CONFORM CU ORIGINALUL

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru tehnologia informaţiei
şi comunicaţiilor

SENAT
Comisia economică, industrii
şi servicii

RAPORT COMUN
asupra proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Autorităţii
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) și situaţia
privind acţiunile multianuale

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 03.03.2014, pentru a dezbate şi aviza Bugetul de venituri şi cheltuieli pe
anul 2014 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
(ANCOM) și situaţia privind acţiunile multianuale. La analiza Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2014 al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii (ANCOM) și situaţia privind acţiunile multianuale a 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 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.
Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM se
reportează anul următor.
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Bugetul de venituri şi cheltuieli, supus aprobării, cuprinde resursele financiare pentru
realizarea obiectivelor ANCOM în perioada exerciţiului financiar 2014.
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 2014 s-au avut
în vedere următoarele elemente:
1.Veniturile totale previzionate pentru anul 2014, în sumă de 309.187 mii lei se vor
realiza, în principal, din tariful de utilizare a frecvenţelor spectrului radio şi din tariful de
utilizare a resurselor de numerotaţie.
Creșterea veniturilor în anul 2014 se datorează majorării substanțiale a cantității de
spectru disponibilă pentru comunicații mobile, adjudecată de operatori în cadrul licitației din
anul 2012, respectiv un plus de 210 MHz față de frecvențele disponibile înainte de licitație.
În condițiile legii bugetare anuale, instituțiile publice finanțate integral din venituri
proprii urmează să evidențieze proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
(FEDR) atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli. Din totalul veniturilor estimate
pentru anul 2014, valoarea de 135 mii lei reprezintă „Subvenții de la buget”, iar suma de 597
mii lei reprezintă “Sume primite de la UE în contul plăților efectuate”.
2. Cheltuielile totale prevăzute a se efectua în anul 2014 sunt în sumă de 312.865
mii lei, repartizate pe titluri de cheltuieli, astfel:
Titlul I - Cheltuieli de personal – pentru cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 79.076
mii lei care cuprinde:
- Cheltuieli cu salariile 59.915 mii lei (645 posturi din care 6 posturi temporare);
- Cheltuieli salariale în natură 1.500 mii lei şi cuprind cheltuieli pentru acordarea
tichetelor de masă salariaţilor ANCOM;
- Contribuţii în sumă de 17.661 mii lei.
Titlul II – Bunuri şi servicii – cheltuielile cu bunuri şi servicii proiectate pentru anul 2014
sunt în sumă de 55.681 mii lei în creştere cu 1,67% faţă de prevederile anului 2013.
Titlul III – Dobânzi – suma de 160 mii lei, previzionată cuprinde 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 previzionată
pentru anul 2014 este de 10.000 mii lei și 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
prezentei legi. 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.
Titlul VII – Alte transferuri – valoarea cheltuielilor reprezentând transferuri curente în
străinătate către organizaţii internaţionale propusă pentru anul 2014 este de 989 mii lei şi
evidenţiază contribuţiile şi cotizaţiile la organismele internaţionale (ITU, IRG şi ETSI) la care
ANCOM participă în calitate de membru.
Titlul IX – Asistenţă socială – Suma destinată asistenţei sociale a personalului ANCOM
pentru anul 2014 este de 1.940 mii lei şi cuprinde cheltuieli cu ajutoarele sociale în numerar
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precum și reîncadrarea și acordarea unor drepturi de personal conform Contractului colectiv
de muncă, în principal pentru naştere, căsătorie, deces, prime acordate pentru sfârșitul de
carieră, ajutoare materiale acordate în caz de boală gravă sau incurabilă a salariatului și daruri
oferite copiilor salariaţilor cu ocazia sărbătorilor.
Titlul XII – Active nefinanciare – Totalul cheltuielilor de capital – active fixe supuse
aprobării pentru 2014 sunt în valoare totală de 160.719 mii lei reprezentând 51,37% din
totalul cheltuielilor prevăzute pentru anul 2014.
Din totalul cheltuielilor de capital de 160.719 mii lei, propus pentru anul 2014, 90.609
mii lei, respectiv 56,38% îl reprezintă proiectele de investiţii raportate din 2013, investiţii care
reprezintă nevoi minimale ale ANCOM în vederea îndeplinirii obiectivelor sale stabilite de
legislaţia în materie (laboratorul de compatibilitate electromagnetică, construire sedii Bacău și
Constanța, stații de monitorizare și control al direcției, sisteme de măsură și control prin
recepție etc.). Valoarea proiectelor de investiţii noi este de 70.110 mii lei, reprezentând
43,62% din totalul cheltuielilor de capital propus pentru 2014.
Titlul XVI – Rambursări de credite. În cadrul cheltuielilor privind rambursarea de credite
prevăzute pentru anul 2014, în sumă de 4.300 mii lei, s-au avut în vedere:
- Contractual de împrumut extern încheiat între ANCOM și Banca Mondială în valoare
finală de 13.548.078,85 USD, pentru anul 2014 fiind prevăzută o plată a ratelor de
capital de 1.056.200 USD.
Titlul XVIII – Rezerve, excedent/deficit. În bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014
având nivelul estimat al cheltuielilor de 312.865 mii lei şi nivelul estimat al veniturilor de
309.187 mii lei, se înregistrează un deficit în valoare de 3.678 mii lei, deficit ce urmează a se
acoperi din excedentul anilor precedenţi.
Disponibilităţile înregistrate la data de 31 decembrie 2013 sunt în sumă de 340.875
mii lei, din care 69.263 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 2014 al Autorității Naţionale pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) și situaţia privind acţiunile multianuale 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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