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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR      SENAT 

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

  
 Nr.4c-19/221/17.12.2018                                                                        XX/996/17.12.2018 
                                 

 
RAPORT COMUN 

asupra proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 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 14.12.2018, pentru a dezbate şi aviza Proiectul bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2019 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM). La analiza Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2019 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) 
au participat din partea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) domnul Sorin Mihai Grindeanu – preşedinte, domnul Eduard Lovin 
vicepreședinte, domnul Bogdan Iana – vicepreședinte și doamna Gabriela Stănoiu – director 
economic. 

 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. 

 Bugetul de venituri şi cheltuieli, supus aprobării, cuprinde resursele financiare pentru 
realizarea obiectivelor ANCOM în perioada exerciţiului financiar 2019. Acesta este construit 
pe credite de angajament și credite bugetare, pentru fiecare cod al clasificației bugetare, iar 



 2 

angajarea cheltuielilor pentru finanțarea acțiunilor anuale/multianuale se va face în limita 
creditelor de angajament și plata acestora, din creditele bugetare.  
 Bugetul Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii se 
stabilește la venituri în sumă de 374.312 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 295.055 mii 
lei, cu un excedent de 79.257 mii lei. 
 Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în proiectul bugetului 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 în anul următor. 
 La stabilirea indicatorilor bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 s-au avut 
în vedere următoarele elemente: 
 1. Venituri estimate pentru anul 2019, în sumă de 374.312 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 cu 8.354 mii lei față de cele programate în anul 2018, este 
datorată atât creșterii cursului de schimb valutar euro/lei. 
 2. Cheltuieli totale prevăzute a se efectua în anul 2019, în sumă de 295.055 mii lei, 
repartizate pe titluri de cheltuieli, astfel: 
Titlul I - Cheltuieli de personal – pentru cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 152.906 
mii lei care cuprinde: 

- Cheltuieli salariale în bani: 148.358 mii lei; 
- Cheltuieli salariale în natură: 1.044 mii lei şi cuprind cheltuielile pentru acordarea 

voucherelor de vacanță salariaților ANCOM; 
- Contribuţii în sumă de 3.504 mii lei sunt calculate în conformitate cu prevederile 

legislative care le reglementează. 
Titlul II – Bunuri şi servicii – cheltuielile cu bunuri şi servicii proiectate pentru anul 2019 
sunt în sumă de 70.797 mii lei. 
 
Titlul VII – Alte transferuri – valoarea cheltuielilor reprezentând Transferuri curente în 
străinătate către organizaţii internaţionale propusă pentru anul 2019 este de 1.481 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 
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 2019 este de 7.353 mii lei şi cuprinde ajutoare sociale în numerar – 7.275 mii lei 
și tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță – 78 mii lei. 
 
Titlul XI - Alte cheltuieli - Creditele bugetare în cuantum de 1.562 mii lei sunt destinate 
plăților despăgubirilor civile stabilite prin hotărâri judecătorești definitive (750 mii lei), 
precum și plății sumelor aferente persoanelor cu handicap (812 mii lei). 
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Titlul XIII – cheltuielile de capital - active nefinanciare sunt prevăzute pentru 2019 
creditele de angajament în cuantum de 93.759 mii lei și credite bugetare în cuantum de 60.956 
mii lei, reprezentând 20,66% din totalul cheltuielilor prevăzute pentru anul 2019. 
Cheltuielile de capital - construcţii supuse aprobării pentru 2019 sunt de 11.574 mii lei, 
credite de angajament, respectiv 11.447 mii lei, credite bugetare.  
Cheltuielile de capital - maşini, echipamente şi mijloace de transport supuse aprobării 
pentru 2019 sunt de 35.584 mii lei, cu 60% mai mici decât prevederile anului 2018. 
Cheltuielile de capital la titlul – mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 
supuse aprobării pentru 2019 sunt de 1.774 mii lei. 
Cheltuielile de capital – alte active fixe (active necorporale) supuse aprobării pentru 2019 
sunt de 11.541 mii lei, fiind mai mici cu 25% față de prevederile bugetare aprobate pentru 
anul 2018. 
Cheltuielile de capital – reparații capitale aferente activelor fixe în cuantum de 610 mii 
lei, sunt destinate întreținerii clădirilor din patrimoniul ANCOM. 
  
 Comisia economică, industrii și servicii din Senat și Comisia pentru tehnologia 
informației și comunicațiilor din Camera Deputaților au dezbătut proiectul bugetului de 
venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Autorității Naţionale pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) în ședința comună din 17 decembrie 2018.  
  

 În urma dezbaterilor membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
supună plenului celor două Camere reunite aprobarea Proiectului bugetului de venituri 
şi cheltuieli pentru anul 2019 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                   Senator 
       Cătălin Drulă                           Daniel-Cătălin Zamfir 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR                                            SENAT 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii pentru anul 2019 
 

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, 
aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
 
 Art. 1. - Bugetul de venituri şi cheltuieli al Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii 
(ANCOM) pentru anul 2019, finanţat integral din venituri 
proprii, se stabileşte în sumă de 374.312 mii lei – venituri şi 
295.055 mii lei – cheltuieli, cu un excedent de 79.257 mii lei. 
 
 Art. 2. - Detalierea cheltuielilor pe structura clasificaţiei 
bugetului de stat este prezentată în anexele nr. 1 şi 2, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 3. - Repartizarea pe trimestre a bugetului de venituri 
şi cheltuieli se face de către ANCOM în conformitate cu 
obiectivele şi sarcinile acesteia. 
 
 Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și 
de Senat în ședința comună din ………… 2018, cu respectarea 
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prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată. 
 
 
 
 
 
        PREŞEDINTELE             PREŞEDINTELE     
CAMEREI DEPUTAŢILOR                              SENATULUI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti … 
 
Nr. … 
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