GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind utilizarea unor sume din excedentul bugetar al Autorității
Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
pentru dezvoltarea comunicațiilor electronice

Având în vedere importanța pe care o constituie sectorul IT&C
(servicii în tehnologia informației, servicii informatice și
telecomunicații) pentru stimularea consistenței și durabilității creșterii
economice,
având în vedere că, în prezent, are loc la nivel internațional un
proces de transformare digitală a economiei și societății la care este
imperativ ca România să participe,
având în vedere relevanța stimulării comunicațiilor electronice
pentru dezvoltarea sectorului IT, precum și pentru transformarea
digitală a economiei și societății, contribuind astfel, prin efecte de
antrenare, în dezvoltarea multor alte sectoare de activitate,
având în vedere că întârzierea luării de măsuri în susținerea
domeniului comunicațiilor electronice constituie o lipsire de
oportunități ce, în contextul procesului de transformare digitală, vor
putea fi doar foarte greu și în condițiile unor costuri semnificative
recuperate,
având în vedere dinamica ce caracterizează domeniul
comunicațiilor electronice, motiv pentru care se impune ca, în scopul
de a fi eficientă, intervenția publică să urmeze același curs,
având în vedere că la finalul anului 2017 exista un excedent în
bugetul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în
Comunicații, denumită în continuare ANCOM, a cărui utilizare
integrală, nu este previzibilă să fie necesară pentru acoperirea unor

deficite ulterioare ale instituției, ceea ce permite asigurarea finanțării
în vederea susținerii unor proiecte care ar putea contribui, direct sau
indirect, la dezvoltarea comunicațiilor electronice în România,
având în vedere că este imperativ ca ANCOM să inițieze cu
rapiditate măsurile premergătoare necesare acordării unor sume din
excedentul bugetar al instituiției, existent la finalul anului 2017, în
vedere susținerii unor proiecte care ar putea contribui, direct sau
indirect, la dezvoltarea comunicațiilor electronice în România,
inclusiv la nivel local, tocmai pentru ca aceste proiecte să poată fi
implementate începând cu anul 2019,
Având în vedere că aceste măsuri premergătoare, prin
amploarea și diversitatea lor necesită un termen de realizare de 6 luni,
iar pentru încadrarea în termenul de 1 ianuarie 2019 pentru lansarea
programului de finanțare rămâne o perioadă foarte scurtă pentru
adoptarea prezentului act normativ,
Luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul
public, constituind situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror
reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. 1. – (1) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi
Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, are
dreptul să aloce cel mult 500 milioane de lei din excedentul bugetar al
instituției, disponibil la finalul anului 2017, pentru finanțarea, în
întregime sau parțial, a unuia ori mai multor noi proiecte care ar putea
contribui, direct sau indirect, la dezvoltarea comunicațiilor electronice
în România, inclusiv la nivel local.
(2) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (1) nu le pot afecta pe
cele colectate cu titlu de contribuție pentru compensarea costului net
al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal din domeniul
comunicațiilor electronice și nici pe cele colectate cu titlu de dobânzi,
penalități de întârziere ori majorări de întârziere datorate pentru plata
cu întârziere a contribuției pentru compensarea costului net al
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furnizării serviciilor din sfera serviciului universal din domeniul
comunicațiilor electronice.
(3) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (1) pot fi utilizate de
către ANCOM, pentru implementarea unui ajutor de stat individual
sau a unei scheme de ajutor de stat, inclusiv a unei scheme de ajutor
de stat de minimis, cu respectarea legislației naționale și europene de
autorizare a ajutoarele de stat.
(4) Proiectele de măsuri din categoria celor precizate la alin. (3) nu
necesită obținerea memorandumului prevăzut de art. 7 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile
naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea
şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, aprobată
cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015.
(5) Beneficiari ai finanțării acordate potrivit prevederilor alin. (1) pot
fi orice persoane juridice de drept public sau privat, în condițiile
stabilite prin decizia președintelui ANCOM prevăzută la art. 4.
(6) Finanțarea acordată potrivit prevederilor alin. (1) are caracter
nerambursabil pentru beneficiari, în măsura în care proiectele au fost
duse la îndeplinire potrivit cerințelor ANCOM și celor asumate, prin
contractul de finanțare, de către beneficiari.
Art. 2. – (1) Finanțarea prevăzută la art. 1 alin. (1) se acordă în
condițiile încheierii de contracte de finanțare cu beneficiarii.
Contractele de finanțare se încheie în perioada 1 ianuarie 2019 – 31
decembrie 2023 în limita sumelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).
(2) ANCOM poate decide, acordarea finanțării prevăzute la art. 1 alin.
(1) prin intermediul uneia ori mai multor persoane juridice de drept
public sau privat, cu acordul lor prealabil. În acest ultim caz ANCOM
are obligația să publice pe pagina proprie de internet condițiile de
colaborare cu persoanele juridice de drept public sau privat în cauză.
(3) ANCOM decide cu privire la oportunitatea acordării finanțării
prevăzute la art. 1 alin. (1), în întregime sau parțial, anterior realizării
proiectelor, pe baza avansării cheltuielor eligibile angajate, sau
ulterior realizării proiectelor, pe baza rambursării cheltuielilor
eligibile efectuate.
3

(4) În cazul acordării finanțării prevăzute la art. 1 alin. (1), în
întregime sau parțial, anterior realizării proiectelor beneficiarii au
obligația să utilizeze sumele primite cu titlu de avans numai în scopul
acoperirii cheltuielilor eligibile angajate.
Art. 3. – Proiectele finanțate ca urmare a prevederilor art. 1 alin. (1)
vor fi de natură a îndeplini cel puțin unul dintre următoarele obiective
generale:
generarea de efecte, directe sau indirecte, de dezvoltare a
sectorului comunicațiilor electronice în România, inclusiv la
nivel local;
a)

facilitarea accesului la rețele sau servicii de comunicații
electronice pentru persoane care, din cauza unor circumstanțe
individuale sau ariei geografice în care locuiesc ori își
desfășoară activitatea în România, ar putea suferi de excluziune
digitală;
b)

crearea unor beneficii în favoarea utilizatorilor finali de
comunicații electronice din România, inclusiv la nivel local, de
exemplu prin creșterea gradului de diversitate a ofertei, de
calitate a serviciilor etc.
c)

Art. 4. – (1) Prin decizie normativă a președintelui ANCOM se
stabilesc:
obiectivele specifice care urmează să fie finanțate, potrivit
prevederilor art. 1 alin. (1), cu alocarea sumelor pe ani, dacă
este cazul, respectiv a principiilor de realocare a sumelor pentru
alte obiective specifice în eventualitatea în care disponibilul
financiar pentru un anume obiectiv specific nu a fost epuizat în
termenul stabilit;
a)

în cazul fiecărui obiectiv specific stabilit, obligațiile de
îndeplinite în acest sens, inclusiv cu privire la intervalul de
menținere a proiectelor finanțate;
b)

în cazul fiecărui obiectiv specific stabilit, persoanele
eligibile pentru acordarea de finanțare;
c)
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în cazul fiecărui obiectiv specific stabilit, categoriile de
cheltuieli eligibile pentru finanțare;
d)

în cazul fiecărui obiectiv specific stabilit, măsura în care
finanțarea se acordă anterior sau ulterior realizării proiectelor;
e)

în cazul fiecărui obiectiv specific stabilit, termenul limită
pentru elaborarea procedurii detaliate de parcurs de către
persoanele eligibile în scopul de a le fi acordată finanțarea;
f)

în cazul fiecărui obiectiv specific stabilit, criteriile
generale pe baza cărora vor fi selectate proiectele câștigătoare,
dacă este cazul;
g)

pentru fiecare obiectiv specific stabilit, orice obligații
menite să asigure monitorizarea utilizării finanțării acordate,
realizarea și menținerea proiectelor potrivit cerințelor ANCOM,
respectiv recuperarea sumelor în cazul constatării de către
ANCOM a unor nereguli.
h)

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se emite, cu respectarea exigențelor
de consultare publică, în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în
vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
(3) În scopul fundamentării și elaborării deciziei prevăzute la alin. (1),
respectiv a oricăror documente subsecvente acesteia, precum și în
vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului act
normativ, ANCOM are dreptul să achiziționeze servicii de
consultanță, rapoarte, studii sau analize de specialitate, ori să
colaboreze cu alte persoane juridice de drept public sau privat.
Art. 5. – (1) ANCOM are dreptul să constate și să dispună
recuperarea, în întregime sau parțial, a finanțării în cazul în care
condițiile de acordare nu au fost respectate sau au fost respectate în
mod necorespunzător de către beneficiari.
(2) Actul prin care se constată și se dispune recuperarea, în întregime
sau parțial, a finanțării constituie titlu de creanţă bugetară.
(3) Sumele de recuperat de la beneficiari, potrivit prevederilor
alin. (1), reprezintă creanțe bugetare, scadente la expirarea termenului
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de plată stabilit în titlu de creanță, respectiv 30 de zile de la data
comunicării actului prevăzut la alin. (2).
(4) Creanțelor bugetare prevăzute la alin. (3) le sunt aplicabile în mod
corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare.
(5) Sumele recuperate de la beneficiari potrivit prevederilor
prezentului articol, inclusiv dobânzile și penalitățile de întârziere
datorate pentru neplata acestora în termenul prevăzut la alin. (3), se
constituie venit la bugetul ANCOM.
(6) Până la data recuperării integrale a sumelor corespunzătoare
titlurilor de creanță bugetară prevăzute la alin. (2), inclusiv, dacă este
cazul, a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente, beneficiarul
în cauză nu mai poate primi altă finanțare în condițiile prezentei
ordonanțe de urgență.
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