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Către:

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații –
ANCOM
București, str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, CP 030925
tel: 0372.845.845; fax: 0372.845.402;
e-mail: relatii_cu_publicul@ancom.org.ro

Ref:

Emitere Decizie a Președintelui ANCOM pentru proiectul NETCITY București, în
temeiul art. 47 alin. (9) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a
rețelelor de comunicații electronice

În atenția:

domnului Adrian DIȚĂ, Președinte ANCOM
Stimate domnule Președinte,

Subscrisa societate Interlan Internet Exchange SRL cu sediul în str. Cezar Bolliac nr. 8,
et. 1, ind. 3, sector 3, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București sub nr. J40/7540/2010, Cod Unic de Înregistrare 27259741 cu atribut fiscal
RO, având contul bancar RO57 BTRL 0430 1202 3891 11XX deschis la Banca Transilvania –
sucursala Unirii, tel/fax: 0317.102.428, email: office@interlan.ro, legal reprezentată prin Adrian
Călineață, Administrator, în calitate de furnizor de rețele de comunicații electronice ce are acces la
infrastructura suport pentru comunicații electronice din București – NETCITY,
și
Subscrisa Asociația INTERLAN, cu sediul în București, str. Cezar Bolliac nr. 8, et. 1, ap.
3, sector 3, cod poștal 030912, telefon/fax: +40 317 102 428, e-mail: office@interlan.ro,
înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 3 la poziția
209/PJ/2005, cod fiscal 18146000, legal reprezentată prin Eric Băleanu, Președinte,
În calitate de asociație profesională ce are ca scop principal reprezentarea, protejarea
și apărarea intereselor economice, profesionale, tehnice și juridice ale membrilor săi – furnizori de
servicii și de rețele de comunicații electronice,
În termen legal și potrivit art. 47 alin. (9) din Legea nr. 159/2016, vă solicităm să
dispuneți
EMITEREA DECIZIEI
prevăzută la art. 47 alin. (9) teza a 3-a din Legea nr. 159/25.07.2016 privind regimul infrastructurii
rețelelor de comunicații electronice, prin care să stabiliți:
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persoanele responsabile cu implementarea Avizului conform nr. DER/928 emis de către
ANCOM la data de 30.05.2013,
termenul până la care acest Aviz conform trebuie implementat, cu respectarea termenului
maxim de 60 de zile de la data comunicării deciziei, prevăzut la art. 47 alin. (10) din Legea
nr. 159/2016,
obligarea persoanelor responsabile cu implementarea Avizului conform nr.
DER/928/30.05.2013 la modificarea contractelor deja încheiate între Netcity Telecom SRL și
furnizorii de rețele de comunicații electronice care au acces în infrastructura NETCITY
conform condițiilor tehnice și economice de acces stabilite de ANCOM prin Avizul conform
nr. DER/928 emis de către ANCOM la data de 30.05.2013, cu respectarea termenului
maxim de 60 de zile de la data comunicării deciziei, prevăzut la art. 47 alin. (10) din Legea
nr. 159/2016,
sancțiunile pe care le veți aplica în cazul refuzului persoanelor responsabile cu
implementarea Avizului conform nr. DER/928 emis de către ANCOM la data de 30.05.2013
de a respecta obligațiile stabilite, în conformitate cu dispozițiile art. 46 alin. (1) lit. f) din
Legea nr. 159/2016.

Vă aducem la cunoștință că Avizul conform nr. DER/928 emis de către ANCOM la data
de 30 mai 2013, privind condițiile tehnice și economice în care se realizează accesul furnizorilor de
rețele de comunicații electronice la infrastructura „Rețelei metropolitane de fibră optică a
municipiului București pentru telecomunicații - Netcity” nu este nici până în prezent pus în
aplicare.
Deși emiterea Avizului conform a fost în mod direct și explicit solicitată de către
Municipiul București (adresa PMB nr. 10321/29.11.2012) în conformitate cu obligațiile instituite
prin art. 37 alin. (3) raportat la art. 10 alin. (2) și (3) din Legea nr. 154/2012, reprezentanții celor
doua autorități publice ale Municipiului București - PMB și CGMB, precum și concesionarul său –
Netcity Telecom SRL, refuză în mod explicit, sub diverse pretexte, să implementeze în cadrul
proiectului NETCITY condițiile tehnice și economice de acces la infrastructura subterană pentru
comunicații electronice a Municipiului București stabilite prin Avizul conform nr. DER/928 emis de
către ANCOM la 30 mai 2015.
Prin noua Lege nr. 159/25.07.2016 privind regimul infrastructurii rețelelor de
comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr. 559 din data de 25
iulie 2016, i-a fost stabilită Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în
Comunicații atât obligația, cât și prerogativa de a stabili, prin Decizie a Președintelui ANCOM,
persoanele responsabile cu implementarea, precum și sancțiunile aplicabile în cazul
neimplementării voluntare, în termen de maximum 90 de zile de la intrarea in vigoare a noii Legi
nr. 159/2016, a Avizelor conforme emise de către ANCOM în baza Legii nr. 154/2012.
Termenul de 90 de zile, prevăzut la art. 47 alin. (9) teza a 3-a din Legea nr.
159/25.07.2016 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, s-a împlinit la
data de 26.10.2016.
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Având în vedere considerentele prezentate mai sus, vă solicităm să emiteți Decizia
cerută de art. 47 din Legea nr. 159/2016.
În speranța că veți da curs solicitării noastre, dispuse în apărarea drepturilor și
intereselor legitime ale furnizorilor de rețele de comunicații electronice care au acces la
infrastructura Netcity, vă asigurăm de întreaga noastră considerație.
Interlan Internet Exchange SRL

Asociația INTERLAN

Administrator
Adrian Călineață

Președinte
Eric Băleanu
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