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RAPORT COMUN
asupra proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Autorităţii
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), situaţia
privind acţiunile multianuale și programele anuale din fonduri externe nerambursabile

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 19.03.2013, pentru a dezbate şi aviza Bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2013 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii (ANCOM), situaţia privind acţiunile multianuale și programele anuale din
fonduri externe nerambursabile.
La analiza Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Autorităţii Naţionale
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), situaţia privind acţiunile
multianuale și programele anuale din fonduri externe nerambursabile, a participat din partea
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii domnul Marinescu
Cătălin – preşedinte, doamna Cioancă Cornelia – director financiar, domnul Tabără Ovidiu –
director investiții, domnul Eduard Lovin și doamna Alina Șumudică – expert.
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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Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM se
reportează anul următor.
Bugetul de venituri şi cheltuieli, supus aprobării, cuprinde resursele financiare pentru
realizarea obiectivelor ANCOM în perioada exerciţiului financiar 2013.
Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli
reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite.
La stabilirea indicatorilor bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 s-au avut
în vedere următoarele elemente:
1.Veniturile totale previzionate pentru anul 2013, în sumă de 239.332 mii lei se vor
realiza, în principal, din tariful de utilizare a frecvenţelor spectrului radio şi din tariful de
utilizare a resurselor de numerotaţie.
Începând cu anul 2012 ANCOM a revizuit politica de stabilire a tarifelor de utilizare a
spectrului radio şi a modalităţii de încasare a acestora în sensul unificării modalităţii de
colectare a tarifelor pentru spectru radio şi numerotaţie, astfel că deciziile privind tariful
datorat de fiecare operator care utilizează benzile de frecvenţe vor fi emise la sfârşitul
perioadei de utilizare, respectiv anual sau trimestrial, încasarea veniturilor în anul 2013 se va
efectua trimestrial sau anual, cu precizarea că deciziile privind tariful datorat pentru trimestrul
al IV-lea 2012 (în cazul tarifării trimestriale) şi cele privind tariful datorat pentru anul 2012
(în cazul tarifării anuale) au termen scadent în trimestrul I 2013, fapt ce explică creşterea
veniturilor de încasat în anul 2013 comparativ cu anul 2012, când veniturile de încasat au fost
în valoare de 156.155 mii lei. O contribuție la creşterea veniturilor de încasat în anul 2013 o
are şi cursul de schimb euro/leu care este folosit la determinarea tarifului de utilizare a
spectrului, care creşte cu 4,53%.
Din totalul veniturilor estimate pentru anul 2013, suma de 110 mii lei reprezintă sume
primite de la UE în contul plăţilor efectuate (proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile - FEDR);
2. Cheltuielile totale prevăzute a se efectua în anul 2013 sunt în sumă de 305.340
mii lei, repartizate pe titluri de cheltuieli, astfel:
Titlul I - Cheltuieli de personal – pentru cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 73.457
mii lei care cuprinde:
- Cheltuieli cu salariile 55.527 mii lei (650 posturi din care 4 posturi temporare);
- Cheltuieli salariale în natură 1.400 mii lei şi cuprind cheltuieli pentru acordarea
tichetelor de masă salariaţilor ANCOM;
- Contribuţii în sumă de 16.530 mii lei.
Titlul II – Bunuri şi servicii – cheltuielile cu bunuri şi servicii proiectate pentru anul 2013
sunt în sumă de 54.768 mii lei în creştere cu 6,70% faţă de prevederile anului 2012.
Titlul III – Dobânzi – suma de 12.055 mii lei, previzionată cuprinde dobânda aferentă
împrumutului extern BIRD contractată cu garanţia statului, pentru realizarea Sistemului
Naţional de Monitorizare a Spectrului de frecvenţe radio şi dobânda aferentă creditului extern
contractat de STS necesar instalării Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – 112
(SNUAU), credit plătit de ANCOM fiind garantat prin emiterea de către fostul IGCTI a unor
bilete la ordin. În 2013 se va efectua ultima plată aferentă creditului extern contactat de STS.
Titlul VI – Transferuri între unităţi ale administraţiei publice - valoarea previzionată
pentru anul 2013 este de 9.000 mii lei , sumă reprezentând diferența de plată aferentă anului
2012 din costurile ocazionate de schimbarea destinaţiei utilizării benzilor de frecvenţe radio
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de către MApN (30.000 mii euro) sumă de plată rezultată din diferenţa de curs valutar şi care
se suportă din bugetul pe anul 2013 al ANCOM.
Titlul VII – Alte transferuri – valoarea cheltuielilor reprezentând transferuri curente în
străinătate către organizaţii internaţionale propusă pentru anul 2013 este de 985 mii lei şi
evidenţiază contribuţiile şi cotizaţiile la organismele internaţionale (ITU, IRG şi ETSI) la care
ANCOM participă în calitate de membru.
Titlul VIII – Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare. ANCOM are prevăzute pentru anul 2013 continuarea a două proiecte şi
demararea unui proiect nou, după cum urmează:
- „Aplicaţie online pentru compararea ofertelor de comunicaţii destinate utilizatorilor
finali” în valoare de 1.471 mii lei - proiect în derulare;
- „E-ANCOM.RO – Platforma de e-learning ANCOM” în valoare de 9.728 mii lei proiect în derulare;
- „Harta digitală a infrastructurilor de telecomunicaţii” în valoare de 452 mii lei –
proiect nou.
În acest sens, pentru anul 2013 s-au planificat cheltuieli în sumă de 11.651 mii lei, structurate
astfel:
- 1.781 mii lei, reprezentând finanţare naţională;
- 7.113 mii lei reprezentând finanţarea externă nerambursabilă;
- 2.757 mii lei cheltuieli neeligibile.
Titlul IX – Asistenţă socială – Suma destinată asistenţei sociale a personalului ANCOM
pentru anul 2013 este de 1.503 mii lei şi cuprinde cheltuieli cu ajutoarele sociale în numerar
acordate, conform Contractului colectiv de muncă, în principal pentru naştere, deces, daruri
oferite copiilor salariaţilor cu ocazia sărbătorilor.
Titlul XII – Active nefinanciare – Totalul cheltuielilor de capital – active fixe supuse
aprobării pentru 2013 sunt în valoare totală de 124.371 mii lei reprezentând 40,73% din
totalul cheltuielilor prevăzute pentru anul 2013, în creştere faţă de anul 2012 când cheltuielile
de capital au reprezentat 21,41% în totalul cheltuielilor prevăzute.
Din totalul cheltuielilor de capital de 124.371 mii lei, propus pentru anul 2013, 88,782
mii lei, respectiv 71,38% îl reprezintă proiectele de investiţii raportate din 2012, investiţii care
reprezintă nevoi minimale ale ANCOM în vederea îndeplinirii obiectivelor sale stabilite de
legislaţia în materie (laboratorul de compatibilitate electromagnetică, sistem de colectare şi
prelucrare a datelor statistice, analizoare de spectru etc.). Valoarea proiectelor de investiţii noi
este de 35.589 mii lei, reprezentând 28,62% din totalul cheltuielilor de capital propus pentru
2013.
Titlul XVI – Rambursări de credite. În cadrul cheltuielilor privind rambursarea de credite
prevăzute pentru anul 2013, în sumă de 17.500 mii lei, s-au avut în vedere:
- Contractual de împrumut prin care Banca Mondială a acordat un credit în valoare
finală de 13.548.078,85 USD, pe termen de 15 ani, cu termen de graţie de 5 ani, pentru
anul 2013 fiind prevăzută o plată a ratelor de capital de 998.400 USD.
- Plata biletelor la ordin emise în vederea finanţării SNUAU, scadente în anul 2013
(ultima plată), în valoare de 3.261.507 CHF.
Titlul XVIII – Rezerve, excedent/deficit. În bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013
având nivelul estimat al cheltuielilor de 305.340 mii lei şi nivelul estimat al veniturilor de
239.332 mii lei, se înregistrează un deficit în valoare de 66.008 mii lei, deficit ce urmează a
se acoperi din excedentul anilor precedenţi.
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Disponibilităţile înregistrate la data de 31 decembrie 2012 sunt în sumă de 318.097
mii lei, din care 68.992 mii lei reprezintă disponibilităţi din cota pe cifra de afaceri în
domeniul comunicaţiilor electronice destinate Serviciului Universal.
În urma dezbaterilor membrii celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi a
membrilor prezenţi să supună plenului celor două Camere reunite aprobarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Autorității Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), situaţia privind acţiunile multianuale și
programele anuale din fonduri externe nerambursabile, în forma prezentată de
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

PREŞEDINTE,
Deputat
Daniel Vasile Oajdea

PREŞEDINTE,
Senator
Lucian Iliescu
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