
 

 

R  A  P  O  R  T 

 

PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A 

REZERVELOR DE STAT în anul 2008 

 

 

 

  În anul 2008, activitatea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat s-a 

desfăşurat în baza legilor generale cât şi a legislaţiei specifice respectiv Legea nr.82/1992 

privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii 

Guvernului nr.S-188/2008 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale a 

Rezervelor de Stat. 

  Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, parte componentă a siguranţei 

naţionale prin asigurarea şi administrarea de stocuri rezerve de stat ca resurse interne de 

securitate a avut, în anul 2008, ca obiective prioritare acţiuni şi măsuri rezultate atât din 

Programul de Guvernare cât şi din politicile privind strategia de restructurare, după cum 

urmează:  

 

 

 

ACTIVITATEA DIRECŢIEI STOCURI REZERVE DE STAT, MARKETING, 

COMERCIAL, INTERVENŢII OPERATIVE 

 

 Elaborarea periodică, împreună cu ministerele interesate, a proiectului de 

Nomenclator al produselor care se constituie stocuri rezerve de stat şi prezentarea 

acestuia Guvernului pentru însuşire şi aprobare  

 

 Urmarea aprobării Hotărârii Guvernului nr.S976/22.08.2007 privind aprobarea 

Nomenclatorului unic de produse şi servicii pentru apărare şi situaţii de urgenţă şi primirii de 

la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale a situaţiei produselor la care se vor 

constitui stocuri intangibile, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a elaborat noul 

Nomenclator al produselor şi materialelor care se constituie rezerve de stat pentru apărare şi 

intervenţii în situaţii de urgenţe civile aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.S480/07.05.2008. 

 În sinteză, noul Nomenclator cuprinde un număr de 180 de produse faţă de 143 

existente din care 65 de produse noi destinate intervenţiei operative a Guvernului în situaţii de 

urgenţă civilă pentru ajutorarea populaţiei afectate. 

  S-a urmărit, în principal, introducerea în noul Nomenclator a unei game de 

produse cât mai variată care să asigure, în caz de necesitate, intervenţia pentru ajutorarea 

persoanelor a căror gospodării nu au fost distruse (ex. alimente, îmbrăcăminte, articole de uz 

personal, etc) cât şi, în principal, produse destinate pentru organizarea de tabere atunci cât se 

impune strămutarea unei localităţi (bucătării mobile, aragazuri cu butelie, dispozitive 

portabile de iluminat, echipamente pentru obţinerea apei potabile, mese, scaune, paturi, 

toalete portabile, veselă, tacâmuri etc). 

 Totodată, noul Nomenclator cuprinde un număr de 49 de produse la care vor 

exista stocuri intangibile asimilate stocurilor de mobilizare destinate pentru nevoile armatei şi 

industriei de apărare. 
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 Realizarea programului anual de constituire şi reîntregire a stocurilor, în limita 

nivelurilor aprobate, care au fost consumate prin intervenţiile aprobate de Guvern. 

 

  Conform prevederilor Legii nr.82/1992, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, programul de acumulare pentru constituirea şi reîntregirea stocurilor 

de produse rezerve de stat cu finanţare din bugetul se aprobă anual prin Hotărâre a Guvernului 

cu caracter secret. 

  În anul 2008 ANRS nu a emis spre aprobare Programul de acumulare şi 

reîntregirea stocurilor de produse rezerve de stat din lipsa totală a alocaţiilor bugetare cu acest 

scop deşi, prin proiectului de buget pe anul 2008, transmis la MIRA cu 

nr.1254/c/DIZ/18.06.2007, la Titlul X „Active nefinanciare” pentru acumularea de produse 

noi destinate intervenţiei Guvernului în caz de urgenţe civilă şi reîntregirea stocurilor afectate 

de acordarea de ajutoare umanitare în anii 2006 – 2007, a fost solicitată suma de 65.000 mii 

lei. 

  Totuşi, pentru acordarea de ajutoare umanitare populaţiei afectate urmare 

inundaţiilor produse în perioada mai-august 2008, conform prevederilor Hotărârilor 

Guvernului nr.464, 543, 565, 568 şi 789/2008 au fost achiziţionate din fonduri proprii, în 

regim de urgenţă 26 tone orez, 62,5 tone conserve din carne cu legume, 107 tone conserve din 

legume, 36,5 tone paste făinoase, 180,35 tone pâine, 13 tone făină de grâu, 44,5 tone mălai, şi 

880 mii litri apă minerală în valoare totală de 1.975.780 lei. 

 

 Asigurarea împrospătării stocurilor de produse prin înlocuirea celor ajunse la limita 

termenului orientativ de păstrare şi îmbunătăţirea structurii sortimentale. 

 

Împrospătarea stocurilor s-a realizat, conform prevederilor legale, pe baza 

programului anual, prin schimb de produse fără influenţe financiare în sarcina ANRS, 

vânzare-cumpărare sau vânzare asigurându-se menţinerea în stoc numai a produselor care 

îndeplinesc condiţiile de calitate şi consum, potrivit normelor în vigoare. 

Strategia împrospătării produselor prin vânzare a fost aplicată produseleor la 

care în noul Nomenclator s-au redus nivelurile sau au fost scoase din Nomenclator. 

În anul 2008, programul de împrospătare a produselor rezerve de stat a fost 

realizat în procent de 98,4%. 

De asemenea, precizăm faptul că, în anul 2008 s-a realizat preschimbarea 

sortimentală a cantităţii de 3.233 tone motorină, diferenţa de  preţ fiin suportată din venituri 

proprii. 

Totodată, având în vedere că, potrivit prevederilor legale, în cazul organizării 

de alegeri locale, parlamentare sau în cazul organizării de referendum, ANRS asigură hârtia 

necesară titpăririi buletinelor de vot, în anul 2008 s-a împrospătat în proporţie de 99% 

cantitatea de hârtie de ziar, operaţiunea realizându-se prin punerea la dispoziţia Instituţiei 

Prefectului cantitatea solicitată şi achiziţionarea, ulterior, a acesteia.   

 

 

 Regruparea, în spaţii proprii a unor cantităţi de grâu 

 

În anul 2008 a fost regrupată în spaţii proprii cantitatea de 600 tone grâu faţă 

de 2.400 tone prevăzută. 

Realizarea parţială a programului este motivată de nivelul de calitate al 

produsului din recolta 2008, care din cauza temperaturilor excesiv de ridicate în perioada de 

recoltare, dăunătorii au atacat boabele încă din lan, produsul recoltat neîndeplinind condiţiile 

pentru păstrarea îndelungată. 
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 Urmărirea evoluţiei calităţii produselor păstrate în rezerva de stat.  

 

  În prezent, în rezervele de stat există stocuri de produse fără risc de depreciere 

calitativă, ai căror parametri de calitate s-au urmărit cu deosebită atenţie prin analize de 

laborator efectuate atât în laboratorul propriu cât şi prin laboratoare autorizate din ţară, analize 

efectuate în baza programului anual aprobat. 

 

 

 Realizarea programului de valorificare 

 

Valorificarea stocurilor s-a realizat, conform prevederilor legale, pe baza 

programului anual prin vânzare către operatorii economici interesaţi. 

Având în vedere capacitatea redusă de absorbţie a economiei nu a fost posibilă 

realizarea integrală a programului de valorificare.  

 

 Acordarea de împrumuturi 

 

În anul 2008, în baza Ordonanţei de Urgenţă nr.136/28.11.2007, s-au scos din 

rezerva de stat, pentru nevoile sistemului energetic naţional şi ale centralelor de termoficare  

din  subordinea  consiliilor  judeţene şi  locale  cantităţile  de 208.940,391 tone păcură şi 

2.037.000 tone cărbune energetic,cantităţi de produse ce au fost restituite integral. 

 

 Acordarea de ajutoare umanitare 

 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat organizează, asigură, 

disponibilizează şi transportă produsele şi bunurile de primă necesitate destinate intervenţiilor 

operative ale Guvernului în situaţii de calamităţi naturale pentru atenuarea consecinţelor 

acestora prin acordarea de ajutoare umanitare populaţiei sinistrate. 

În anul 2008 au fost acordate un număr de 14 ajutoare umanitare destinate 

populaţiei din zonele sinistrate constând în alimente (conserve carne şi pateuri, conserve din 

care cu legume, conserve din legume, paste făinoase, zahăr, ulei rafinat din floarea soarelui, 

pâine, apă minerală, lapte praf, făină de grâu, mălai, orez), bunuri de folosinţă îndelungată 

(paturi, saltele, pături, cearşafuri, feţe pernă, saci de dormit, aragazuri cu butelie, chiloţi, 

izemen, bocanci, batiste, corturi, lighene, pelerine de ploaie, cizme de cauciuc) construcţii 

uşoare din elemente modulate şi motorină în valoare totală de cca.13,5 milioane lei în 8 judeţe 

(Galaţi, Cluj, Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Maramureş şi Suceava) precum şi două ajutoare 

umanitare externe repsectiv în R.P. Chineză şi republica Georgia. 

Menţionăm că, toate ajutoarele umanitare au fost puse la dispoziţie cu 

operativitate. 

 

  Constituirea şi administrarea, conform prevederilor Directivei Uniunii Europene 

nr.68/414/EEC, stocurile minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în 

limita a 50% din cantităţile stabilite. 

 

   În cadrul Programului Naţional de Aderare a României la Uniunea Europeană 

(PNAR) – Capitolul 14 „Energia”, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă 

nr.54/2002, aprobată prin Legea nr.677/2002, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat 

are ca sarcină realizarea, până în anul 2011, a 50% din stocurile minime de siguranţă pentru 

ţiţei şi produse petroliere, stocuri care, potrivit legii, sunt păstrate în spaţii proprii, precum şi 
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la agenţii economici stabiliţi de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin hotărârile de Guvern 

anuale, fără plata cheltuielilor de administrare. 

  Cantităţile de produs ce urmează a fi acumulate şi structura sortimentală a 

acestora se aprobă anual prin Hotărâri de Guvern – pentru anul 2008, conform Hotărârii 

Guvernului nr. 1128/18.09.2008 cantitatea prevăzută a fi acumulată a fost de 40.000 tone 

motorină. 

  Pentru punerea în aplicare a prevederilor  HG nr. 1128/18.09.2008 (act 

normativ publicat cu mare întârziere având în vedere că, potrivit prevederilor art.10, alin (3) 

litera a), acesta trebuia elaborat până la data de 31.03.) s-a declanşat procedura de achiziţie 

prin licitaţie publică deschisă conform prevederilor legale cu termen de depunere a ofertelor 

07 noiembrie a.c.. 

  Concomitent,  s-a solicitat persoanelor juridice prevăzute în anexa la hotărâre 

să comunice de urgenţă capacitatea de depozitare pe care o pun la dispoziţia rezervelor de stat 

pentru constituirea, în anul 2008, a cantităţii de 40.000 tone motorină.   

  Răspunsurile primite de la toate societăţile comerciale au fost negative 

motivate de lipsa unor capacităţi de depozitare disponibile. 

  Pentru deblocarea acestei situaţii, a fost sesizată Comisia pentru coordonarea 

stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere din cadrul Ministerului 

Economiei şi Finanţelor care la data de 28.10.2008 a organizat o analiză cu participarea 

reprezentanţilor societăţilor comerciale PETROM SA Bucureşti,  ROMPETROL RAFINARE 

SA Constanţa, RAFO SA Oneşti, PETROTEL-LUKOIL SA Ploieşti şi OIL TERMINAL SA 

Constanţa şi ai Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat. 

  În cadrul analizei a fost identificată, ca posibilă soluţie de rezolvare, păstrarea 

în rezervoarele SC OIL TERMINAL SA Constanţa - Depozit Nord a cantităţii de motorină ce 

urmează a se achiziţiona, în condiţiile suportării cheltuielilor de depozitare de către SC 

ROMPETROL RAFINARE SA Constanţa şi SC PETROTEL-LUKOIL SA Ploieşti, care şi-

au manifestat disponibilitatea în acest sens.  

  Ulterior SC OIL TERMINAL SA Constanţa a revenit informând Comisia că nu 

dispune de spaţii de depozitare disponibile.         

  La termenul legal de depunere a ofertelor în cadrul procedurii de achiziţie, prin 

licitaţie publică deschisă, a cantităţii de 40.000 tone motorină, nu s-a prezentat niciun ofertant, 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat fiind obligată să anuleze procedura. 

  Ţinând seama de timpul foarte scurt rămas până la finele anului 2008, precum 

şi de importanţa deosebită a constituirii acestor stocuri, nerealizarea acestora implicând 

sancţiuni din partea Uniunii Europene prin penalizarea statului român şi activarea clauzei de 

infringement, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a declanşat , în data de 19.11 şi 

05.12 procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, proceduri 

la care deşi s-au transmis invitaţii către producătorii interni respectiv SC PETROM SA, SA 

ROMPETROL SA Constanţa, SC PETROTEL LUKOIL SA Ploieşti, SC LUKOIL 

ROMÂNIA SRL, SC RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ SA Ploieşti, SC RAFINĂRIA 

STEAUA ROMÂNĂ SA Câmpina şi SC RAFO SA Oneşti, nu s-a prezentat nici un ofertant, 

cantitatea de 40.000 tone motorină neputând fi achiziţionată. 

  Ulterior, suma prevăzută în buget pentru achiziţionarea cantităţii de produs a 

fost redusă prin Ordonanţa de Urgenţă nr.186/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2008. 

  Menţionăm că, în perioada 2009 - 2012, Administraţia Naţională a Rezervelor 

de Stat va întâmpina greutăţi majore în realizarea acestor stocuri motivat de următoarele 

considerente: 
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 posibilii furnizori ai produsului nu mai sunt de acord cu păstrarea gratuită, 

conform prevederilor OUG nr.54/2002,  în spaţiile proprii a cantităţilor 

constituite ca stocuri minime de siguranţă; 

 lipsa unor nominalizări ferme de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, 

autoritatea care coordonează stocurile minime de siguranţă din România, a 

spaţiilor de depozitare în care să se păstreze în custodie stocurile constituite de 

către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. 

  Pentru reglementarea acestei situaţii, începând cu anul 2007, Ministerul 

Economiei împreună cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, au iniţiat două proiecte 

de ordonanţă pentru modificarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.54/2002 în sensul 

suportării de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a cheltuielilor de depozitare, 

proiecte de acte normative respinse de fostul Minister al Finanţelor Publice.   

  Faţă de cele prezentate, considerăm că, pentru soluţionarea acestei grave 

probleme care poate periclita constituirea şi în anul 2009 a stocurilor minime de siguranţă 

petroliere şi implicit activarea clauzei de salvgardare pentru România, este necesară 

promovarea de urgenţă a actului normativ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.54/2002 concomitent cu aprobarea majorării bugetului Administraţiei Naţionale a 

Rezervelor de Stat cu suma necesară plăţii cheltuielilor de depozitare. 

  În perioada 2002-2008 Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a avut de 

acumulat, potrivit programului convenit cu Uniunea Europeană, ca stocuri minime de 

siguranţă 308.500 tone produse petroliere albe (benzine şi motorine) sarcină ce a fost realizată 

integral pentru perioada 2002 – 2007 prin acumularea a 73.000 tone benzină şi 195.500 tone 

motorină. 

 

 

ACTIVITATEA DE INVESTIŢII ŞI ÎNDRUMARE TEHNICĂ UNITĂŢI 

TERITORIALE 

 

La capitolul investiţii noi, în acest an, s-a continuat acţiunea (începută în anul 

2005) de modernizare,  prin aducerea la conformitate cu normele de mediu dar şi cu 

tehnologia actuală, a rampelor auto de încărcare-descărcare a produselor petroliere, la unităţile 

care depozitează acest gen de produse.  

Astfel, a început şi în prezent se află în fază de finalizare, modernizarea 

rampelor auto de încărcare-descărcare produse petroliere la unităţile teritoriale 130 şi 135, 

ajungându-se astfel la un număr de 7 unităţi cu rampe modernizate, din totalul de 8 unităţi. 

La capitolul dotări independente, s-au înregistrat o serie de realizări 

importante, dintre care precizăm: 

 achiziţionarea unei cisterne auto de mare capacitate pentu transportul 

produselor petroliere, destinată intervenţiilor operative în situaţii de urgenţe 

civile; 

 dotarea a încă 5 rezervoare din unităţile cu profil petrolier cu instalaţii de 

stingere cu spumă aeromecanică; 

 achiziţia a 53 costume de intervenţie pentu pompieri, 14 aparate pentru 

protecţia respiraţiei şi respectiv 6 tunuri portabile de apă şi spumă pentru 

stingerea incendiilor precum şi a unei instalaţii de supraveghere video 

împotriva efracţiilor. 

La capitolul studii de fezabilitate pentru investiţii noi s-au întocmit şi sunt în 

fază de avizare documentaţiile tehnico-economice pentru mărirea capacităţii de depozitare 

produse petroliere la unităţile teritoriale 140, 145 şi 425. 
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În domeniul reparaţiilor curente şi capitale, prin programele derulate la 

nivelul unităţilor teritoriale s-a realizat aducerea la condiţii normale de funcţionare şi utilizare 

a unor construcţii, instalaţii şi utilaje din dotare, din care enumerăm: 

 reabilitarea instalaţiilor de canalizare pentru aducerea acestora la standardele 

de mediu la unităţile teritoriale 130, 135 şi 430. 

 asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor de apă P.S.I., la 

unităţile teritoriale 135, 140, 315,425 şi 430 

 reabilitarea drumurilor de acces şi interioare la unităţile teritoriale 235, 265, 

330 şi 335. 

În domeniul transporturilor rutiere s-a colaborat cu Baza Centrală pentru 

Asigurarea Tehnică a Misiunilor în organizarea şi determinarea normei de consum carburant 

pentru autoutilitarele Fiat aflate în dotarea unităţilor teritoriale. 

 De asemenea, pentru actualizarea unor acte normative din domeniul tehnic s-

au transmis observaţii şi propuneri Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, astfel: 

 Normativul de cheltuieli privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor 

MIRA; 

 Instrucţiuni privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în 

unităţile MIRA. 

În domeniul transportului CF activitatea a vizat în principal obţinerea de către 

unităţile teritoriale a autorizaţiilor prevăzute de lege în domeniul CF, astfel: 

 6 unităţi teritoriale au obţinut autorizaţia de exploatare a LFI (în prezent numărul 

de 11 unităţi teritoriale deţin astfel de autorizaţii cu menţiunea că 7 unităţi 

teritoriale nu deţin în proprietate LFI  astfel încât acestea nu necesită o astfel de 

autorizare); 

 7 unităţi teritoriale au obţinut aprobarea de către AFER a Regulamentului tehnic de 

exploatare a LFI (total actual 15 U.T.); 

 11 unităţi teritoriale au în prezent responsabil cu siguranţa circulaţiei autorizat de 

AFER, fiecare dintre aceştia putând deservi încă maxim 2 alte U.T. în acest 

domeniu; 

 2 unităţi teritoriale cu profil petrolier au obţinut autorizarea a unui consilier de 

siguranţă pentru mărfuri periculoase. 

În domeniul energetic s-a realizat o bună coordonare şi urmărire a activităţilor 

de verificare anuală a stării de funcţionare a instalaţiilor energetice din dotarea unităţilor 

teritoriale. 

A fost finalizat şi aprobat Normativul de securitate a muncii pentru utilizarea 

energiei electrice în medii normale în unităţile teritoriale subordonate ANRS. 

În domeniul ISCIR s-a realizat finalizarea acţiunii de autorizare la ISCIR în 

fiecare unitate teritorială a câte unui operator RSTVI cu atribuţii de supraveghere şi verificare 

tehnică a echipamentelor/instalaţiilor ISCIR. 

În domeniul protecţiei muncii s-a realizat autorizarea la INSEMEX Petroşani a 

personalului din unităţile teritoriale cu profil petrolier, personal care are responsabilităţi 

privind echipamentele tehnice şi instalaţiile din spaţiile cu pericol de atmosfere potenţial 

explozive în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1630/392/2007. 

O realizare remarcabilă a constituit-o certificarea EX pentru instalaţiile din 

unităţile teritoriale ale căror activităţi se desfăşoară în mediu cu pericol de explozie. 

În domeniul protecţiei mediului, activităţile desfăşurate s-au concentrat 

asupra implementării prevederilor legislative din acest domeniu aplicabile instituţiei şi 

unităţilor teritoriale subordonate. 

În acest context, între Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi 

autorităţile de mediu s-a încheiat şi semnat Protocolul de colaborare nr. 647/3610/2008. 
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De asemenea pentru amplasamentele cu risc minor în depozitarea 

substanţelor periculoase s-au elaborat documente prin care s-a stabilit politica de prevenire a 

accidentelor majore iar pentru amplasamentele cu risc major în care sunt implicate substanţe 

periculoase au fost elaborate rapoarte de securitate şi planuri de urgenţă internă. 

  În domeniul achiziţiilor publice  s-a asigurat încheierea şi gestionarea  

contractelor economice de procurare de bunuri şi servicii care au asigurat continuitatea 

activităţii şi realizarea Programului Anual de Achiziţii. 

  Produsele şi serviciile a căror dobândire a făcut obiectul contractelor de 

furnizare şi servicii au fost puse în corespondenţă cu noul Vocabular comun privind achiziţiile 

publice (CPV) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 213/2008 din 28 noiembrie 2007 de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 

2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de 

achiziţii publice.  

 

  Şi în anul 2008 activităţile desfăşurate în cadrul Direcţiei Investiţii au 

înregistrat o serie de neajunsuri, acestea fiind determinate în principal de lipsa de personal, 

situaţie ce a generat ca anumite activităţi din domeniu să fie lipsite de sprijinul unor 

specialişti.  

 

 

ACTIVITATEA SERVICIUL SISTEM INFORMATIC 

 

În anul 2008 s-a continuat interconectarea unităţilor teritoriale ANRS cu sediul 

central, utilizând infrastructura de tip VPN. 

Concomitent cu punerea în funcţiune a conexiunii VPN s-au efectuat şi o serie de 

lucrări conexe care au avut ca obiectiv aducerea unităţilor teritoriale la standardul de lucru al 

sediului central astfel: 

 s-au instalat servere de domeniu, pentru a permite administrarea centralizată a 

conturilor de utilizator şi a echipamentelor de reţea; 

 s-au definit şi implementat politicile de securitate pe utilizator şi staţii; 

 s-a introdus sistemul antivirus Bitdefender client/server; 

 s-au creat conturi de e-mail pentru fiecare utilizator din unităţile teritoriale; 

 s-au creat conturi de e-mail de grup acolo unde unitatea teritorială a cerut acest 

lucru; 

 s-a definit şi instalat „pachetul standard” al aplicaţiilor instalate pe o staţie de 

lucru a ANRS. Acesta este compus : Sistem de operare Windows XP SP2, Pachet 

Microsoft Office, Acrobat Reader, WinRAR, Bitdefender Client, LEX, şi TightVNC;    

 au fost centralizate pe cât posibil toate serviciile necesare lucrului zilnic, iar 

cele care au nevoie de actualizări (bitdefender, LEX,Legis etc.) au fost configurate 

astfel încât să nu mai necesite intervenţia utilizatorilor; 

 au fost definite şi prezentate utilizatorilor procedurile de actualizare ale 

programelor necesare raportărilor lunare către alte instituţii cu care ANRS 

conlucrează; 

 au fost inventariate resursele hardware de pe fiecare staţie pentru a obţine toate 

informaţiile necesare ţinerii unei evidenţe clare şi a etichetării echipamentelor 

conform INFOSEC (HG 585/2002). 

La Unităţile Teritoriale ce au intrat în cadrul reţelei de arie extinsă, au fost 

întreprinse eforturi în vederea reconfigurării reţelei existente, achiziţionarea de echipamente 

http://www.anrmap.ro/images/stories/anunturi/cpv_ro.pdf
http://www.anrmap.ro/images/stories/anunturi/cpv_ro.pdf
http://www.anrmap.ro/images/stories/anunturi/cpv_ro.pdf
http://www.anrmap.ro/images/stories/anunturi/cpv_ro.pdf
http://www.anrmap.ro/images/stories/anunturi/cpv_ro.pdf
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hardware sau modernizarea sistemelor existente, în vederea asigurării condiţiilor minimale de 

funcţionare în condiţii normale de securitate. 

În acest moment, în afară de unitatea teritoriala 335 aflata în curs de conectare la 

reţeaua VPN, toate reţelele şi echipamentele unităţilor teritoriale şi din sediul central sunt 

interconectate, configurate şi gestionate prin acces de la distantă de către specialiştii ANRS 

din cadrul Serviciului Evidenţă Stocuri, Sistem Informatic.  

Eforturile întreprinse în vederea asigurării unor condiţii optime, de gestionare a 

echipamentelor hardware ce sunt incluse (sau vor fi incluse) în cadrul reţelei de arie extinsă, 

se lovesc de obstacole precum: 

 slaba pregătire a personalului din cadrul unităţilor teritoriale, în ceea ce 

priveşte utilizarea sistemelor de calcul; 

 achiziţionarea de către Unităţile Teritoriale în anii anteriori de echipamente 

hardware cu caracteristici ce nu permit instalarea de softuri licenţiate, utilizate de către 

ANRS în baza acordului cadru încheiat cu Microsoft România; 

 inexistenţa softurilor (aplicaţiilor) de prelucrare a activităţilor specifice, sau 

utilizarea în proporţie foarte redusă a posibilităţii de prelucrare a acestora; 

 existenţa unei palete prea largi de software necesar activităţilor specifice, unele 

pachete fiind incompatibile cu noile soluţii şi configurări implementate. 

 Inexistenta totală sau partială a cablărilor structurate ale reţelelor; 

 Inexistenţa la unele Unităţi Teritoriale a surselor neîntreruptibile în zone cu 

probleme de alimentare electrică; 

 

Aceasta sumă de probleme au condus la mărirea timpului alocat terminării 

configurării şi interconectării reţelelor, în unele cazuri asigurându-se cu mare greutate un 

minim funcţional. 

Faţă de cele menţionate, se impun măsuri în ceea ce priveşte aducerea la un 

numitor comun a activităţii informatice la nivelul unităţilor teritoriale în deplin acord cu ceea 

ce există în cadrul ANRS – aparat central. 

În acest sens în anul 2009 Serviciul Evidenţă Stocuri, Sistem Informatic va 

proceda la: 

 definirea unui “pachet software standard extins”- colaborând cu unităţile teritoriale 

precum şi alte departamente din sediul central, pachet care să conţină o suma de 

aplicaţii standard instalabile pe o staţie de lucru, cu care să se poată efectua 

majoritatea lucrărilor din cadrul ANRS. În acest fel, restrângând paleta de software 

necesar, Serviciul Evidenţă Stocuri, Sistem Informatic urmăreşte ca utilizatorii să fie 

mai uşor de pregătit, lucrul cu sistemele de calcul cât mai standardizat, iar suportul 

tehnic oferit de către serviciul nostru să fie cât mai bun. 

 consilierea unităţilor teritoriale în vederea realizării lucrărilor de infrastructura 

necesare realizării standardului de funcţionare având ca scop final acreditarea acestor 

reţele; 

 terminarea implementării sistemului de gestiune şi inventariere centralizată a 

sistemului informatic, LANDesk; 

 identificarea şi punerea la dispoziţie pe infrastructura existenta, a unor noi servicii şi 

proceduri care să permită trimiterea/primirea în timp real a datelor dinspre şi înspre 

unităţile teritoriale; 

 găsirea, împreună cu celelalte servicii din cadrul ANRS, a unor proceduri care să ne 

permită să fim cât mai proactivi, nu reactivi. Aceste proceduri împreună cu un buget 

bine echilibrat pe parcursul întregului an, vor trebui să asigure continuitatea 

funcţionării echipamentelor hardware şi a sistemelor software, în caz contrar blocajele 

resimţindu-se în întregul sistem. 
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De asemenea începând cu 2009 vom trece la elaborarea documentaţiei şi trecerea 

la acreditarea reţelelor informatice, cu prioritate la sediul central, pentru unităţile teritoriale 

acest lucru făcându-se pe măsură ce acestea vor îndeplini criteriile cerute. 

 

 

ACTIVITATEA PROTECŢIEI INFORMAŢIILOR CLASIFICATE 

 

Urmare punerii în practică a OUG nr. 25/2007, privind stabilirea unor măsuri 

pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, şi a OUG nr. 30/2007, privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, activitatea de 

coordonare a protecţiei informaţiilor clasificate, a fost preluată de către Direcţia Generală de 

Informaţii şi Protecţie Internă din cadrul MIRA. 

În anul 2008, au fost întreprinse măsurile specifice în vederea preschimbării 

autorizaţilor de acces la informaţii secrete de serviciu şi secrete de stat. 

Verificările personalului din cadrul ANRS şi UT subordonate, în vederea 

obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii secrete de serviciu sau secrete de stat, au fost 

realizate şi finalizate în termenul legal de către DGIPI, neexistând cazuri în care nu a fost 

emisă autorizaţia. 

Astfel, pe parcursul anului 2008, s-a întocmit documentaţia pentru verificările de 

personal în vederea obţinerii/prelungirii autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate pentru:  

- 541 de persoane, din care: 

   17 - autorizaţii noi; 

 524 - prelungiri autorizaţii. 

De asemenea având în vedere prevederile Ordinului nr. 395 din 31.01.2008 

privind acordarea sporului pentru păstrarea confidenţialităţii în legătură cu informaţii 

clasificate pentru personalul din Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, lunar structura 

de securitate a întocmit anexele, reactualizate, privind listele persoanelor care deţin autorizaţii 

de acces la informaţii clasificate şi care beneficiază de sporul de confidenţialitate. 

 Având în vedere prevederile HG nr. S/610 din 04.06.2008 pentru aprobarea 

„Listelor cuprinzând categoriilor de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, 

elaborate sau deţinute de MIRA” au fost reanalizate şi elaborate listele funcţiilor din cadrul 

ANRS şi UT, pe niveluri de acces cu respectarea principiului „nevoii de a cunoaşte”. 

De asemenea au fost completate formularele date personale pentru 31 de 

funcţionari publici din cadrul ANRS, în vederea creşterii nivelului de acces la informaţii 

clasificate conform noilor cerinţe prevăzute în fişa posturilor. 

Coordonarea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate, întreprinsă de 

către structura de securitate din cadrul ANRS, s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare. 

În acest sens, pentru anul în curs, activitatea de coordonare, a avut un accent 

deosebit pe marcarea şi înregistrarea documentelor primite şi/sau emise, atât pentru cele 

neclasificate cât şi pentru cele clasificate. 

Faţă de cele menţionate anterior, trebuie specificat faptul că există o problemă 

legată în principal de arhivarea documentelor, atât la nivelul ANRS cât mai ales la nivelul UT 

subordonate. 

Controalele efectuate de către Serviciile Independente de Informaţii şi Protecţie 

Internă subordonate DGIPI au scos în evidenţă o permanentă preocupare pentru  

îmbunătăţirea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate. 

Pentru anul 2009, se vor centraliza şi supune aprobării nomenclatorul 

documentelor, pe niveluri de secretizare, la nivelul ANRS şi la nivelul UT, cu termene de 

arhivare. 
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Se va reactualiza Planul de Prevenire a scurgerii de informaţii clasificate, 

Planul de Protecţie Fizică precum şi Procedurile Specifice activităţii Sistemelor de Informaţii 

şi Comunicaţii. 

 

ACTIVITATEA ECONOMICĂ 

 

În anul 2008 principalele obiective ale activităţii Direcţiei Economice au 

constat în: 

 Întocmirea şi asigurarea unui buget realist destinat Administraţiei Centrale şi 

Unităţilor Teritoriale subordonate; 

 Asigurarea deschiderilor de credite în raport cu necesităţile reale  ale Administraţiei 

Centrale şi Unităţilor Teritoriale subordonate; 

 Încadrarea cheltuielilor efectuate în creditele bugetare; 

 Virarea veniturilor la bugetul statului; 

 Organizarea şi funcţionarea unui sistem contabil fiabil şi eficient; 

 Organizarea şi funcţionarea unui sistem de C.F.P.P. eficient, operaţional; 

 Organizarea şi funcţionarea sistemului de evidenţă debitori şi încasări debite; 

 Organizarea şi funcţionarea unui sistem informatic centralizat, operaţional (inclusiv 

Unităţi Teritoriale); 

 Funcţionarea la nivel optim a sistemului de conducere şi control luând în considerare 

riscurile asociate unui astfel de sistem. 

 

 

 

 

EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI 

ÎN ANUL 2008 

 

  

ACTIVITATEA FINANŢATĂ INTEGRAL DIN BUGETUL DE STAT 

 

CHELTUIELI 

 

 Prin Legea bugetului de stat nr. 388/2007 şi prin Ordonanţele de urgenţă cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 18/2008, nr. 37/2008 şi nr. 186/2008 

au fost aprobate credite pentru A.N.R.S. la bugetul de stat, după cum urmează: 

 

 

- lei - 
 

  

Denumire 

indicator 

Credite 

aprobate 

2008 

Credite 

deschise  

 2008 

Plăţi 

efectuate     

2008 

Execuţie buget  

2008 

Credite nedeschise 

2008 

Cheltuieli curente  52.676.000  52.666.000  52.502.866    99,69%  10.000 
Cheltuieli de personal  32.419.000  32.409.000  32.352.184    99,82%  10.000 

Bunuri şi servici  20.257.000  20.257.000  20.150.682    99,48% 0 

Cheltuieli de capital 141.063.000 140.855.000 140.841.611    99,99% 208.000 

Active nefinanciare 141.063.000 140.855.000 140.841.611    99,99% 208.000 

TOTAL 193.739.000 193.521.000 193.344.477    99,91% 218.000 
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Menţionăm că în urma apariţiei O.U.G. nr. 186/2008, precum şi în urma virării 

la fondul de rezervă bugetară, bugetul A.N.R.S. a fost diminuat cu suma de 138.802.000 lei,   

din care: 

    8.883.000 lei - la fondul de rezervă bugetară 

129.919.000 lei - prin rectificare de buget, astfel: 

 

    -  Titlul I ,,Cheltuieli de personal” –    2.333.000 lei 

    -  Titlul II ,,Bunuri şi servicii”       –         22.000 lei 

    -  Titlul X ,,Active nefinanciare”   – 127.564.000 lei 

 

 Ca urmare a diminuării creditelor bugetare la titlul X ,,Active nefinanciare”, 

conducerea A.N.R.S. a informat conducerea Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative asupra repercursiunilor majore ce decurg din diminuarea acestui buget şi 

anume în această situaţie nu se pot achiziţiona stocurile minime de siguranţă petroliere (40 

mii tone motorină), conform prevederilor HG nr. 1128/2008, existând pericolul ca România 

să fie supusă unor sancţiuni din partea Uniunii Europene prin penalizarea statului român şi 

activarea clauzei de infringement.  

 

In aceste condiţii la sfârşitul anului 2008 s-a realizat o execuţie bugetară de 

99,91%. 

 

 

 

ACTIVITATEA FINANŢATĂ INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII 

 

a) VENITURI 

 

La activitatea finanţată integral din venituri proprii, prin Legea bugetului de 

stat nr. 388/2007, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a avut venituri aprobate pentru 

anul 2008 în sumă de 150.000.000 lei, defalcate astfel: 

 -  10.000.000 lei – alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări şi 

valoarea adăugată 

  -   6.710.000 lei –  venituri din dobânzi 

 - 133.290.000 lei –  venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi    de   

mobilizare. 

Încasările realizate din venituri până la data 30.11.2008 sunt în sumă de      

81.967.188 lei,  

din care: 

            -  4.446.271 lei – drepturi constatate din venituri din alte impozite şi taxe  

generale pe cifra de afaceri, vânzări şi valoare adăugată (cota de adaos comercial specific 

0,75%). 

            -  1.135.730 lei – drepturi constatate din venituri din dobânzi 

             - 76.385.187 lei – drepturi constatate din venituri din valorificarea stocurilor  

de la rezerva de stat şi de mobilizare. 

 

 În urma încheierii exerciţiului financiar 2008 se estimează realizarea 

veniturilor prevăzute. 
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CHELTUIELI 

 

Prin Legea bugetului de stat nr. 388/2007 pentru anul 2008, au fost aprobate 

credite la activitatea finanţată integral din venituri proprii în sumă de 150.000.000 lei, iar 

plăţile efectuate până la 31.12.2008 fiind în sumă de 15.298.801 lei. 

 

 REALIZAREA PROGRAMELOR APROBATE PRIN BUGETUL DE VENITURI ŞI 

CHELTUIELI 

 

În conformitate cu Legea bugetului de stat nr. 388/2007 şi prin ultima 

Ordonanţa de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 

186/25.11.2008, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat are un număr de 5 programe cu 

finanţare din bugetul de stat şi din venituri proprii, realizările acestor programe la data de 

31.12.2008 fiind următoarele: 

a) – Administrarea stocurilor din rezerva de stat (cod 14) – prevederi 2008 –  

149.447.000 lei – realizat 111.140.170 lei 

 

b) – Împrospătarea stocurilor din rezerva de stat (cod 15) – prevederi 2008 –       

98.780.000 lei – realizat 1.779.227 lei 

 

        c) – Prevenirea incendiilor, paza şi securitatea Unităţilor teritoriale  (cod 16) – 

               prevederi 2008 – 1.000.000 lei – realizat  927.653 lei  

 

d) – Acumularea produselor pentru constituirea stocurilor rezervă de stat (cod 56) – 

prevederi 2008: 0 – realizat: 0 lei 

 

– Administrarea stocurilor minime de siguranţă petroliere – O.U.G. 54/2002     (cod 

274) – prevederi 2008 – 94.482.000 lei –realizat 94.481.336 lei, sumă aferentă plăţii cantităţii 

de 40.000 tone motorină achiziţionată în anul 2007 şi neachitată datorită nedeschiderii 

creditelor în luna decembrei 2007. 

 

 

 

ACTIVITATEA DE INVENTARIERE 

 

În conformitate cu prevederile ordinului ANRS nr. 134/17.09.2008, în perioada     

01.10 – 15.12.2008, s-a desfăşurat activitatea de inventariere generală a patrimoniului 

A.N.R.S. 

Activitatea s-a desfăşurat atât la Administraţia Centrală cât şi la Unităţile 

teritoriale în bune condiţiunii conform programului stabilit, în prezent datele rezultate sunt în 

curs de centralizare. 

 

ANALIZA ASUPRA CREANŢELOR 

 

Creanţele Unităţilor Teritoriale din subordinea ANRS, provin din consumuri 

ilegale de produse rezervă de stat aflate în custodii la agenţii economici in anii anteriori, 

penalităţi calculate pentru nerespectarea clauzelor contractuale, debitori din sectorul 

gospodăresc şi taxe de timbru aferente dosarelor pentru care s-au primit hotărâri judecătoreşti 

definitive, etc., precum şi din operaţiuni comerciale anterioare anului 2008. 
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Valoarea creanţelor la data de 30.11.2008, este în sumă de 28.450.021  lei, din 

care suma probabilă a creanţelor care nu vor mai putea fi încasate este de 3.553.330 lei, 

întrucât din informaţiile deţinute în urma finalizări procedurilor juridice, această sumă nu se 

mai estimează a fi obţinută. 

  

PRINCIPII ŞI POLITICI CONTABILE, TRATAMENTE CONTABILE 

 

  În evidenţa contabilă s-au aplicat prevederile Legii nr. 82/1991, republicată, ale 

normelor, ordinelor şi instrucţiunilor în vigoare, ţinându-se cont de următoarele reguli: 

 inventarierea bunurilor materiale şi mijloacelor băneşti se efectuează în baza 

prevederilor legislaţiei în vigoare (Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi 

Ordinul Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea normelor privind organizarea 

şi efectuarea patrimoniului nr. 1753/2004); 

 înregistrarea în contabilitate a tuturor bunurilor materiale la costuri de achiziţie, a 

titlurilor de valoare, a numerarului, altor drepturi şi obligaţii, precum şi toate operaţiile 

economice efectuate; 

 evaluarea creanţelor şi datoriilor la valoarea lor nominală, contabilitatea furnizorilor, 

clienţilor şi a celorlalte datorii şi creanţe pe categorii, pe fiecare furnizor sau client în 

parte şi în cadrul lor pe termene de plată sau de încasare; 

 înregistrarea tuturor debitelor provenite din operaţiuni cu personalul instituţiei ca 

,,Alte creanţe în legătură cu personalul” (avansuri de trezorerie, dotări bunuri); 

 înregistrarea creanţelor şi datoriilor faţă de alte persoane fizice şi juridice în conturi de 

debitori, clienţi, creditori sau furnizori. 

De menţionat că au fost elaborate politici proprii contabile ce au fost aprobate de 

conducerea A.N.R.S. 

 

 

 

ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA CONTROLULUI  

FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU 

 

 

În perioada analizată controlul financiar preventiv propriu s-a aplicat pe toate 

documentele prezentate la viză, în baza prevederilor  O.G. 119/1999 privind auditul intern şi 

controlul financiar preventiv şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 522/2003 

pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 

financiar preventiv propriu, modificate şi completate prin Ordinul Ministrului Finanţelor 

Publice nr. 912/2004, precum şi ale Legii finanţelor publice nr. 500/2002 şi a Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, aprobate prin 

Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/24.12.2003.  

Rapoartele cu privire la activitatea de control financiar preventiv, atât pentru 

activitatea proprie, cât şi centralizat pe Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, au fost 

depuse în termenele  prevăzute de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 522/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare.       

Până la data de 31.12.2008 nu au fost cazuri de refuzuri de viză pentru 

operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu. 
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CONTROL INTERN 

 

 

În conformitate cu programul elaborat de grupul de lucru constituit la nivelul 

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, referitor la proiectarea şi implementarea unui 

nou sistem de control intern în cadrul A.N.R.S. şi Unităţilor Teritoriale subordonate şi pentru 

elaborarea standardelor de management/control intern, propriu sistemului A.N.R.S., Direcţia 

Economică în urma parcurgerii etapelor preliminare privind stabilirea obiectivelor generale, a 

definirii activităţilor necesare şi existente, precum şi definirea procedurilor specifice a 

elaborat propriul sistem de control intern care a fost conceput şi structurat în 3 capitole mari şi 

anume:  

 

Capitolul I – Standarde de management şi control intern 

Capitolul II – Componenţa standardelor 

Capitolul III – Metodologia de proiectare şi implementare a sistemului de control  

                              intern propriu Direcţiei Economice. 

 

Sistemul de control intern propriu Direcţiei economice din Administraţia 

Centrală a fost aprobat de Preşedintele A.N.R.S. şi transmis conducerii Ministerului 

Finanţelor Publice. 

 

 

ACTIVITATEA DE AUDIT PUBLIC INTERN 

 

Activitatea compartimentului de audit public intern în anul 2008 s-a desfăşurat 

în conformitate cu prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, precum şi cu 

Normele privind exercitarea auditului public intern în sistemul A.N.R.S. nr. 

410507/06.08.2003, pe baza Planului de audit public intern aprobat de conducerea A.N.R.S. 

cu nr.2855/30.11.2007. 

Planul a fost realizat în totalitate, desfăşurându-se un număr de 26 misiuni de 

audit. 

Scopul misiunii de audit intern efectuată, în cadrul Administraţiei Centrale, a 

constat în evaluarea activităţii de investiţii şi îndrumare tehnică unităţi teritoriale, cât şi 

avizare juridică, contencios administrativ, armonizare cu legislaţia europeană, în ceea ce 

priveşte respectarea condiţiilor de legalitate, economicitate şi eficienţă, iar în cazul 

identificării unor disfuncţii, corectarea acestora. 

Scopul misiunilor de audit efectuate, în cele 25 unităţi teritoriale subordonate, a 

constat în evaluarea activităţilor în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor de legalitate, 

economicitate şi eficienţă, iar în cazul identificării unor disfuncţii, corectarea acestora, fiind 

structurate pe următoarele domenii auditabile: 

 Contracte economice rezervă de stat; 

 Sistemul informatic; 

 Resurse umane - salarizare; 

 Scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale/necorporale şi 

declasarea/casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe; 

 Gestiuni şi evidenţă stocuri. 
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În cadrul acestor obiective s-a urmărit: 

 fiabilitatea şi eficienţa desfăşurării sistemului managerial; 

 modul de organizare a activităţii de gestiune a resurselor umane - salarizare; 

 funcţionalitatea controlului intern, cât şi a sistemului informatic; 

 respectarea legalităţii în ceea ce priveşte încheierea/derularea contractelor 

economice rezervă de stat, casarea activelor fixe, gestiunea şi evidenţa 

stocurilor de produse rezervă de stat;  

 modul de înregistrare, evidenţă şi administrare a stocurilor produse rezervă de 

stat; 

 modul de verificare a stării de conservare a produselor rezervă de stat; 

 modul de efectuare a inventarierii produselor rezervă de stat. 

De asemenea, în cadrul misiunilor desfăşurate la unităţile teritoriale s-a 

urmărit, cu prioritate, identificarea riscurilor semnificative în principal la: 

 riscul de împrospătare a produselor rezervă de stat; 

 riscul de depozitare la terţi a produselor rezervă de stat; 

 riscul economico-financiar privind derularea unor contracte economice pentru 

produsele rezervă de stat; 

 riscul de organizare a unităţilor teritoriale, în ceea ce priveşte exercitarea 

controlului intern. 

 

Principalele constatări aferente Rapoartelor de audit întocmite la unităţile 

teritoriale sunt: 

 nu au fost constatate diferenţe între stocurile scriptice şi cele faptice. S-a constatat că 

păstrarea produselor rezervă de stat se face în conformitate cu normele şi normativele 

specifice A.N.R.S., constatându-se grija unităţilor teritoriale privind integritatea 

acestor produse. 

 contractile economice au fost întocmite şi executate cu respectarea legislaţiei specifice 

rezervei de stat. În cazurile în care partenerii comerciali ai unităţilor teritoriale, nu au 

respectat condiţiile contractuale au fost aplicate imediat prevederile Legii nr.82/1992 

republicată, cât şi prevederile Codului Comercial în vigoare. 

 încadrarea în numărul de personal alocat prin Organigramă, pe funcţii publice şi 

contractuale, calculul şi plata corectă a salariilor, înscrierea la zi a cărţilor de muncă.   

 scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale/necorporale şi declasarea/casarea 

bunurilor materiale altele decât activele fixe, s-a efectuat cu respectarea legislaţiei în 

vigoare. 

 implementarea sistemului informatic s-a efectuat cu respectarea cerinţelor specifice 

A.N.R.S. şi conform Protocolului nr.4307/2006 încheiat între S.T.S. şi A.N.R.S.  

 

În urma auditării celor 25 unităţi teritoriale şi a Administraţiei Centrale, auditorii 

interni au făcut recomandări aplicând prevederile procedurii P.17 din Manualul de Audit 

Public Intern al sistemului A.N.R.S., care în principal se referă la: 

 Urgentarea elaborării procedurilor scrise şi formalizate în conformitate cu prevederile 

O.M.F.P. nr.946/04.07.2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, modificat şi 

completat prin O.M.F.P. nr.1389/2006, în vederea întăririi controlului intern. 

 Ataşarea riscurilor asociate activităţilor şi stabilirea unui responsabil cu întocmirea şi 

întreţinerea Registrului riscurilor, cuprinzînd riscurile potenţiale şi istoricul acestora 
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pentru fiecare activitate, în conformitate cu O.M.F.P. nr. 946/2005 – Standardul 11 – 

Managementul riscului şi Ordinul A.N.R.S. nr. 86/02.04.2007. 

 Armonizarea prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare cu Ştatul de 

funcţii şi Organigrama şi reactualizarea fişelor de post.  

 Actualizarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici, în conformitate cu H.G. 

nr. 432/2004, modificată şi completată prin H.G. nr. 522/2007. 

 Finalizarea operaţiunii de casare a activelor fixe scoase din funcţiune, urmată de 

valorificarea materialelor şi deşeurilor rezultate. 

 Efectuarea tuturor demersurilor în vederea identificării agenţilor economici cu 

potenţial de consum pentru produsele care fac obiectul programelor de împrospătare şi 

valorificare. 

 Protejarea datelor sistemului informatic prin sistem de parole şi programe antivirus. 

Toate recomandările făcute de  auditori au fost însuşite de conducerile 

unităţilor teritoriale. 

Compartimentul audit public intern colaborează permanent cu conducerile 

Direcţiilor şi Serviciilor din Administraţia Centrală, şi cu conducerile unităţilor teritoriale, în 

vederea implementării unitare şi de aplicare a noilor modificări legislative specifice 

activităţilor rezervă de stat. 

 

ACTIVITATEA DE AVIZARE JURIDICĂ ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV, 

ARMONIZARE CU LEGISLAŢIA EUROPEANĂ 

 

În anul 2008, Compartimentul avizare juridică, contencios administrativ şi 

armonizare cu legislaţia europeană si-a desfăşurat activitatea în deplină concordanţă cu 

atribuţiile stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al A.N.R.S., contribuind 

alături de celelalte compartimente/servicii/direcţii din cadrul A.N.R.S., în principal, la 

îndeplinirea obiectivelor din Planul Strategic al A.N.R.S. 

Rolul compartimentului a fost acela de a coordona si controla activitatea de 

asistenta si reprezentare juridica, precum si de elaborare a proiectelor de acte normative;  

asigurarea de consultanţă si asistenţă juridică, precum si reprezentarea si apărarea drepturilor 

si intereselor legitime ale instituţiei în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii, persoane 

fizice sau juridice. 

 

Dosare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti în care ANRS –aparat central este parte 

 

 Dosar penal nr. 4466/36/2006 –Tribunalul Constanta, obiect: plângere penală pentru 

înşelăciune, inculpaţi Teodorescu Paul şi Băşoiu Nicolae, ANRS având calitate de 

parte vătămată,  

 Dosar penal 4226/2005 - ICCJ, obiect: fond plângere penala înşelăciune Ion Avram 

Mureşan, ANRS având calitate: parte vătămată, 

 Dosar penal nr.10001/193/2008- Judecatoria Botosani, obiect: abuz în serviciu contra 

intereselor persoanelor (art.246 C.p.) ART. 248/1 cpp, părţi: COCRIŞ C. PETRU – 

MARINEL, LUCA P. NICULINA, POROH C. MARLENA – Inculpati, ANRS -Parte 

vătămată, 

 26 de plângeri prealabile ale funcţionarilor publici din cadrul ANRS şi UT privind 

acordarea suplimentului postului şi treptei de salarizare, 

 26 de plângeri prealabile ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din 

cadrul ANRS şi UT privind acordarea normei de hrana. 
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Recuperarea creanţelor comerciale înregistrate de unităţile teritoriale subordonate 

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat 

Una din priorităţile anului 2008 a fost recuperarea creanţelor comerciale 

înregistrate de unităţile teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat.  

Astfel a continuat activitatea de acţionare în judecată a debitorilor în vederea 

obţinerii titlurilor executorii precum şi de executare silită şi lichidare judiciară.   

Urmare demersurilor întreprinse, în cursul anului 2008 a fost recuperată suma 

de 215.395,95 lei.  

De asemenea, creanţele comerciale restante (S.C. ACET SA, S.C. ADICOM 

2A SRL, S.C. AGROMEC Baraganul SA, S.C. AGROSERV EXIM SRL, S.C. T.F. 

CONSULTING & MANAGEMENT & COMERT - S.R.L., S.C. COMSUIN SA , S.C. 

COMTOM SA, S.C. DUCOMY SRL, S.C. MORARUL SRL, S.C. GALFIRTEX SA, S.C. 

PRODITERM SA, S.C. SIDERMET SA, S.C. SAL IND SA) aflate în administrarea unităţilor 

teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, în cuantum de 

39.778.781,37 lei, au fost preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. 

 

 

Situaţia disciplinară a personalului încadrat la A.N.R.S.  - aparat central şi unităţi teritoriale 

subordonate 

În cursul anului 2008, la nivelul  A.N.R.S. - aparat central şi unităţi teritoriale, 

s-au aplicat 34 sancţiuni disciplinare, din care  toate au fost aplicate personalului contractual.  

Ponderea sancţiunilor disciplinare aplicate este cea a reducerii salariului 5% pe o lună.  

  

 

Acte normative iniţiate de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat  

 

 Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Naţionale a 

Rezervelor de Stat -  (HG nr. S-188/2008), 

 Ordonanţă de Urgenţă privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea 

Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante ale unităţilor teritoriale 

subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat asupra unor debitori (OUG 

nr. 64/2008), 

 Hotărârea Guvernului  privind aprobarea listei creanţelor comerciale restante aflate în 

administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor 

de Stat şi care se preiau de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (HG nr. 

652/ 2008), 

 Hotărârea Guvernului privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru 

produse petroliere în anul 2008 (HG nr. 1128/2008), 

 Hotărârea Guvernului privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, 

înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Internelor 

şi Reformei Administrative (HG nr. 603/2008). 

 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117 din 24 septembrie 2008 s-a aprobat 

scoaterea din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili 

pentru unele centrale electrice şi termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei 

şi Finanţelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative.   

 14 proiecte de hotărâri de guvern privind acordarea de ajutoare umanitare de urgenţă 

pentru populaţie. 
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Pe plan intern: 

o HG  nr. 96/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru 
populaţia din judeţul Galaţi, 

o HG nr. 464/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru 
populaţia din judeţul Galaţi, 

o H.G.  nr. 543/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru 

populaţia din judeţul Cluj, 

o H.G. nr. 568/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru 

populaţia din judeţul Cluj, 

o  H.G. nr. 789/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru 

populaţia din judeţele Botoşani, Iaşi, Neamţ şi Suceava, 

o  H.G. nr. 793/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru 

populaţia din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi şi Neamţ, 

o  H.G. nr. 795/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru 

populaţia din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ şi Suceava, 

o  H.G. nr. 807/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru 

populaţia din judeţele Botoşani, Iaşi şi Neamţ, 

o  H.G. nr. 808/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru 

populaţia din judeţele Bacău şi Neamţ, 

o H.G. nr. 809/2008 privind preluarea fără plată de la Instituţia Prefectului 

Judeţului Dolj la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a 150 de bucăţi 

construcţii uşoare din elemente modulate şi acordarea unui ajutor umanitar de 

urgenţă pentru populaţia din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Maramureş şi 

Neamţ, 

o  H.G. nr. 1117/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru 

populaţia din judeţul Suceava, 

o  H.G. nr. 1118/2008 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru 

populaţia din judeţele  Botoşani şi Maramureş. 

 

Pe plan extern: 

o H.G. nr. 565/2008 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar 

de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Populară Chineză, 

o  H.G. nr. 873/2008 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar 

de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Georgia, precum şi finanţarea 

unor măsuri speciale determinate de conflictul din zona Caucaz. 

         

În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative A.N.R.S. a 

respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu respectarea prevederilor art. 5 din legea menţionată. 

Pentru nevoile sistemului energetic naţional şi ale centralelor termice şi 

electrice de termoficare, prin Ordonanaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117 din 24 septembrie 

2008 s-a aprobat scoaterea din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de 

combustibili pentru unele centrale electrice şi termice aflate în coordonarea Ministerului 

Economiei şi Finanţelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative.   

 

Accesul la informaţiile de interes public: 

În 2008 au fost înregistrate un număr de 10 cereri formulate în baza 

prevederilor Legii nr. 554/2001 privind accesul la informaţiile de interes public, sens în care 
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au fost asigurate condiţii pentru comunicarea informaţiilor de interes public solicitate 

instituţiei.  

De asemnenea, a fost adresată o interpelare a unui grup parlamentar solicitând  

informaţii despre desfăşurarea activităţii instituţiei. 

 

Parteneriate 

 

În cursul anului 2008, la nivelul Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat s-a 

continuat colaborarea cu:  

 Oficiul Central pentru Probleme Speciale,  

 Oficiul Registrului Comerţului,  

 Institutul Naţional de Statistică, 

  Asociaţia de Standardizare din România,  

 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, 

  Centrul Român de Promovare a Comerţului,  

 Bursa Română de Mărfuri.  

 

 

ACTIVITATEA DE MAMAGEMENT, GESTIUNE RESURSE UMANE ŞI FUNCŢII 

PUBLICE, SALARIZARE 

 

 

În anul 2008 activitatea în domeniul resurselor umane a urmărit realizarea 

următoarelor obiective: 

 

 recrutarea şi selecţia personalului; 

 avansarea şi promovarea în clasă şi grad profesional a funcţionarilor publici, 

obiectiv realizat pentru 21% din totalul funcţionarilor publici, respectiv, 88 

salariaţi; 

 promovarea rapidă a funcţionarilor publici în grad profesional, obiectiv care nu 

a fost realizat datorită lipsei cadrului legal, prin neaprobarea Regulamentului 

prevăzut de Art 135 din HG 611/04.06.2008 modificată şi completată de HG 

1173/24.09.2008; 

 Promovarea personalului contractual realizată pentru 7,5% din totalul 

personalului contractual, respectiv 50 de salariaţi.  

 Perfecţionarea pregătirii profesionale, obiectiv realizat parţial prin participarea 

personalului la cursuri de perfecţionare atât la nivel central, cât şi la nivelul 

unităţilor teritoriale, datorită bugetului insuficient  şi a interzicerii suplimentării 

creditelor bugetare la art. 20.13. “Pregătire profesională” prin art. 21 din Legea 

nr. 388/2007, Legea bugetului de stat pe anul 2008; 

 

 

Menţionăm faptul că datorită numărului insuficient de posturi, a fost necesar ca o serie 

de activităţi contractuale sau specifice funcţiilor publice să fie cumulate, motiv pentru care 14 

de salariaţi contractuali au fost numiţi funcţionari publici prin stabilirea funcţiilor publice în 

condiţiile legii. 
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PRIORITĂŢI pentru anul 2009 

 

 DIRECŢIA STOCURI 

 

 Întreprinderea demersurilor necesare pe lângă Ministerul Economiei în 

vederea iniţierii unui act normativ pentru modificarea art.8 alin. (2) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr.54/2002 referitoare la modalitatea de finanţare a cheltuielilor pentru 

menţinerea stocurilor minime constituite de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi 

aflate în custodia persoanelor juridice; 

 Întreprinderea demersurilor necesare pe lângă Ministerul Finanţelor 

Publice în vederea completării art.134 din Legea nr. 541/2003 privind Codul fiscal în 

sensul în care, pentru produsele scoase la împrumut sau împrospătare prin schimb de 

produs, exigibilitatea TVA să intervină la data restituirii produselor. 

 Asigurarea operativă a intervenţiilor ordonate de Guvern în sprijinul populaţiei 

sinistrate pentru atenuarea efectelor calamităţilor naturale, prin acordarea de ajutoare 

umanitare; 

 Împrospătarea, cu prioritate în perioada optimă, a produselor alimentare şi 

agrovegetale ajunse la limita termenului de păstrare îndelungată; 

 Identificarea unor soluţii viabile pentru realizarea preschimbării sortimentale a 

cantităţilor de benzină şi motorină constituite stoc rezervă de stat şi stoc minim de siguranţă 

pentru aducerea acestora la condiţiile de calitate impuse de Uniunea Europeană; 

 Continuarea măsurilor privind ajustarea structurală a capacităţilor de depozitare 

pentru păstrarea produselor rezerve de stat în siguranţă, concomitent cu reducerea cheltuielilor 

cu chiriile, prestări de servicii, etc; 

 Continuarea politicii de regrupare a grâului şi transferarea lui de la custozi la 

UT, în vederea menţinerii acestui produs în depozitele proprii; 

 

 

DIRECŢIA TEHNICĂ 

 

 Contractarea serviciilor de proiectare şi respectiv a lucrărilor de execuţie a 

obictivelor de investiţii noi: rampă auto de încărcare-descărcare produse petroliere la UT150 

şi modernizare staţie epurare şi a modului de colectare şi evacvuare ape uzate la UT 330, 

  Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice (faza studii de fezabilitate) 

pentru investiţii noi privind mărirea capacităţii de depozitare produse petroliere la UT 140, 

145 şi 425. 

  Contractare şi elaborarea studiilor de fezabilitate pentru mărirea capacităţii de 

depozitare produse petroliere la UT 430, 

  Continuarea achiziţionării de instalaţii de stingere cu spumă aeromecanică 

pentru dotarea rezervoarelor în care se depozitează produse petroliere. 

  Executarea reparaţiilor capitale la construcţii, instalaţii şi utilaje în vederea 
aducerii la condiţiile iniţiale de funcţionare. 

 Achiziţionarea unor transportoare pneumatice pentru cereale, necesare U.T. 

care depozitează cereale în vrac. 

 Modernizarea podurilor basculă auto prin implementarea unor sisteme 

electronice de măsurare la unele U.T.  

 Continuarea înlocuirii grupurilor electrogene vechi prin achiziţia centralizată a 

unor astfel de utilaje cu performanţe superioare. 
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 Continuarea acţiunii de obţinere a autorizaţiilor de exploatare a LFI pentru 4 

U.T. 

 Promovarea achiziţiilor publice ecologice în măsura în care sistemul specific 

achiziţiei de produse şi servicii ecologice va fi implementat de organismele competente. 

 

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ 

 

 Efectuarea unor activităţi de instruire şi analize periodice pe probleme financiar 

contabile pentru punerea în aplicare a Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu personalul de specialitate din domeniul 

financiar – contabil din Unităţile Teritoriale şi din cadrul Administraţiei Centrale. 

 Implementarea unui sistem informaţional unitar şi flexibil la nivelul Unităţilor 

Teritoriale corelat cu cel din Administraţia Centrală, în cadrul acţiunii de dezvoltare a 

controlului intern în instituţii. 

 Eliminarea imobilizărilor de fonduri prin deschiderea creditelor la nivelul strict 

necesar şi îmbunătăţirea execuţiei lunare a bugetului repartizat Unităţilor Teritoriale şi 

Administraţiei Centrale. 

 

 

ACTIVITATEA DE AVIZARE JURIDICĂ ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV, 

ARMONIZARE CU LEGISLAŢIA EUROPEANĂ 

 

1. Maximizarea gradului de recuperare a creanţelor 

2. Perfecţionarea pregătirii profesionale 

3. Corelarea dispoziţiilor proiectelor de acte normative si a noilor reglementări emise cu 

legislaţia comunitară în materie 

 

SERVICIUL MAMAGEMENT, GESTIUNE RESURSE UMANE ŞI 

FUNCŢII PUBLICE, SALARIZARE 

 

 Asigurarea cheltuielilor de personal;  

 Asigurarea cadrului legal de acordare a Normei de hrană, conform Legii nr. 

15/2008. 

 Continuarea activităţii de perfecţionare a personalului în conformitate cu 

standardele profesionale comparabile cu cele europene; 

 Promovarea rapidă a funcţionarilor publici  

 Promovarea personalului contractual. 

 


