
   

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

SECŢIUNEA 1 
TITLUL ACTULUI  

Hotărârea Guvernului  
pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării 

cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Achiziţie sediu pentru Autoritatea Națională 
pentru Administrare și Reglementare în Comunicații” 

SECŢIUNEA a 2-a 
MOTIVUL EMITERII 

1. Descrierea situației 
actuale 
 

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea 
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, 
aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările și completările ulterioare, 
Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 
(denumită în continuare ANCOM sau Autoritatea) este înființată ca 
autoritate publică autonomă cu personalitate juridică, sub control 
parlamentar, finanţată integral din venituri proprii. 
ANCOM are rolul punerii în aplicare a politicii naţionale în domeniul 
comunicaţiilor electronice, comunicaţiilor audiovizuale şi al serviciilor 
poştale, asigurând, totodată, reglementarea pieţei şi reglementarea tehnică 
în aceste domenii. Autoritatea administrează şi gestionează resursele 
limitate din domeniul comunicaţiilor electronice - spectrul de frecvenţe 
radio, resursele de numerotaţie şi alte resurse tehnice asociate - şi 
monitorizează benzile de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală. 
ANCOM controlează îndeplinirea cerinţelor esenţiale privind compatibilitatea 
electromagnetică, a obligaţiilor privind utilizarea eficientă a spectrului de 
frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală, controlează îndeplinirea 
obligaţiilor privind utilizarea resurselor de numerotaţie şi a resurselor 
tehnice asociate, realizează controlul pieţei echipamentelor radio. 
Rolul și funcțiile Autorității se desprind și din directivele din domeniul 
comunicațiilor electronice (Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea reţelelor şi serviciilor 
de comunicaţii electronice, Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun 
pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, directive ce în prezent 
sunt înlocuite prin Directiva (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al 
comunicațiilor electronice) și directivele din domeniul serviciilor poștale . 
Atribuțiile și funcțiile ANCOM sunt stabilite atât în Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 22/2009, cât și în legislația specială din domeniul 
comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și serviciilor poștale. 
În prezent, ANCOM are sediul în imobilul aflat str. Delea Nouă, nr. 2, sector 
3, București, spațiu închiriat începând cu anul 2007. 
Activitatea ANCOM de la sediul central se desfășoară în limita a 7.162 mp, 
din care 6.542 mp reprezintă suprafața utilă pentru spaţii active nemijlocit 
(birouri), spaţii necesare desfăşurării activităţii unităţii fără personal 
permanent (arhivă, grupuri sanitare, holuri, case de scară, săli pentru 
întruniri/ședințe). Diferența de 619,50 mp reprezintă cota din spațiile 
comune cu ceilalți locatari ai imobilului. 
Din cei 6.542 mp, conform repartizării actuale a spațiilor și a gradului de 
ocupare a acestora, doar 3.480 mp sunt destinați pentru birouri și cabinete 
și 300 mp pentru cele cinci săli de ședință/conferință/licitații/consiliu, adică 



   

ocupate cu personal, restul de spațiu fiind destinat pentru holuri, case de 
scară, grupuri sanitare, arhivă etc. 
La sediul central ANCOM, în spațiile menționate anterior, sunt amenajate 84 
de spații cu destinația de birouri și cabinete în care își desfășoară activitatea 
325 de persoane. Pe de altă parte, în statul de funcții, în prezent (numărul 
de posturi alocat compartimentelor care își desfășoară activitatea în sediul 
central), sunt 410 de posturi (din care, așa cum am amintit mai sus, 325 
ocupate) valoare ce urmează să fie modificată dat fiind politica de 
dezvoltare a ANCOM, ce prognozează o creștere a numărului de posturi 
aferent statului de funcții cu circa 40 de posturi. În această situație, nu 
există posibilitatea amenajării unor spații pentru derularea activității 
acestora. 
Imobilul ocupat în prezent în regim de închiriere, pentru care contractul 
actual expiră la sfârșitul lunii iunie 2021, nu deține suficiente spații pentru: 
spațiile alocate birourilor ori cabinetelor, derularea cursurilor de formare, 
săli de întruniri/ședințe, relațiile cu furnizorii, parcarea autovehiculelor 
instituției, inclusiv a celor destinate monitorizării frecvențelor radio cu 
atribuire neguvernamentală și/sau a autovehiculelor persoanelor ce 
relaționează cu instituția. 
 
Pe de altă parte, ca urmare a studiului contractat de către ANCOM, realizat 
de către un expert-evaluator, a rezultat că varianta optimă pentru Autoritate 
constă în achiziția unui imobil care să deservească nevoile instituției, prin 
comparație cu celelalte două opțiuni analizate – construirea unui imobil 
precedată de achiziția unui teren sau continuarea închirierii imobilului 
pentru sediul central. 

2. Schimbări preconizate 
 

Prin achiziționarea unui sediu urmează a fi soluționate problemele de spații 
necesare pentru activitatea ANCOM – structura centrală, care vor 
corespunde necesităților Autorității: 
 Spațiu adecvat pentru birouri, atât pentru personalul existent, cât și 

pentru personalul previzionat; 
 Asigurarea de spații necesare organizării ședințelor în cadrul Autorității, 

precum și pentru derularea celorlalte evenimente (cursuri de formare, 
săli de ședințe interne și/sau ședințe publice și alte evenimente cu 
participarea „clienților” naționali sau internaționali); 

 Asigurarea spațiului aferent locurilor de parcare destinate 
autovehiculelor instituției, inclusiv a autospecialelor destinate 
monitorizării frecvențelor radio cu atribuire neguvernamentală echipate 
cu aparatură de măsură. 

 Asigurare unor spații pentru păstrarea, la sediul central, unor 
echipamente de monitorizare a spectrului radio cu atribuire 
neguvernamentală. 

Prin achiziția unui imobil care să fie destinat sediului central al Autorității se 
urmărește:  
1) majorarea spațiilor active nemijlocit (birouri) în funcție de numărul de 

personal existent și previzionat; 
2) asigurarea utilizării economice a fondurilor publice; 
3) majorarea spațiilor destinate organizării unor ședințe cu participare 

internă și/sau externă; 
4) majorarea spațiilor destinate parcării autovehiculelor, inclusiv a 

autospecialelor destinate activității de monitorizare a spectrului radio cu 
atribuire neguvernamentală; 



   

5) majorarea unor spații ce vor fi afectate arhivării; 

6) crearea unui/unor spații destinate formării profesionale. 

3. Alte informații Nu au fost identificate. 

Secțiunea a 3-a 
IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL ACTULUI 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Proiectul de act nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra  
mediului de afaceri 

Proiectul de act nu se referă la acest subiect. 

21. Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Proiectul de act nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Proiectul de act nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Proiectul de act nu se referă la acest subiect. 
 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informații. Nu au fost identificate. 

Secțiunea a 4-a 
IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE TERMEN 

SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) 

- mii lei - 

Indicatori Anul 
Curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor 
bugetare plus/minus, din 
care: 
a) buget de stat, din acesta:  

i) impozit pe profit; 
ii) impozit pe venit. 

b) bugete locale: 
i) impozit pe profit. 

c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

i) contribuții de 
asigurări. 

      

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus, din 
care: 
a) buget de stat, din acesta 

i) cheltuieli de personal; 
ii) bunuri şi servicii. 

b) bugete locale: 
i) cheltuieli de personal; 
ii) bunuri şi servicii. 

c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

i) cheltuieli de personal; 
ii) bunuri şi servicii. 

      



   

3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat; 
b) bugete locale. 

      

4. Propuneri pentru 
acoperirea creșterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau 
cheltuielilor bugetare 

      

7. Alte informaţii Finanţarea proiectului de investiții se realizează din bugetul Autorității 
Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în limita 
sumelor anuale aprobate cu această destinație, conform programelor de 
investiții publice aprobate potrivit legii. 
Valoarea estimată a proiectului este de 141.556 mii lei, inclusiv TVA. 
Valoarea anterioară estimativă (138.260 mii lei, inclusiv TVA) a fost stabilită 
la un curs al euro de 4,6474 lei, valoare valabilă pentru data de 29.08.2018. 

Secțiunea a 5-a 
EFECTELE PROIECTULUI ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE 

1. Măsuri normative necesare 
pentru aplicarea prevederilor 
proiectului de act normativ: 
a) acte normative în vigoare care 

se modifică sau se abrogă ca 
urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea 
implementării noilor dispoziții. 

Nu este cazul. 
 
 
 
 
 
 
 

11. Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia în 
domeniul achiziţiilor publice: 
a) impact legislativ - prevederi de 

modificare şi completare a 
cadrului normativ în domeniul 
achiziţiilor publice, prevederi 
derogatorii; 

b) norme cu impact la nivel 
operaţional/tehnic - sisteme 
electronice utilizate în 
desfăşurarea procedurilor de 
achiziţie publică, unităţi 
centralizate de achiziţii publice, 
structură organizatorică internă 
a autorităţilor contractante. 

Proiectul de act nu se referă la acest subiect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislația comunitară în 

Proiectul de act nu se referă la acest subiect. 



   

cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare: 
a) tipul, titlul, numărul şi data 

actului   comunitar   ale cărui 
cerințe sunt transpuse de 
proiectul de act normativ; 

b) obiectivele actului comunitar; 
c) tipul de transpunere a 

prevederilor comunitare în 
cauză, precizându-se dacă 
transpunerea este totală sau 
parțială; în situaţia transpunerii 
parţiale, se vor preciza termenul 
şi modalitatea de transpunere 
totală; 

d) termenele-limită pentru 
transpunerea actelor 
comunitare vizate - termenul-
limită pentru adoptarea 
proiectului de act normativ şi 
justificarea acestui termen. 

3. Măsuri normative necesare 
aplicării directe a actelor normative 
comunitare: 
a) justificarea necesității adoptării 

măsurilor incluse în proiect în 
vederea aplicării actului 
comunitar; 

b) tipul, titlul, numărul şi data 
actului normativ comunitar 
pentru care se creează cadrul de 
aplicare directă. 

Proiectul de act nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a 
Uniunii Europene. 

Proiectul de act nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente, făcându-se 
referire la un anume acord, o 
anume rezoluţie sau recomandare 
internaţională ori la alt document al 
unei organizaţii internaţionale 
 

 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secțiunea a 6-a 
CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII ACTULUI  

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizații 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme 
implicate 

Proiectul de act nu se referă la acest subiect. 
 
 
 
 

2. Fundamentarea alegerii 
organizațiilor cu care a avut loc 

Proiectul de act nu se referă la acest subiect. 



   

consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizații 
este legată de obiectul proiectului 
de act normativ 

3. Consultările organizate cu 
autoritățile administrației publice 
locale, în situaţia în care proiectul 
de act normativ are ca obiect 
activități ale acestor autorități, în 
condițiile Hotărârii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative 
ale autorităților administrației 
publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 

Proiectul de act nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfășurate în 
cadrul comisiilor interministeriale, 
în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

Proiectul de act nu se referă la acest subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de 
către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a 
Țării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

Nu este cazul. 
 

6. Alte informaţii În considerarea art. 20 alin. (8) lit. c) din Regulamentul privind 
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și 
prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a 
proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în 
vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
561/2009, nu este necesar avizul Ministerului Justiției. 

Secțiunea a 7-a 
ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA 

1. Informarea societății civile cu 
privire la necesitatea elaborării 
actului normativ 
 

Prezentul act nu se referă la acest subiect având caracter individual. 

2. Informarea societății civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum 
şi efectele asupra sănătății şi 
securității cetățenilor sau 
diversității biologice 
 

Proiectul de act nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
 



   

Secțiunea a 8-a 
MĂSURI DE IMPLEMENTARE A ACTULUI  

1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autoritățile administrației publice 
centrale şi/sau locale - înfiinţarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competentelor instituţiilor existente 

Proiectul de act nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

  
Față de cele prezentate, a fost elaborat şi promovat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente 
proiectului de investiţii „Achiziţie sediu pentru Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare 
în Comunicații”. 
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