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RAPORT COMUN 

asupra proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 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 18.12.2017, pentru a dezbate şi aviza Proiectul bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2018 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM). La analiza Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 
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 Cristin Popa – 
director executiv 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 2018. Acesta este construit 
pe credite de angajament și credite bugetare, pentru fiecare cod al clasificației bugetare, iar 
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angajarea cheltuielilor pentru finanțarea acțiunilor anuale/multianuale se va face în limita 
creditelor de angajament și plata acestora, din creditele bugetare.  
 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 2018 s-au avut 
în vedere următoarele elemente: 
 1. Venituri estimate pentru anul 2018, în sumă de 365.958 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 2,02% față de cele programate în anul 2017, este 
datorată atât creșterii cursului de schimb valutar euro/lei. 
 2. Cheltuieli totale prevăzute a se efectua în anul 2018, în sumă de 337.270 mii lei, 
repartizate pe titluri de cheltuieli, astfel: 
Titlul I - Cheltuieli de personal – pentru cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 126.896 
mii lei care cuprinde: 

- Cheltuieli salariale în bani: 122.647 mii lei; 
- Cheltuieli salariale în natură: 74 mii lei şi cuprind cheltuielilor pentru acordarea 

voucherelor de vacanță salariaților ANCOM conform OUG nr.8/2009; 
- Contribuţii în sumă de 4.175 mii lei. 

Titlul II – Bunuri şi servicii – cheltuielile cu bunuri şi servicii proiectate pentru anul 2018 
sunt în sumă de 67.388 mii lei. 
 
Titlul III – Dobânzi – suma de 60 mii lei estimată reprezintă dobânda aferentă împrumutului 
extern acordat de BIRD contractat 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 2018 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 2018 este de 1.504 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;  
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- 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 2018 este de 6.348 mii lei şi cuprinde ajutoare sociale în numerar – 6.270 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 22 mii lei sunt destinate proiectului ”Soluții e-Procurement 
în România: consolidarea utilizării DUAE și integrarea serviciului e-CERTIS” finanțat de 
INEA, în care ANCOM are rol de partener. 
 
Titlul XIII – Active nefinanciare –cheltuieli de capital – active fixe sunt prevăzute pentru 
2018 creditele de angajament în cuantum de 108.930 mii lei și credite bugetare în valoare 
totală de 122.251 mii lei, reprezentând 36,61% din totalul cheltuielilor prevăzute pentru anul 
2018. 
Cheltuielile de capital - construcţii supuse aprobării pentru 2018 sunt de 13.010 mii lei, 
credite de angajament, respectiv 13.768 mii lei, credite bugetare.  
Cheltuielile de capital - maşini, echipamente şi mijloace de transport supuse aprobării 
pentru 2018 sunt de 89.925 mii lei, cu 0,43% mai mici decât prevederile anului 2017. 
Cheltuielile de capital la titlul – mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 
supuse aprobării pentru 2018 sunt de 3.006 mii lei. 
Cheltuielile de capital – alte active fixe (active necorporale) supuse aprobării pentru 2018 
sunt de 15.552 mii lei, fiind mai mici cu 74,2% față de prevederile bugetare aprobate pentru 
anul 2017. 
 
Titlul XVII – Rambursări de credite. În cadrul cheltuielilor privind rambursarea de credite 
prevăzute pentru anul 2018, în sumă de 2.800 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 2018 fiind prevăzută o plată a ratelor de capital de 663.078,85 USD. 
 
 Având în vedere că, în anul 2018, veniturile prognozate a se încasa sunt mai mari 
decât creditele bugetare programate, bugetul de venituri și cheltuieli al ANCOM este 
construit cu un excedent de 28.688 mii lei. 
 Disponibilitățile rezultate din execuția anilor precedenți, înregistrate la data de 
01.01.2017, sunt de 777.144 mii lei din care 70.744 mii lei reprezintă contribuție pentru 
compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.  
 
 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 2018 al Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) în ședința comună din 19 decembrie 2017.  
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 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 pe anul 2018 al Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare 
în Comunicaţii (ANCOM) în forma prezentată de Autoritatea Naţională pentru Administrare 
şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM). 
 
  
     VICEPREŞEDINTE,               PREŞEDINTE,                   
 Deputat         Senator 
Venera Mariana Popescu                    Daniel-Cătălin Zamfir 
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