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Raport de activitate pe anul 2009 al 

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale 
  

1. Misiune şi obiective  
 

 Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale s-a înfiinţat şi 
funcţionează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1380/18.11.2009 privind 
înfiinţare, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de 
Stat şi Probleme Speciale, preluând activitatea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de 
Stat şi a Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, instituţii care au fost 
desfiinţate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor 
autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 
afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional. 

 
Raportul de activitate pe anul 2009 reflectă activităţile celor două instituţii 

desfiinţate şi este structurat pe activităţile specifice domeniilor acestora, respectiv:  
A. domeniul rezervelor de stat, reflectând activitatea Administraţiei Naţionale a 

rezervelor de Stat  
şi 
B. domeniul problemelor speciale, reflectând activitatea Oficiului Central de Stat 

pentru Probleme Speciale.  
Odată cu înfiinţarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme 

Speciale, rolul instituţiei s-a diversificat, iar principale obiective ale entităţii au vizat:  
 
A. Domeniul rezervelor de stat: 
a) administrarea stocurilor rezervă de stat;  
b) constituirea şi administrarea, conform prevederilor Directivei Uniunii Europene 
nr.68/414/EEC, a stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în 
limita a 50% din cantităţile stabilite; 
c) intervenţii operative în situaţii de urgenţă sau în sprijinul operatorilor economici;  
d) îmbunătăţirea capacităţii logistice. 
 
B. Domeniul problemelor speciale: 
a) pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; 
b) administrarea rezervelor de mobilizare; 
 c) rechiziţiile de bunuri, prestările de servicii în interes public şi asigurarea unor 
funcţii de sprijin pentru gestionarea unor situaţii de urgenţă; 
d)îndeplinirea obligaţiilor asumate de statul român privind controlul armamentelor, 
creşterea încrederii şi securităţii. 
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2. Indici de performanţă  
 

2.1. În domeniul rezervelor de stat: 
a) Constituirea şi administrarea stocurilor rezervă de stat   

 Conform prevederilor Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat, 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 2009, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.S686/10.06.2009 privind 
aprobarea Programului de acumulare pentru constituirea unor stocuri de produse rezerve 
de stat cu finanţare de la bugetul de stat, precum şi Programul de acumulare pentru 
reîntregirea unor stocuri de produse rezerve de stat în anul 2009 cu finanţare din venituri 
proprii ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat. 

 În cadrul Programului de acumulare pentru constituirea unor stocuri de produse 
rezerve de stat în 2009, a fost prevăzută acumularea, în limita sumei de 18.822 mii lei, a 
unui număr de 9 produse reprezentând bunuri de folosinţă îndelungată destinate 
intervenţiei Guvernului pentru ajutorarea populaţiei sinistrate precum şi suportarea, în 
limita sumei de 4.150 mii lei, a diferenţei de preţ între păcura peste 1% sulf scoasă la 
împrumut şi păcura sub 1% sulf  restituită de operatorii economici, conform Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.117/2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, pentru 
unele centrale electrice şi termice.  
 În cadrul Programului de acumulare pentru reîntregirea unor stocuri de produse 
rezerve de stat în anul 2009 a fost prevăzută, în limita sumei de 90.000 mii lei, reîntregirea 
parţială la un număr de 8 produse ce au fost scoase din rezervele de stat ca ajutoare 
umanitare în anii anteriori şi suportarea influenţelor de preţ determinate de schimbarea 
structurii sortimentale la produsele benzină şi motorină conform prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr.689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi 
motorinei. 
 Ca urmare a diminuării alocaţiilor destinate acumulării de produse prin actele 
normative de rectificare a bugetului de stat pe anul 2009, în cadrul programului de 
acumulare pentru consitutire, s-a realizat numai suportarea diferenţei de preţ la restituirea 
cantităţii de 57.541,66 tone păcură în sumă de 4.170,19 mii lei. În cadrul programului de 
acumulare pentru reîntregire cu finanţare din venituri proprii, s-a realizat schimbarea 
structurii sortimentale pentru cantitatea de 45.775,92 tone benzină în sumă de 20.762,27 
mii lei. 

 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. 
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 În anul 2009 programul de împrospătare a produselor rezerve de stat a fost realizat 
în procent de 98,4%. 

 În anul 2009 a fost prevăzută pentru regrupare în spaţii proprii cantitatea de 
cca.14.500 tone grâu. 

 Nerealizarea programului este motivată de nivelul de calitate al produsului din 
recolta 2009, care din cauza secetei instalate încă din perioada rece, a temperaturilor 
excesiv de ridicate în perioada de recoltare, dăunătorii au atacat boabele încă din lan, 
produsul recoltat neîndeplinind condiţiile pentru păstrarea îndelungată în sistem 
containerizat.  

 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. 
 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 nefiind posibilă realizarea integrală a 
programului de valorificare.  

 
b) Constituirea şi administrarea, conform prevederilor Directivei 

nr.2009/119/CE a Consiliului Uniunii Europene din 14 septembrie 2009, a stocurilor 
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 la operatorii economici stabiliţi de Ministerul Economiei prin hotărârile 
Guvernului anuale, fără plata cheltuielilor de administrare. 
 Cantităţile de produs ce urmau a fi acumulate şi structura sortimentală a acestora s-
au aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.888/05.08.2009, fiind prevăzute a fi acumulate 
cantităţile de 40.000 tone motorină şi 7.500 tone Jet A1. 
 Pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.888/2009, în lipsa 
alocaţiilor bugetare cu această destinaţie, la rectificarea bugetară aprobată prin O.U.G. 
nr.34/2009, A.N.R.S. a prevăzut în bugetul de venituri proprii suma de 120.000 mii lei 
necesară pentru acumulare. 
 Pentru crearea cadrului legislativ necesar realizării stocurilor minime de siguranţă 
în anul 2009, A.N.R.S. a participat la elaborarea actului normativ de modificare a art.8 
alin.1 din O.U.G. nr.54/2002 în sensul că A.N.R.S. să poată finanţa constituirea stocurilor 
din venituri proprii, act normativ (OUG) care nu putut fi prezentat aprobării, din cauza 
imposibilităţii Guvernului de a promova politici noi în perioada încetării mandatului 
acestuia. 
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 În aceste condiţii, sarcina anului 2009 de realizare a stocurilor minime de siguranţă 
va fi preluată în anul 2010. 

 Menţionăm că, sarcina de constituire a cantităţii de 40.000 tone motorină ca stocuri 
minime de siguranţă pentru anul 2008 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1128/2008 a 
fost realizată în anul 2009 prin transferarea în stocurile minime de siguranţă a cantităţii sus 
menţionate din stocurile rezervă de stat, operaţiune ce a fost posibilă ca urmare a aprobării 
Hotărârii Guvernului nr.S480/2007 privind Nomenclatorul produselor şi materialelor ce se 
constituie rezerve de stat pentru apărare şi intervenţii în situaţii de urgenţă, prin care s-a 
redus nivelul intangibl la produsul motorină. 

 Menţionăm că, în perioada 2010 - 2012, Administraţia Naţională a Rezervelor de 
Stat şi Probleme Speciale va întâmpina greutăţi majore în realizarea acestor stocuri 
motivat de următoarele considerente: 

 Posibilii furnizori ai produsului nu mai sunt de acord cu păstrarea gratuită în 
spaţiile proprii, conform prevederilor OUG nr.54/2002, a cantităţilor 
constituite ca stocuri minime de siguranţă; 

 lipsa unor nominalizări ferme de către Ministerul Economiei, autoritatea care 
coordonează constituirea stocurilor 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 şi Probleme Speciale. 

 
c) Intervenţii operative în situaţii de urgenţă sau în sprijinul operatorilor 

economici 
În anul 2009, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.117/2008, 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. 

 
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.67/03.06.2009 şi ale H.G. 

nr.649/27.05.2009, A.N.R.S. a avut sarcina de a pune la dispoziţia structurilor de ordine 
publică şi siguranţă naţională din cadrul M.Ap.N. şi M.A.I. importante cantităţi de produse 
petroliere, astfel: 

- 13.554 tone petrol pentru turboreactoare, din care 11.554 tone pentru M.Ap.N. 
şi 2.000 tone pentru M.A.I. – sarcină realizată integral în cursul anului 2009; 

- 24.800 tone benzină şi 6.850 tone motorină pentru M.A.I. din care, în cursul 
anului 2009, s-au livrat cca. 5.181 tone benzină şi 5.538 tone motorină, 
operaţiunea continând şi în anul 2010. 
De asemenea, A.N.R.S. a asigurat hârtia necesară tipăririi buletinelor de vot 

pentru alegerile europarlamentare şi prezidenţiale desfăşurate în 2009. 
 
d) Îmbunătăţirea capacităţii logistice. 

 În anul 2009, fondurile alocate activităţilor din domeniul investiţiilor au fost drastic 
diminuate în comparaţie cu anii precedenţi, reducere fiind de cca. 82% faţă de anul 2008 şi 
respectiv 80% faţă de anul 2007. 
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 Anul 2009 a fost primul an din ultimii 10 ani în care pentru activitatea de asigurare 
a securităţii unităţilor teritoriale (paza şi respectiv prevenirea şi stingerea incendiilor), 
finanţată prin intermediul articolului bugetar 71.01.03, alocaţia bugetară a fost zero. 
 Această situaţie, coroborată cu deficitul accentuat de personal (agenţi de pază, 
electricieni etc.) a condus la o creştere a vulnerabilităţii şi totodată a riscurilor în domeniul 
asigurării securităţii unităţilor teritoriale şi respectiv protecţiei mediului. 
 Din fondurile alocate în anul 2009 activităţii de investiţii s-a realizat finalizarea 
lucrărilor de execuţie a încă unei rampe auto de încărcare/descărcare produse petroliere la 
una din unităţile teritoriale subordonate cu profil petrolier. 
 De asemenea, din fondurile alocate lucrărilor de reparaţii capitale au fost continuate 
lucrările de reabilitare la inelele de hidranţi din trei unităţi teritoriale subordonate şi 
respectiv repararea a doua mijloace de transport şi a două utilaje de ridicat şi transport 
marfă. 
 Cu toate neajunsurile create de insuficienţa fondurilor financiare alocate şi a 
resurselor umane, au fost înregistrate şi unele realizări importante după cum urmează: 

- activitatea efectuată cu autocisterna din dotarea unei unităţi teritoriale cu profil 
petrolier privind transportul carburanţilor de la depozitul S.C. Petrom S.A. la 
spaţiile de depozitare ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor 
(carburant alocat din stocurile rezervă de stat structurilor Ministerului 
Administraţiei şi Internelor în conformitate cu prevederile H.G. 649/2009); 

- autorizarea din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi 
electricienii angajaţi ai unităţilor teritoriale subordonate; 

- au fost elaborate “Instrucţiunile de securitate a muncii la utilizarea energiei 
electrice în medii normale specifice unităţilor teritoriale”; 

- perfectarea a două protocoale de colaborare, unul cu Inspectoratul General pentru 
Situaţii de Urgenţă şi respectiv unul cu Jandarmeria Română, rolul acestora fiind 
acela de  a sprijini activităţile rezervă de stat pe domeniile de activitate specifice; 

- implementarea la nivelul unităţilor teritoriale subordonate un set de trei proceduri 
privind protecţia mediului; 

- autorizarea  a câte unui responsabil cu supravegherea tehnică şi verificarea 
instalaţiilor din domeniul ISCIR la fiecare unitate teritorială subordonată; 

-  testarea psiho-profesională a 142 de angajaţi ai instituţiei care au ca atribuţie de 
serviciu, conducerea autovehiculelor din dotarea instituţiei;  
 

3. Alte realizări: 
În anul 2009 activitatea în domeniul resurselor umane a urmărit realizarea   

următoarelor obiective: 
A. Avansarea şi promovarea în clasă şi grad profesional a funcţionarilor publici; 
B. Promovarea personalului contractual  

 Având în vedere bugetul insuficient la cheltuieli de personal, aceste obiective s-au 
realizat parţial: 
 1. –După adoptarea Legii nr. 330/2009, au fost reduse un număr de 40 de posturi la 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi 65 la Oficiul Central de Stat pentru 
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Probleme Speciale, din acest motiv şi pentru că prin legislaţia anului 2009 s-a suspendat 
activitatea de recrutare, aceasta practic nu s-a putut realiza. 
 2. -Pentru încadrare în buget nu au fost plătite sporuri cu caracter permanant, iar 
salariile de merit pentru personalul preluat de la Administraţia Naţională a Rezervelor de 
Stat s-au acordat începând cu data de 01.12.2009. 
 3. -Majoritatea avansărilor şi promovărilor personalului s-au făcut după data de 
01.12.2009. 

C. Perfecţionarea pregătirii profesionale, obiectiv realizat parţial prin participarea 
personalului la cursuri de perfecţionare atât la nivel central, cât şi la nivelul unităţilor 
teritoriale, în special în domeniul achiziţiilor publice, datorită bugetului insuficient.  

 
De asemenea, au fost înregistrate un număr de 12 cereri formulate în baza 

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

La nivelul  A.N.R.S. - aparat central şi unităţi teritoriale, s-au aplicat 15 sancţiuni 
disciplinare, din care 9 au fost aplicate personalului contractual şi 6 la funcţionari publici, 
din care 3 cu funcţie de conducere. Ponderea sancţiunilor disciplinare aplicate a fost cea a 
mustrării /avertismentului scris.  

În anul 2009 A.N.R.S. – Aparat central a fost parte în 60 cauze aflate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti astfel: 

-  2 dosare penale, A.N.R.S. având calitate de intimat-parte vatamată, în curs de 
soluţionare;  

-  1 dosar civil privind contestatia formulată de A.N.R.S. împotriva A.N.R.M.A.P., 
soluţionat definitiv şi irevocabil, în favoarea A.N.R.S. 

- 23 dosare - contencios administrativ aflate pe rolul instanţelor având ca obiect 
cererile formulate de personalul A.N.R.S. privind acordarea normei de hrană începând cu 
data de 1.01.2008. 

- 16 dosare - litigii de muncă aflate pe rolul instanţelor având ca obiect cererile 
formulate de personalul A.N.R.S. privind acordarea normei de hrană începând cu data de 
1.01.2008. 

- 18 dosare - contencios administrativ aflate pe rolul instanţelor având ca obiect 
cererile formulate de funcţionarii publici privind acordarea suplimentului postului şi 
treptei de salarizare. 

În activitatea privind verificarea legalităţii actelor administrative, menţionăm că au 
fost supuse verificării toate actele administrative emise şi nu a fost înregistrate referate de 
nelegalitate.  

În anul 2009 a fost finalizat procesul de interconectare a unităţilor teritoriale 
A.N.R.S. cu sediul central, utilizând infrastructura de tip VPN şi s-au încheiat lucrările 
conexe care au avut ca obiectiv aducerea unităţilor teritoriale la standardul de lucru al 
sediului central. Astfel: 
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 s-au definitivat instalările serverelor de domeniu, pentru a permite 
administrarea centralizată a conturilor de utilizator şi a echipamentelor de reţea 
împreună cu politicile de securitate pe utilizator şi staţii; 

 s-au creat conturi de e-mail pentru fiecare utilizator din unităţile teritoriale; 
 au fost definite şi prezentate utilizatorilor procedurile de actualizare ale 

programelor necesare raportărilor lunare către alte instituţii cu care ANRS 
conlucrează; 

 s-a introdus experimental sistemul de mesagerie internă client-server 
Openfire-Spark; 

La Unităţile Teritoriale ce au intrat în cadrul reţelei de arie extinsă, au fost 
întreprinse eforturi în vederea reconfigurării reţelei existente, achiziţionarea de 
echipamente hardware sau modernizarea sistemelor existente, în vederea asigurării 
condiţiilor minimale de funcţionare în condiţii normale de securitate. 

În acest moment, toate reţelele şi echipamentele unităţilor teritoriale şi din sediul 
central sunt interconectate, configurate şi gestionate prin acces de la distantă de către 
specialiştii ANRSPS din cadrul Serviciului Sistem Informatic, în prezent fiind demarcate  
procedurile pentru interconecarea infrastructurilor IT ale sediilor principal şi secundar ale 
A.N.R.S.P.S. 

 
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 în continuare 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. Astfel, 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 A.N.R.S. – aparat central. 
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EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI ÎN ANUL 2009 

ACTIVITATEA FINANŢATĂ INTEGRAL DIN BUGETUL DE STAT 

    CHELTUIELI 

Prin Legea bugetului de stat nr. 18/26.02.2009 şi prin Ordonanţele de urgenţă ale 
Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 19/2009 şi nr. 
34/2009 au fost aprobate credite finale pentru A.N.R.S. de la bugetul de stat, după cum 
urmează: 

         - lei - 

  
Analizând situaţia bugetului alocat A.N.R.S. pentru anul 2009, se constată că 

bugetul final în sumă de  52.714.000 lei, reprezintă 64% din bugetul iniţial aprobat în 
sumă de 82.564.000 lei. 

Situaţia analitică a acestei diminuări are următoarea componenţă: 

- lei -  

 

Denumire 
indicator 

Credite 
aprobate 
2009 

Credite 

deschise  

 2009 

Plăţi 
efectuate     
2009 

Execuţie 
buget  

2009 

Credite 
nedeschise 

2009 

Buget de stat 
80.01 

52.714.000 52.712.258 52.712.257 100,00% 1.742 

Cheltuieli 
curente 

41.029.000 41.027.928 41.027.929 100,00% 1.072 

Cheltuieli de 
personal 

28.446.000 28.445.106 28.445.106 100,00% 894 

Bunuri şi 
servici 

12.583.000 12.582.822 12.582.822 100,00% 178 

Active 
nefinanciare 

11.685.000 11.684.330 11.684.328 100,00% 670 

Denumire indicator Buget iniţial  
2009 

Buget final  2009 Procent 
diminuare 

Buget de stat 80.01 82.564.000 52.712.258 - 36% 

Cheltuieli curente 47.190.000 41.027.928 - 13% 

Cheltuieli de personal 30.900.000 28.445.106 - 8% 

Bunuri şi servici 15.503.000 12.582.822 - 18% 

Active nefinanciare 35.374.000 11.684.330 - 67% 
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În aceste condiţii pentru încadrarea în bugetul alocat pentru anul 2009 la titlul I 
,,Cheltuieli de personal” Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a luat măsuri de 
reducere a cheltuielilor care au însumat 3.601 mii lei, după cum urmează: 

• Începând cu luna ianuarie 2009 nu s-au acordat: 
Salarii de merit ……………………………………314 mii lei 
Premii ………………………………….1.374 mii lei 
Ore suplimentare …………………………………….167 mii lei 
Indemnizaţii plătite 
unor persoane din afara 
unităţii 

   
 
………………………………………47 mii lei           

  
• În urma apariţiei şi aplicării prevederilor OUG nr. 229/30.12.2008, s-a 

procedat la reducerea a 27 funcţii de conducere (directori executivi adjuncţi) 
şi neocuparea funcţiilor devenite vacante, reducându-se în acest fel efortul 
bugetar cu suma de 1.699 mii lei. 

Chiar şi în această situaţie, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a fost 
nevoită ca începând cu luna iulie 2009 să aplice reduceri suplimentare la titlul I ,,Cheltuieli 
de personal” în plata unor drepturi salariale, întregului personal, după cum urmează: 

- Neacordarea sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă; 
- Neacordarea sporului pentru salariaţi care lucrează în zonele 

izolate; 
- Neacordarea sporului pentru condiţiile grele de muncă; 
- Reducerea sporului de confidenţialitate; 
- Reducerea sporului de C.F.P.P. 

Faţă de această situaţie, la data închiderii activităţii a Administraţiei Naţionale a 
Rezervelor de Stat (08.12.2009) se înregistrează suma de 1.259.702 lei, reprezentând 
drepturi salariale neacordate salariaţilor în cursul anului 2009. 

De menţionat, este şi faptul că, la aceeaşi dată se înregistrează ca obligaţii de plată 
pentru anul 2010 şi suma de 1.221.650 lei, reprezentând 34% din drepturile salariale 
câştigate de salariaţi în instanţă, ca urmare a Hotărârilor judecătoreşti, definitive, 
irevocabile şi investite cu titlu executoriu, reprezentând drepturi de hrană neacordate în 
perioada anilor 2008 – 2009, ce urmează a fi plătite în anul 2010, conform prevederilor 
O.U.G. nr. 71/17.06.2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executori având ca 
obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. 

Precizăm faptul că, această sumă urmează a se majora în raport cu obţinerea de noi 
Hotărâri judecătoreşti de către restul salariaţilor din unităţile teritoriale după data de 
08.12.2009. 

Diminuarea sumelor alocate la titlul XII ,,Active nefinanciare” cu suma de 23.689 
mii lei, a implicat următoarele: 

- Neachiziţionarea cantităţii de produse prevăzute în Programul de acumulări 
aprobat pentru anul 2009, destinate constituirii de noi stocuri în vederea 
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atingerii nivelurilor stabilite prin H.G. nr. S 480/07.05.2008, privind 
aprobarea Nomenclatorului de produse şi materiale care se constituie rezervă 
de stat pentru apărare şi intervenţii în situaţii de urgenţă; 

- Imposibilitatea efectuării unor dotări, investiţii şi reparaţii capitale necesare 
pentru aducerea la conformitate cu Normele din domeniul protecţiei 
mediului, a instalaţiilor tehnologice din unităţile teritoriale subordonate şi 
respectiv, pentru asigurarea securităţii produselor rezervă de stat prin 
repararea spaţiilor de depozitare. 

În condiţiile prezentate mai sus, la sfârşitul anului 2009 s-a realizat o execuţie 
bugetară de 100%, faţă de creditele deschise. 

ACTIVITATEA FINANŢATĂ INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII 

a) VENITURI 
La activitatea finanţată integral din venituri proprii, prin Legea bugetului de stat nr. 

18/2009, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a avut venituri aprobate pentru anul 
2009 în sumă de 41.327.000 lei, defalcate astfel: 

• 1.588.000 lei – alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări şi 
valoarea adăugată. 

• 1.277.000 lei – venituri din dobânzi. 
• 38.462.000 lei – venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat. 

Încasările realizate din venituri până la data 08.12.2009 sunt în sumă de   
41.040.132 lei,  

din care: 

• 1.587.813 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%). 

• 1.276.862 lei – drepturi constatate din venituri din dobânzi 
• 38.175.457 lei – drepturi constatate din venituri din valorificarea stocurilor  

rezervă de stat. 
În urma încheierii activităţii A.N.R.S. la data de 08.12.2009 s-a constatat realizarea 

veniturilor prevăzute. 

b) CHELTUIELI 
Prin Legea bugetului de stat nr. 18/2009, pentru anul 2009, au fost aprobate credite 

la activitatea finanţată integral din venituri proprii în sumă de 41.327.000 lei, iar plăţile 
efectuate până la 08.12.2009, data încetării activităţii A.N.R.S. ca urmare a desfiinţării, au 
fost în sumă de 32.154.208 lei. De menţionat este faptul că, în cursul anului 2009, ca 
urmare a lipsei de finanţare de la bugetul de stat, pentru acumularea ca stocuri minime de 
siguranţă a cantităţii de motorină şi Jet A1 prevăzute în program prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, s-a 
majorat cu suma de 1.000 mii lei din bugetul de venituri proprii şi cheltuieli al A.N.R.S. 

Procedura de achiziţie nu a putut fi finalizată din lipsa cadrului legislativ. 
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REALIZAREA PROGRAMELOR APROBATE PRIN BUGETUL DE VENITURI ŞI 
CHELTUIELI 

În conformitate cu Legea bugetului de stat nr. 18/2009 şi ca urmare a prevederilor 
O.U.G. nr. 34/2009 şi O.G. nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2009, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat a avut de realizat în cadrul 
Programului 634 - ,,Protecţia civilă şi gestionarea situaţiilor de urgenţă”, subprogramul: 
,,Administrarea stocurilor din rezerva de stat”. 

 Prin acest subprogram se urmăreşte modul de desfăşurare a activităţi în scopul 
acumulării, depozitării, conservării şi împrospătării produselor pentru stocurile din rezerva 
de stat, cu obiectivul de menţinere în rezerva de stat a unui stoc optim de produse 
corespunzătoare calitativ. 

 Îndeplinirea acestui program în anul 2009, s-a efectuat astfel: 

Prevederi    Realizări   % 

                  94.041.000 lei          84.866.465 lei           90% 

La data de 08.12.2009, valoarea creanţelor unităţilor teritoriale subordonate, este în 
sumă de 183.844.229  lei, în cursul anului 2009 fiind recuperată suma de 1.116.577 lei . 

În perioada 01.01 – 08.12.2009 au fost 26.881 operaţiuni supuse vizei de control 
financiar preventiv propriu cu o valoare totală de 791.2l9.183 lei, iar 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 încheierii activităţii A.N.R.S. (08.12.2009), nu au fost cazuri de 
refuzuri de viză pentru operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu. 

În activitatea de audit, toate recomandările făcute de auditori au fost însuşite de 
conducerile unităţilor teritoriale subordonate. 

  
4. Proiecte de acte normative iniţiate/avizate de Administraţia Naţională a 

Rezervelor de Stat: 
 

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. 
 

În anul 2009,  8 acte normative au fost iniţiate/avizate de Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat având ca obiect: 
- O.U.G. nr. 48/2009 privind modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 
privind rezervele de stat; 
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- O.U.G. nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de 
petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării 
Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului 
taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili; 
- H.G. nr. 518/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al 
acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor 
şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006; 
- H.G. nr. 649/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de 
combustibili care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Administraţiei şi Internelor; 
- H.G. nr. 705/2009 privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în 
domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor; 
- H.G. nr. 888/2009 privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru produse 
petroliere în anul 2009; 
- H.G. nr. 1350/2009 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al 
acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor; 
-  H.G. nr. 1380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. 
 
2.2. În domeniul problemelor speciale:  

 
a) Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare  

 1. a) Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, valabil în 
perioada 2009 - 2012, a fost finalizat conform planificării şi aprobat de Consiliul Suprem 
de Apărare a Ţării prin Hotărârea nr. 00115 din 19.10.2009. Pentru elaborarea acestui 
document complex, au fost continuate acţiunile începute în anul 2008 cu următoarele 
activităţi: 

- analiza, prelucrarea datelor primite de la componentele sistemului naţional de 
apărare şi de la celelalte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice, corelarea 
acestora la nivel naţional şi dimensionarea sarcinilor, acţiune finalizată într-o analiză 
cu reprezentanţii instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei 
naţionale, precum şi ai ministerelor interesate; 

-  elaborarea şi cuprinderea în proiectul planului a principalelor măsuri, acţiuni şi 
responsabilităţi ce revin autorităţilor publice, instituţiilor şi operatorilor economici, în 
caz de mobilizare sau război; 

 - elaborarea anexelor Planului şi a documentelor ataşate acestuia; 
 - finalizarea proiectului Planului şi a raportului de prezentare a acestuia, în 

vederea avizării şi prezentării la Consiliul Suprem de Apărare a Ţării pentru aprobare; 
 - transmiterea extraselor cu sarcini rezultate din planul aprobat de Consiliul 

Suprem de apărare a Ţării la ministerele şi celelalte instituţii nominalizate cu sarcini, 
în vederea întocmirii documentelor privind punerea în aplicare la nevoie; 

 - avizarea propunerilor pentru proiectul bugetului de stat pentru război, elaborat 
de Ministerul Finanţelor Publice, pentru punerea în aplicare a Planului de mobilizare a 
economiei naţionale pentru apărare. 
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 2. a) Proiectul Planului de pregătire a economiei naţionale pentru apărare în 
anul 2009  
 Proiectul Planului a fost finalizat, împreună cu proiectul de hotărâre a Guvernului 
privind aprobarea acestuia, în luna martie, fiind înaintate Ministerului Administraţiei şi 
Internelor în vederea semnării şi transmiterii pe circuitul de avizare, iar până la 31.12.2009 
acest plan nu a fost aprobat.  
 Subliniem faptul că datorită reducerii fondurilor alocate Oficiului, nu au fost 
efectuate lucrările specifice privind conservarea unor capacităţii pentru apărare, nu au 
continuat lucrările pentru securizarea depozitelor de materiale explozive, nu au fost făcute 
acumulările necesare şi nici preschimbarea unor produse din rezerva de mobilizare. Aceste 
deficite de finanţare este necesar a fi asigurate prin Bugetul pe 2010, în caz contrar se vor 
produce dezechilibre în gestionarea activităţilor respective.  
 
 3.a) Proiectul Planului de pregătire a economiei pentru apărare în anul 2010 
 Oficiul a  întocmit proiectul acestui Plan, pe baza propunerilor primite, în urma 
solicitării datelor de la ministerele interesate. Proiectul de plan va fi finalizat, pe baza 
fondurilor alocate prin bugetul anului 2010, în termen de 30 zile de la aprobarea acestuia, 
şi va fi transmis la Ministerul Administraţiei şi Internelor în vederea avizării şi aprobării 
prin Hotărâre a Guvernului.  

 
b) Administrarea rezervelor de mobilizare 

 Pulberile, explozivii şi materialele pirotehnice din rezervele de mobilizare sunt 
păstrate în custodie la 4 operatori economici producători de tehnică militară, pe baza 
contractelor încheiate cu aceştia. Plata serviciilor de depozitare a fost asigurată până în 
luna noiembrie 2009. 
 O problemă de importanţă majoră pentru păstrarea acestor produse este finalizarea 
acţiunii de securizare a depozitelor, acţiune începută în anul 2006 şi pentru care mai sunt 
necesare fonduri în valoare de circa 500.000 lei. 
 În activitatea de inventariere a stocurilor s-a constatat integritatea acestora şi 
păstrarea produselor în deplină securitate. 
 În depozitele de materiale pirotehnice, Oficiul gestionează cantitatea de circa 1070 
tone materiale explozive, scoase definitiv din rezerva de mobilizare, din care au fost 
valorificate circa 70 tone. Menţionăm că produsele respective au fost supuse în mod 
repetat procesului de valorificare prin licitaţie, selecţie de ofertă şi negociere directă, dar 
nu prezintă interes pentru mediul economic. Ca urmare, este necesar să se aloce fonduri 
pentru distrugerea acestor produse, înainte de a deveni periculoase în depozitare. 
 În anul 2009, Oficiul a analizat şi aprobat 19 inventare ale unor capacităţi destinate 
producţiei de apărare, din cele 40 aflate în evidenţă. Celelalte inventare au fost analizate la 
sediul Ministerului Economiei, acestea fiind restituite operatorilor economici în vederea 
refacerii sau pentru fundamentarea modificărilor propuse. 
 Evidenţa capacităţilor de apărare a fost actualizată în luna septembrie. 

 
 Documentele privind mobilizarea la locul de muncă a personalului cu obligaţii 
militare, prin care se asigură continuitatea activităţilor autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale, precum şi a operatorilor economici cu sarcini prin planul de mobilizare, 
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au fost întocmite şi actualizate de către Oficiile de mobilizare a economiei şi pregătire a 
teritoriului pentru apărare, în toate judeţele.  
 După primirea extraselor din planul de mobilizare aprobat, oficiile judeţene vor 
relua activitatea de actualizare a acestor documente, în raport cu noile sarcini. 
 Au fost desfăşurate exerciţiile aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
pentru judeţele: Vâlcea, Alba, Tulcea, Mureş şi Hunedoara. 
 Principalele concluzii şi propuneri rezultate după desfăşurarea celor 5 exerciţii 
aprobate pentru anul 2009 au fost  înaintate la Ministerul Administraţiei şi Internelor 
pentru informarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 
 Pe baza solicitării Ministerului Apărării Naţionale, privind stabilirea unor noi 
obiective, Oficiul a transmis propuneri de actualizare a Programului cu obiectivele de 
pregătire operativă a teritoriului pentru apărare, valabil în perioada 2009-2012, anexate 
Planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, aprobate prin Hotărârea nr. 
00115 din 19.10.2009 a Consiliului Suprem de apărare de Ţării. 
 Oficiul a actualizat Situaţia obiectivelor de infrastructură teritorială importante 
pentru sistemul naţional de apărare, pe baza propunerilor ministerelor şi autorităţilor 
administraţiei publice locale, document transmis ulterior Statului Major General. 
 Lista obiectivelor de importanţă deosebită pentru apărare ce urmează a fi luate în 
pază, la mobilizare sau război, cu efective de jandarmi, anexă la Planul de mobilizare a 
economiei naţionale pentru apărare, valabil în perioada 2009-2012, a fost transmisă 
ministerelor de resort, pentru organizarea activităţilor şi întocmirea planurilor de pază. 
Oficiul a elaborat proiectul de hotărâre a Guvernului privind criteriile de stabilire a 
obiectivelor de importanţă deosebită pentru apărare care se iau în pază la mobilizare sau 
război, cu efective de jandarmi, pe care l-a promovat pe circuitul de avizare. 
 OMEPTA judeţene, în colaborare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu şi 
operatorii economici, au actualizat datele şi informaţiile cuprinse în monografiile 
economico-militare ale judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti. Oficiul a elaborat 
proiectul de hotărâre a Guvernului privind întocmirea şi actualizarea monografiei 
economico-militare a judeţului/municipiului Bucureşti, pe care l-a promovat pe circuitul 
de avizare. 
 Conform prevederilor O.U.G. nr. 54/2006, la solicitările autorităţilor 
administraţiei publice de concesionare a bunurilor proprietate publică, Oficiul a acordat 48 
de avize referitoare la  încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului 
naţional de apărare.  
 
 

Rapoarte şi informări către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării : 
 Raportul de prezentare a Planului de mobilizare a economiei naţionale pentru 
apărare, valabil în perioada 2009-2012, înaintat în luna iunie 2009, a fost aprobat prin 
Hotărârea nr. 00115/2009 a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 
 Au fost înaintate Ministerului Administraţiei şi Internelor următoarele informări: 

- Informarea privind stadiul îndeplinirii Hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării adoptate în anul 2008; 

- Informarea privind certificarea platformei naţionale Cer Deschis a României; 
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- Informarea privind principalele concluzii rezultate în urma exerciţiilor de verificare 
a stadiului pregătirii economiei naţionale pentru apărare, în anul 2010, cuprinsă în planul 
de activitate al Consiliul Suprem de Apărare a Ţării pe trimestrul I/2010. 

 
c). Rechiziţiile de bunuri, prestările de servicii în interes public şi asigurarea 

unor funcţii de sprijin pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă 
  

 În anul 2009, Comisia Centrală de Rechiziţii a aprobat Hotărârea nr. 1/2009 privind 
aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare 
estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2009. 
 De asemenea, a fost aprobat Ordinul Şefului O.C.S.P.S. privind aprobarea 
Nomenclatorului  bunurilor rechiziţionabile nr. 175/2009. 
 O.C.S.P.S. a actualizat protocoalele de colaborare cu organizaţiile patronale din 
industrie, pentru dimensionarea corespunzătoare a preţurilor principalelor bunuri 
consumptibile rechiziţionabile. 

 
  În domeniul situaţiilor de urgenţă, au fost actualizate Instrucţiunile privind 
funcţionarea şi atribuţiile Comitetului ministerial al O.C.S.P.S. pentru situaţii de urgenţă, a 
Centrului Operativ Permanent şi a Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului 
ministerial şi a fost întocmit Planul O.C.S.P.S. de asigurare cu resurse umane, materiale şi 
financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă pe anul 2009. 

 
d). Îndeplinirea obligaţiilor asumate de statul român privind controlul 

armamentelor, creşterea încrederii şi securităţii  
 Activităţile s-au derulat în conformitate cu Planul Integrat cu principalele activităţi 
din acest domeniu, anexă la Planul cu principalele activităţi ale Oficiului în anul 2009, 
aprobat de conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, atât pe plan intern cât şi 
extern, astfel:  

Oficiul a organizat, a condus, a desfăşurat şi a participat la 81 de activităţi de 
implementare, coordonare, negociere, seminarii, conferinţe, după cum urmează: 

♦ 32 misiuni interne, pe teritoriul naţional, din care: 
A. 17 misiuni de verificare / observare / evaluare, care au fost conduse şi executate 

de alte state părţi semnatare ale actelor internaţionale în domeniu astfel:  
a) în baza prevederilor Tratatului privind Forţele Armate Convenţionale în Europa:  5 

inspecţii la loc declarat , executate de către  Ucraina; 2 inspecţii CFE de antrenament 
executate de SUA; 

b) în baza prevederilor Documentului de la Viena 1999: 1 vizită de evaluare, 
executată de Federaţia Rusă, 2 inspecţii în zonă specificată executate de Federaţia Rusă şi 
Belarus  

c) în baza prevederilor Tratatului privind Cerul Deschis: 1 zbor de observare Cer 
Deschis executat de Federaţia Rusă ;  6 zboruri de tranzit Cer Deschis efectuate de 
Federaţia Rusă; 

B. 15 misiuni interne specifice procesului de coordonare şi evaluare cu structuri din 
M.A.E., M.A.I. şi M.Ap.N., în vederea pregătirii unor puncte de vedere ale României pe 
problematica CFE, măsurilor de creştere a încrederii şi securităţii, muniţiei cu submuniţii, 
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stabilirea unor standarde operaţionale, precum şi pentru pregătirea şi transmiterea 
schimburilor de informaţii şi notificări prevăzute de actele internaţionale în domeniu. 

♦ 49 misiuni externe, din care: 
A. 23 misiuni de verificare / observare / evaluare şi de antrenament, care au fost 

conduse şi executate de către România pe teritoriul altor state părţi, cu echipe naţionale 
sau multinaţionale, respectiv inspectori invitaţi în cadrul echipelor de inspecţie ale altor 
State, astfel: 

a) în baza prevederilor Tratatului privind Forţele Armate Convenţionale în Europa: -
1 inspecţie CFE în Ucraina; 3 inspectori invitaţi în echipele de inspecţie conduse de 
Belgia, Germania şi SUA; 2 inspecţii CFE de antrenament la facilităţi militare ale SUA din 
Germania. 

b) în baza prevederilor Documentului de la Viena 1999: 2 inspecţii în zonă 
specificată, în Bosnia-Herţegovina şi Macedonia; 4 inspectori invitaţi în echipe de 
inspecţie CSBMs conduse de Slovacia, Slovenia, Spania şi Ungaria; 3 observatori la vizite 
la baze aeriene, facilităţi militare şi prezentări de noi tipuri şi echipamente majore desfăşurate 
în Cehia, Germania şi facilităţile SUA din Italia. 

- în baza prevederilor Articolul IV al Acordurilor de Pace de la Dayton:  2 asistenţi în 
cadrul echipelor de însoţire a Croaţiei în Bosnia şi a Serbiei în Croaţia.  

c) în baza prevederilor Tratatului privind Cerul Deschis: 1 zbor de observare împreună 
cu SUA în Federaţia Rusă şi 1 inspector invitat la zborul de observare Cer Deschis executat de 
Ucraina în Polonia;  

d) în baza prevederilor „Acordului tehnic între agenţiile de control armamente şi 
verificare ale României şi Germaniei referitor la dezvoltarea cooperării bilaterale pentru 
aplicarea Tratatului privind Cerul Deschis”, România a asigurat Germaniei avionul de 
observare şi o echipă de experţi pentru executarea a 4 zboruri de antrenament Cer Deschis 
în BENELUX, Germania şi Serbia.  

B. 26 misiuni externe, specifice procesului de implementare, coordonare,  evaluare 
sau actualizare a documentelor internaţionale în domeniu, precum şi participarea la diferite 
forumuri de negocieri, seminarii, conferinţe etc., organizate sub egida NATO, OSCE, 
ONU sau a altor organizaţii internaţionale la nivel regional sau subregional. 

 
 Au fost elaborate şi transmise, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, 
schimburile de informaţii militare oficiale ale României sau raportările internaţionale, în 
conformitate cu prevederile tratatelor, acordurilor sau documentelor cu specific de control 
armamente, la care ţara noastră a aderat şi au fost primite, evaluate şi stocate schimburile 
de informaţii militare şi raportările furnizate de către celelalte state. 
 Principalele lucrări întocmite şi transmise către OSCE sau ONU în cursul anului 
2009 sunt următoarele: 

- Schimbul de Informaţii Militare întocmit în conformitate cu prevederile Tratatului 
CFE şi cu prevederile Documentului de la Viena 1999; 

- Schimbul Anual de Informaţii privind Planificarea Apărării;  
- Schimbul Global de Informaţii Militare;  
- Raportul anual întocmit în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Ottawa; 
- Rapoartele anuale întocmite în conformitate cu prevederile Convenţiei privind 

unele categorii de arme convenţionale şi ale Protocoalelor anexă. 
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- Elemente asupra deţinerilor de armamente ce intră în compunerea raportului 
naţional către Registrul ONU privind transferul de armamente convenţionale; 

- Situaţia cheltuielilor militare ce se raportează anual către ONU. 
Pentru actualizarea permanentă a informaţiilor operate, s-au întocmit şi transmis  143 

notificări asupra modificărilor din structura organizatorică, de personal sau asupra 
deţinerilor de tehnică militară ale României şi s-au primit, analizat şi stocat în cadrul unei 
baze de date de lucru 4849 de notificări pe linie CFE, CSBMs şi Cer Deschis.   

Pe timpul anului 2009, printr-o implicare activă în cadrul unui grup constituit din 
Ministerul de Externe, Ministerul Apărării şi O.C.S.P.S., s-a contribuit la susţinerea 
negocierilor derulate sub egida Convenţiei privind unele categorii de arme convenţionale, 
pentru soluţionarea problemei muniţiilor cu submuniţii, atât la nivelul constituirii 
mandatului naţional cât şi la nivel de consiliere tehnică permanentă. 

Cooperarea cu alte instituţii în domeniul de referinţă, în mod deosebit cu M.A.E., 
M.Ap.N. şi cu structuri din M.A.I., a vizat: 

- desfăşurarea unei convocări de specialitate cu structurile din M.Ap.N. pentru 
pregătirea şi actualizarea datelor din schimburile de informaţii oficiale ale României  

- participarea la şedinţele Comitetului Mixt pentru implementarea „Acordului între 
România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile Forţelor Statelor Unite 
staţionate pe teritoriul României (Acordul de Acces) şi la „Activităţi de control armamente 
care au vizat facilităţile puse la dispoziţia forţelor Statelor Unite”; 

- pregătirea, împreună cu M.A.E., a mandatului delegaţiilor României, pentru 
reuniunile desfăşurate în ţară şi străinătate pe tematica CFE, Documentului de la Viena 
1999 şi a problematicii muniţiei cu submuniţii.  

În anul 2009, pe teritoriul României, au participat la diferite activităţi de control 
armamente 68 reprezentanţi din 11 state părţi la diferite tratate şi acorduri internaţionale în 
domeniu. 

Oficiul împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi în cooperare cu ministerele 
implicate, a îndeplinit obligaţiile asumate şi a exercitat drepturile ce decurg din calitatea 
României  de parte la actele  internaţionale în domeniu. 

 
 
   Alte realizări: 

 
 Activităţile din domeniul financiar – contabil au contribuit la îndeplinirea 

obiectivelor propuse pentru pregătirea economiei şi teritoriului pentru apărare, precum şi a 
misiunilor de control şi verificare armamente desfăşurate în plan intern şi extern. Execuţia 
bugetară pe anul 2009 a fost de 100%, asigurându-se integral drepturile de personal, 
cheltuielile de întreţinere şi funcţionare şi parţial contravaloarea chiriilor aferente 
depozitării stocurilor rezervă de mobilizare. În anul 2009 Oficiul a primit 14.147.000 lei 
pe care i-a cheltuite în procent de 100%. 
 Bugetul iniţial al instituţiei noastre a fost de 17.322.000 lei. Rectificarea bugetară 
negativă efectuată în baza O.U.G. nr.34/2009 a determinat diminuarea bugetului cu suma 
de 3.175.000 lei.  
  Aceste reduceri au avut drept consecinţe neachitarea integrală a chiriilor aferente 
depozitării stocurilor de mobilizare, imposibilitatea finanţării acţiunilor de conservare şi 
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securizare a rezervelor de mobilizare şi imposibilitatea acumulării la rezervele de 
mobilizare a stocurilor necesare.  
 În cursul anului 2009, nu au fost cazuri de refuzuri de viză pentru operaţiunile 
supuse controlului financiar preventiv propriu. 

 
 În cursul anului 2009, a fost realizată conectarea prin fibra optica în reţeaua de 

voce - date a Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, rezultând creşterea performanţelor 
conexiunii Internet, şi a conexiunilor de date cu alte reţele şi creşterea numărului posturilor 
telefonice instalate în reţeaua Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. De asemenea, au 
fost făcute demersurile necesare pentru conectarea sediilor judeţene la reţeaua de voce - 
date a Ministerului Administraţiei şi Internelor, acţiune care este în curs de derulare. 

 A fost acreditat de ORNISS Punctul de Lucru NATO/UE la nivel  NATO 
SECRET/ CONFIDENTIEL UE.  

Pe linia securităţii informaţiilor, INFOSEC, au fost implementate parţial cerinţele 
minime de securitate pe SIC din dotare, iar Oficiul nu s-a confruntat cu nici un incident de 
securitate. 

 
Resursele umane aflate la dispoziţia instituţiei au permis îndeplinirea atribuţiilor 

Oficiului în condiţii corespunzătoare. 
Din punct de vedere juridic, s-a asigurat consilierea structurilor Oficiului privind 

elaborarea şi avizarea proiectelor de legi, hotărâri ale guvernului sau alte acte normative. 
Totodată, a fost asigurată asistenţă juridică în cadrul activităţilor de achiziţii publice şi a 
activităţilor de valorificare a produselor scoase din rezerva de mobilizare. 
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PRIORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI NAŢIONALE A REZERVELOR DE STAT ŞI 

PROBLEME SPECIALE STABILITE PENTRU PERIOADA 2010 - 2012 

Domeniul legislativ: 

1. proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 477/2003 privind 
pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; 
2. proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 132/1997 privind 

rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public; 
3. proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 370/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare;   
4. proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 638/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind elaborarea şi actualizarea 
monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti; 
5. proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea unor poziţii din Nomenclator şi 
nivelurilor de constituire a rezervelor de mobilizare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
S-1497/06.12.2007; 
6. proiectul de hotărâre  a Guvernului pentru aprobarea Planului de pregătire a economiei 
naţionale pentru apărare în anul 2010; 
7. proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 
S/1664/2006; 
8. proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 330/2002 privind Normele metodologice de valorificare sau casare a 
produselor scoase din rezerva de mobilizare; 
9. proiectul de hotărâre  a Guvernului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
specifice pe linia aplicării prevederilor actelor internaţionale la care România este parte cu 
privire la controlul armamentelor, creşterea încrederii şi securităţii; 
10. proiectul de hotărâre  a Guvernului privind procedura de încheiere a înţelegerilor 
tehnice referitoare la punerea la dispoziţia altor state a avionului de observare An – 30 pentru 
executarea de misiuni conform regimului de CER DESCHIS; 
11. proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Nomenclatorului 
produselor şi materialelor care se constituie rezerve de stat pentru apărare şi intervenţii în 
situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.S480/2008;  
12. întreprinderea demersurilor necesare pe lângă Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri în vederea iniţierii unui act normativ pentru modificarea art.8 alin. (2) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 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; 
13.  elaborarea împreună cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 

proiect de hotărâre a Guvernului pentru constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru 
produse petroliere în anul 2010; 

14. proiecte de hotărâri ale Guvernului privind actualizarea inventarului centralizat al 
bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006; 

15. proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice 
aferentă realizării investiţiei „Extinderea capacităţii de depozitare produse petroliere la 
unităţile teritoriale subordonate”. 
 



20 

 

Domeniul politici de resurse umane: 

- întreprinderea demersurilor pe lângă M.A.I. pentru finanţarea tuturo celor 71 de 
posture vacante şi ocuparea lor potrivit reglementărilor incidente şi procedurilor de resurse 
umane specifice MAI, având în vedere că în anul 2009 A.N.R.S.P.S. a fost reorganizată prin 
reducerea a 105 posturi; 

- suplimentarea numărului posturilor aprobate pentru a asigura conform normativelor în 
domeniu acţiunea (activitatea) de pază a Unităţilor Teritoriale subordonate; 

- acordarea sumelor  restante pentru drepturile salariale neplătite personalului preluat de 
la A.N.R.S., pentru anul 2009, datorită bugetului insuficient la cheltuielile de personal; 

- avansarea şi promovarea personalului; 
- efectuarea unor acţiuni de instruire şi analize periodice în domeniul resurselor umane  

şi salarizării cu personal de specialitate din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale şi 
Unităţi  Teritoriale subordonate; 

- participarea la cursuri în domeniul resurselor umane, salarizării susţinute de către 
specialişti care şi-au adus contribuţia la elaborarea noii legislaţii privind salarizarea unică; 

- dezvoltarea soluţiilor informatizate de gestiune a datelor de personal. 

Domeniul politici financiare: 

‐ 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 aparatului propriu al Administraţiei 
Naţionale; 

‐ implementarea unui sistem informaţional unitar şi flexibil la nivelul Unităţilor 
Teritoriale corelat cu cel din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale, 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 al aparatului 
propriu al Administraţiei Naţionale; 

‐ asigurarea creditelor bugetare la venituri proprii - 140.000 mii lei pentru achiziţionarea 
cantităţilor de 40.000 tone motorină şi 7.500 tone Jet A1- sarcina anului 2009 şi la bugetul de 
stat – 180.000 mii lei pentru achiziţionarea cantităţii de 60.000 tone motorină- sarcina anului 
2010; 

‐ asigurarea creditelor bugetare necesare îndeplinirii în mod eficient şi calitativ a 
obligaţiilor ce revin statului pentru constituirea şi administrarea, conform prevederilor 
Directivei nr.2009/119/CE a Consiliului Uniunii Europene din 14 septembrie 2009, a 
stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere în limita a 50% din cantităţile 
stabilite; 

‐ asigurarea creditelor bugetare necesare îndeplinirii, în mod eficient şi calitativ, a 
obligaţiilor ce revin statului român pe linia controlului armamentelor, creşterii încrederii şi 
securităţii acestuia; 

‐ asigurarea creditelor bugetare necesare exerciţiilor privind verificarea şi stadiul 
pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare în judeţele Mehedinţi, Olt, 
Maramureş, Bucureşti şi Suceava. 

‐ asigurarea creditelor bugetare necesare îndeplinirii obiectivelor şi măsurilor cuprinse în 
Planul de pregătire a economiei naţionale pentru apărarea pe anul 2010. 
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Plan de investiţii/plan de achiziţii: 

- continuarea acţiunii de dotare cu instalaţii de stingere cu spumă aeromecanică a 
rezervoarelor de produse petroliere şi respectiv cu instalaţii de supraveghere video a 
perimetrelor Unităţilor Teritoriale; 

- reabilitarea împrejmuirilor Unităţilor Teritoriale; 
- înlocuirea grupurilor electrogene (aflate în dotarea unităţilor teritoriale de peste 50 de 

ani situaţie care generează dificultăţi majore privind menţinerea acestora în funcţiune), cu 
grupuri electrogene cu pornire automată, în vederea menţinerii capacităţii operative a 
Unităţilor Teritoriale în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică de la reţea; 

- executarea lucrătorilor de mentenanţă la activele fixe din patrimoniul Unităţilor 
Teritoriale (spaţii de depozitare produse rezervă de stat, utilaje, instalaţii tehnologice, linii de 
cale ferată etc.); 

- continuarea acţiunilor care vizează aducerea la conformitate cu normele de protecţie a 
mediului a activităţilor din Unităţile Teritoriale; 

- finalizarea actiunii de înscriere în Cartea Funciară  a drepturilor de administrare asupra 
imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea Unităţile Teritoriale; 

- demararea acţiunilor de realizare a “cadastrului intern” pentru unităţile teritoriale în 
conformitate cu Instrucţiunile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr. 
549/2008; 

- demararea acţiunilor de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice aferente 
realizării de noi obiective de investiţii, şi anume rezervoare supraterane de produse petroliere. 

 
Modernizarea procedurilor şi mecanismelor de lucru: 

- 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 Unităţile 
Teritoriale, în vederea menţinerii acestui produs în depozitele proprii; 

- definirea unui “pachet software standard extins” în colaborare cu Unităţile Teritoriale 
precum şi cu alte departamente din sediul principal şi cel secundar. Pachetul va conţine o suma 
de aplicaţii standard ce se pot instala pe o staţie de lucru şi cu care să se efectueze majoritatea 
lucrărilor din cadrul A.N.R.S.P.S. În acest fel, prin restrângerea paletei de software utilizat, se 
urmăreşte ca utilizatorii să fie mai uşor de instruit, iar lucrul cu sistemele de calcul să devină 
mai standardizat; 

- consilierea Unităţilor Teritoriale în vederea realizării lucrărilor de infrastructură necesare 
pentru realizarea standardului de funcţionare şi de acreditare a acestor reţele; 

- 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 şi sediul principal; 

- elaborarea unor proceduri care să permită şi să asigure continuitatea funcţionării 
echipamentelor hardware şi a sistemelor software; 
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- acreditarea în anul 2010, a reţelelor informatice care prelucrează documente clasificate, 
din cadrul A.N.R.S.P.S., conform calenderului stabilit de D.G.I.P.I. 

- desfăşurarea activităţilor impuse de implementarea Planului de mobilizare a economiei 
naţionale pentru apărare, valabil în perioada 2009 – 2012, la nivelul autorităţilor publice 
centrale şi locale, precum şi la operatorii economici. Monitorizarea stadiului şi coordonarea 
eficientă a acestor activităţi prin specialişti ai Direcţiei Generale Probleme Speciale; 

 - verificarea stadiului pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare prin 
controale şi exerciţii de mobilizare, aprobate de C.S.A.T. în judeţele: Mehedinţi, Olt, 
Maramureş, Bucureşti şi Suceava; 

 - armonizarea şi elaborarea metodologiilor de aplicare a Planului de mobilizare a 
economiei naţionale valabil în perioada 2009-2012, cu prevederile Legii nr. 355/2009 privind 
regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate  şi al stării de război; 

- desfăşurarea activităţilor specifice privind pregătirea teritoriului pentru apărare şi 
corelarea acestuia cu obiectivele de infrastructură teritorială  importante pentru sistemul 
naţional de apărare. Monitorizarea stadiului îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Programul cu 
Obiectivele de Pregătire Operativă a Teritoriului pentru Apărare, valabil în perioada 2009-
2012; 

- îmbunătăţirea sistemului de asigurare cu bunuri şi prestări de servicii a unităţilor 
militare, operatorilor economici şi a instituţiilor publice cu sarcini la mobilizare şi război, prin 
punerea şi aplicarea măsurilor de rechiziţii de bunuri şi prestări de servicii în interes public. 
Simplificarea procedurilor în domeniu; 

- îndeplinirea, în mod eficient şi calitativ, a obligaţiilor ce revin statului român pe linia 
controlului armamentelor, creşterea încrederii şi securităţii, dezvoltarea cooperării în domeniul 
regimului de CER DESCHIS;  

- perfecţionarea cadrului legislativ şi a cooperării în domeniul pregătirii economiei şi a 
teritoriului pentru apărare împreună cu instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, 
precum şi cu organismele similare din state membre U.E. şi N.A.T.O. 

 
 
 


