Ro-Net

Obiective generale
Obiectivele generale ale Proiectului RO-NET
Proiectul îşi propune să dezvolte o infrastructură de reţele electronice care sa
asigure capabilităţile tehnice necesare furnizării de servicii de bandă largă în
zonele rurale din România, care nu sunt în prezent deservite
Obiectivul general urmărit de autorităţile române este de a îmbunătăţi
disponibilitatea serviciilor în bandă largă pentru cetăţenii români şi întreprinderile
din zonele rurale prin realizarea unei infrastructuri de bandă largă. Constituirea
reţelelor backhaul în zone care nu sunt deservite în prezent va reduce costurile
iniţiale de investiţii pentru operatorii comerciali şi îi va încuraja în extinderea
acoperirii cu reţelele proprii a acestor zone rurale defavorizate comunicaţional
creând facilităţi în oferirea de servicii la preţuri accesibile. În scopul de a reduce
cheltuielile de investiţie iniţială, precum şi cheltuielile de operare ulterioare
implementării, se propune ca autorităţile locale care deţin spaţii/sedii în zonele
albe, să pună la dispoziţie spaţii de colocare şi distribuţie, beneficiind în schimbul
acestor facilităţi de resurse de comunicare, destinate asigurării serviciilor de eguvernare.
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Status proiect
Date generale:
• 7 Regiuni; 51 Judete; 783 Localitati
➢ 783 PABL-uri (Puncte de Acces Bucla Locala)
➢ 518 PI- uri (Puncte de Insertie)
➢ ~4694 kmTrasee de fibra optica
Status 05.03.2018:
➢ 665 AC-uri obtinute
➢ 486 locatii finalizate/notificate
➢ ~3165 kmTrasee de fibra optica
➢ ~30 500 stalpi instalati
➢ ~600 cabinete tehnice
➢ 318 locatii receptionate HG273/HG343
➢ 179 locatii In lucru
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CU/Avize/Autorizatii
Certificate de Urbanism
• Avize solicitate pentru Certificatele de Urbanism
~10000 avize, o medie de 12 avize/locatie
• Avem un judet cu un numar record de avize solicitate-23
• Avize “speciale/atipice”:
➢ AACR pentru fibra instalata pe stalpii de 8m
➢ Studiu geotehnic pentru fundatii de -1m
➢ Studiu de risc natural
➢ Studiu de coexistenta si expertiza tehnica pentru stalpii operaturului EE
➢ Scoaterea din circuitul forestier si agricol a proiectiei fibrei pe sol
➢ Pentru avizul de la Apele Romane se solicita un studiu privind sectiunea prin
albia raului si nivelul corespunzator debitului Q5%
➢ Avize privind sanatatea populatiei
➢ ~25 de legi/HG/Ordonante/Ordine de Ministru/HCJ/HCL aplicabile pentru
obtinerea autorizatiilor
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Contracte acces:
• CFR
• In urma calculelor privind rezistenta stalpilor proprietatea
distribuitorilor/furnizorilor de energie electrica, sunt numerosase cazuri in
care studiile de coexistenta sunt negative (schimbare de stalpi,solutii de
proiectare noi) fapt care o sa determina modificarea proiectului tehnic si
intarzierea obtinerii autorizatiilor de constructive

• CNAIR solicita tarif de inchiriere in zona de siguranta indiferent daca
elementul de infrastructura apartine unui operator de EE, platesti chirie si
CNAIR-ului si Operatorului EE sau in cazul in care sunt suprapuneri cadastrale
cu proprietati private, platesti chirie si acestori proprietari
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Tarife CNAIR
Pentru un kilometru de cablu pe an taxa in Romania este:
cablu subteran în lungul drumului

în ampriză, în afara părţii
carosabile

tarif/km/an

5,160.00 €

sub partea carosabilă

6,720.00 €

în zona de siguranţă

2,520.00 €

In Romania comparativ cu Franta taxele pentru dreptul de acces sunt de peste 22 de ori
mai mari pentru autostrazi si de 224 de ori mai mari pentru restul drumurilor nationale.
Tarifele din Franta fiind tarife maximale negociabile in functie de durata si valoarea
contractului.
Austria
Furnizorii de o rețea de comunicații au dreptul de a solicita drepturi de acces pe
proprietate publică, de exemplu ca străzi, trotuare, locuri publice și spațiul aerian de
deasupra, cu excepția instalațiilor de apă publice,gratuit și fără autorizație specială.
Acest lucru, în principiu, de asemenea, valabil și pentru drepturile de trecere cu privire
la bucla locală. Deținătorilor de proprietăți private de altfel au dreptul de a solicita
despăgubiri proportionale cu daunele aduse imobilului respectiv.
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Tarife CNAIR
•

Germania
Nu există nici un articol care stipulează direct compensații financiare pentru accesul și
utilizarea domeniului public municipal cu privire la dreptul de acces. Utilizare este
întotdeauna gratuita. Doar o mică taxă poate fi perceputa pentru acordarea permisiunii
de a instala cabluri (sdudiu tehnic).

•

In mai multe țări dreptul de acces pe domeniul public nu este supus la plata
(Danemarca, Germania, Luxemburg, Austria, Finlanda, Regatul Unit).
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Multumim !

