
1 
 

     

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR      SENAT 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                   Comisia economică, industrii  
şi comunicaţiilor                                  şi servicii 

  
 Nr.4c-16/9/14.02.2017                                                                        XX/39/14/02.2017 
                                  
 
 

 
RAPORT COMUN 

asupra proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)  
 
În conformitate cu prevederile art.14, alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.22/2009 privind înființarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM), aprobată prin Legea nr.113/2010, Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor a Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia economică, industrii şi 
servicii a Senatului, au fost sesizate de către cele două Birouri Permanente reunite în şedinţa 
comună din data de 01.02.2017, pentru a dezbate şi aviza Bugetul de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2017 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM). La analiza Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Autorităţii Naţionale 
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) au participat din partea 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii domnul Marinescu 
Cătălin – Preşedinte, domnul Cristin Popa – Director Executiv, Direcția Executivă 
Monitorizare și Control, domnul Eduard Lovin - Director Executiv, Direcția Executivă 
Reglementare, domnul Bogdan Iana – Director Executiv, Direcția Executivă Administrare 
Spectru Radio și Numerotație, doamna Mădălina Gavrilă – consilier președinte și doamna 
Alina Șumudică – consilier. 

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale ANCOM se asigură integral din 
venituri proprii, care provin din următoarele surse: 

 tariful de monitorizare datorat pentru activitatea de supraveghere şi control în 
domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale, desfăşurată de 
ANCOM;  

 tariful de utilizare a spectrului; 
 tariful de utilizare a resurselor de numerotaţie; 
 donaţii, legate şi sponsorizări; 
 credite interne şi externe contractate în condiţiile legii; 
 alte venituri ce se pot realiza conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 
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 Bugetul de venituri şi cheltuieli, supus aprobării, cuprinde resursele financiare pentru 
realizarea obiectivelor ANCOM în perioada exerciţiului financiar 2017. Acesta este construit 
pe credite bugetare, pentru fiecare cod al clasificației bugetare, conform OUG nr. 41/2015 
pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor 
măsuri bugetare.  
 Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli 
reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite.  
 Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM se 
reportează anul următor. 
 La stabilirea indicatorilor bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 s-au avut 
în vedere următoarele elemente: 
 1. Venituri estimate pentru anul 2017, în sumă de 358.683 mii lei. Ele se vor realiza, 
în principal, din tariful de utilizare a spectrului și din tariful de utilizare a resurselor de 
numerotaţie. Creșterea veniturilor este datorată atât creșterii cursului de schimb valutar 
euro/lei, cât și alocării unui nou bloc pereche de 5MHz în cadrul unei licențe pentru rețea de 
telefonie mobilă celulară digitală IMT-2000/UMTS. 
 2. Cheltuieli totale prevăzute a se efectua în anul 2017, în sumă de 358.683 mii lei, 
repartizate pe titluri de cheltuieli, astfel: 
Titlul I - Cheltuieli de personal – pentru cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 102.872 
mii lei care cuprinde: 

- Cheltuieli salariale în bani: 78.423 mii lei; 
- Cheltuieli salariale în natură: 5.258 mii lei şi cuprind cheltuieli pentru acordarea 

tichetelor de masă salariaţilor ANCOM, în valoare de 2400 mii lei și cheltuieli pentru 
acordarea voucherelor de vacanță salariaților ANCOM în valoare de 2.858 mii lei, 
conform Legii nr.173/2015; 

- Contribuţii în sumă de 19.191 mii lei. 
Titlul II – Bunuri şi servicii – cheltuielile cu bunuri şi servicii proiectate pentru anul 2017 
sunt în sumă de 66.109 mii lei. 
Titlul III – Dobânzi – suma de 184 mii lei estimată reprezintă dobânda aferentă 
împrumutului extern BIRD contractată cu garanţia statului, pentru realizarea Sistemului 
Naţional de Monitorizare a Spectrului de frecvenţe radio. 
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale administraţiei publice - valoarea totală estimată 
pentru anul 2017 este de 10.000 mii lei care reprezintă obligația anuală de plată a ANCOM în 
conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) și (2) din Legea nr. 374/2013 privind utilizarea 
sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din 
subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, ce urmează a fi suportată pe o perioadă 
de 5 ani, din bugetul propriu aprobat potrivit legii, începând cu data intrării în vigoare a legii. 
Suma prevăzută se acoperă din sumele încasate cu titlu tarif de utilizare a spectrului, încasate 
de ANCOM în conformitate cu prevederile art.30 din OUG nr.111/2011 privind comunicațiile 
electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.140/2012, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Titlul VII – Alte transferuri – valoarea cheltuielilor reprezentând Transferuri curente în 
străinătate către organizaţii internaţionale propusă pentru anul 2017 este de 1.442 mii lei şi 
conține: 

- Contribuţia anuală a României la bugetul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, 
în sumă de 318.000 franci elvețieni, în conformitate cu prevederile OG nr. 20/2016 
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privind efectuarea plății contribuției la bugetul Uniunii Internaționale a 
Telecomunicațiilor;  

- Contribuția la Grupul Reglementatorilor Independenți – IRG, în cuantum de 15.878 
euro, pe care ANCOM are obligația să o plătească în calitate de membru, în 
conformitate cu Statutul IRG.   

Titlul IX – Asistenţă socială – Suma destinată asistenţei sociale a personalului ANCOM 
pentru anul 2017 este de 5.053 mii lei şi cuprinde ajutoare sociale în numerar - 4.975 mii lei și 
tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță – 78 mii lei. 
 
Titlul X - „PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 – 58” 
Alte facilități și instrumente postaderare (AFIP)  
 
Creditele bugetare în cuantum de 213 mii lei sunt destinate proiectului „DS-02-2016 Cyber 
Security  for SMEs, local public administration and individuals” – finanțabil prin Măsura 14 
„Societăți sigure – Protejarea libertății și siguranței Europei și cetățenilor săi”, din 
Programul INEA Horizon 2020 (H2020), Work Programme 2016-2017, în care ANCOM va fi 
partener; proiectul este canalizat în direcția identificării celor mai des întâlnite amenințări și 
probleme de securitate cibernetică cu care se confruntă utilizatorii finali, IMM-urile, 
administrația publică locală și persoanele fizice. 
 
Titlul XIII – Active nefinanciare – Totalul cheltuielilor de capital – active fixe creditele 
bugetare, în valoare totală de 167.764 mii lei, supuse aprobării pentru 2017, reprezentând 
46,77% din totalul cheltuielilor prevăzute pentru anul 2017. 
Cheltuielile de capital - construcţii supuse aprobării pentru 2017 sunt de 12.927 mii lei, 
fiind incluse şi investiţiile reportate din 2016 în valoare de 4.781 mii lei, reprezentând 
36,98%. 
Cheltuielile de capital - maşini, echipamente şi mijloace de transport supuse aprobării 
pentru 2017 sunt de 90.319 mii lei, în condiţiile în care sunt incluse şi investiţiile reportate din 
2016 în valoare de 72.830 mii lei, reprezentând 80,64%.   
Cheltuielile de capital la titlul – mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 
supuse aprobării pentru 2017 sunt de 4.251 mii lei, în condiţiile în care sunt incluse şi 
investiţiile reportate din 2016  în valoare de 1.610 mii lei, reprezentând 37,87%.      
Cheltuielile de capital – alte active fixe (active necorporale) supuse aprobării pentru 2017 
sunt de 60.267 mii lei, fiind incluse şi investiţiile reportate din 2016  în valoare de 45.216 mii 
lei, reprezentând 75,03%.     
 
Titlul XVII – Rambursări de credite. În cadrul cheltuielilor privind rambursarea de credite 
prevăzute pentru anul 2017, în sumă de 5.045 mii lei, s-a avut în vedere contractul de 
împrumut extern 4319-RO, încheiat cu Banca Mondială, în valoare finală de 13.548.078,85 
USD, pentru anul 2017 fiind prevăzută o plată a ratelor de capital de 1.260.800 USD. 
 
 Comisia pentru industrii și servicii din Senat și Comisia pentru tehnologia informației 
și comunicațiilor din Camera Deputaților au dezbătut proiectul bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2017 al ANCOM în ședințe separate.  
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 Comisia pentru industrii și servicii din Senat a dezbătut proiectul în ședința din 14 
februarie 2017, iar Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera 
Deputaților a dezbătut proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al ANCOM în 
ședința din 15 februarie 2017. 

 În urma dezbaterilor membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
supună plenului celor două Camere reunite aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2017 al Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) în forma prezentată de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). 
 
  
     PREŞEDINTE,                         PREŞEDINTE,                        
Deputat Cătălin Drulă     Senator Daniel-Cătălin Zamfir 
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