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Stimate domn,
Ca urmare a apariției pe site-ul www.hotnews.ro în data de 05.02.2020 a articolului cu
titlul "Eric Băleanu, președintele Asociației Interlan: Amenda propusă inițial pentru Netcity
Telecom a fost de 3,97 milioane de lei. Avem de recuperat un prejudiciu de 650.000 de
euro", facem următoarele precizări:
Tarifele impuse Netcity prin Decizia ANCOM nr. 40/2019 pentru stabilirea și impunerea
condițiilor tehnice și economice în care se realizează accesul la infrastructura fizică
realizată de către societatea „NETCITY TELECOM” S.R.L. în baza contractului de
concesiune nr. 4390/02.06.2008, încheiat cu municipiul București au fost fundamentate pe
costuri, pe baza unui model de calculație a costurilor realizat în conformitate cu un sistem
de criterii transparente, obiective și justificate. Astfel, costurile sunt rezultatul unui model
de calculaţie a costurilor complet alocate, utilizând drept standard de cost costurile
istorice. La elaborarea modelului de cost privind tarifele de acces la canalizație, bazat pe
metoda costurilor complet alocate, ANCOM a ţinut cont de necesitatea aplicării unor
principii şi metodologii conforme cu practica şi legislaţia europeană în materia calculaţiei
costurilor (principiul nediscriminării, obiectivităţii, cauzalității şi proporţionalităţii).
Decizia ANCOM nr. 40/2019 a fost consultată public și adoptată în urma unei ședințe a
Consiliului Consultativ, la care au participat reprezentanții industriei telecom din România.
Tot în cursul anului 2019, Autoritatea a adoptat Decizia ANCOM nr. 862/2019 prin care
a aprobat condițiile tehnice și economice pentru accesul furnizorilor de rețele publice de
comunicații electronice la infrastructura fizică realizată de către Primăria Municipiului Sibiu
(PMS), construită atât din fonduri proprii, cât și din fonduri europene. Conform Legii
nr. 159/2016, art. 25, condiţiile tehnice şi economice în care se realizează accesul la
infrastructură al furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice realizate cu
participarea sau sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale ori locale sau
finanţate, total ori parţial, din fonduri publice, precum și orice modificare sau completare a
acestora, se supun aprobării emise prin decizie a președintelui ANCOM.

Analizând comparativ fundamentarea tarifelor de acces în cazul celor două proiecte
sus-menționate, trebuie să menționăm că printre elementele de senzitivitate ale
modelelor de calculație a costurilor pentru proiectele Netcity și Sibiu sunt: valoarea
investiției, gradul de ocupare, lungimea racordurilor, redevența versus absența
acesteia, costul mediu ponderat al capitalului versus rata de actualizare pentru
calcularea costurilor pe ciclul de viață. Dacă ne raportăm la complexitatea și
specificitatea fiecărui proiect (Netcity și Sibiu), constatăm că fiecare proiect este
adaptat la arhitectura și nevoile fiecărui oraș. Spre exemplu, lungimea medie a
racordului/distribuției este semnificativ mai mare în cazul Netcity, decât în cel de la

Sibiu, fapt ce se concretizează în costuri semnificativ mai mari pe segmentul
racord/distribuție, iar la un grad de ocupare similar, acest diferențial de cost se
reflectă în mod direct în tarife.
Fiecare proiect va avea costuri, respectiv tarife diferite, urmare a diferențelor de
cost exogene menționate anterior.
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