
 

 

SINTEZA ACTIVITĂȚII ADMINISTRAŢIEI NAŢIONALE 

A REZERVELOR DE STAT ŞI PROBLEME SPECIALE 

 

Activitatea de evaluare a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale 

(ANRSPS) prezintă principalele activităţi desfăşurate în domeniile  de competenţă ale instituţie, 

respectiv  administrarea rezervelor de  stat şi de mobilizare, pregătirea economiei naţionale şi a 

teritoriului pentru apărare, derularea promptă a intervenţiilor operative pe timpul situaţiilor de 

urgenţă,  îndeplinirea obligaţiilor pe linia controlului armamentelor, creşterea încrederii şi securităţii, 

precum şi priorităţile pe termen mediu şi lung. 

În sinteză aceasta precizează: 

 

  Cu privire la administrarea stocurilor de produse rezervă de stat s-a urmărit realizării 

programelor anuale de împrospătare, valorificare și prelevare probe; 

Precizăm faptul că  ANRSPS are în administrare cca. 1.500.000 tone produse, iar valoarea de 

înregistrare a acestor stocuri este de cca.4,1 miliarde lei (850 milioane  euro). 

Urmare valorificării unor cantități de produse, atât prin Bursa Română de Mărfuri cât și prin 

negociere directă, au fost realizare venituri proprii în cuantum de 75.326.000 lei. 

Totodată, a fost pusă la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente cantitate de hârtie de ziar 

necesară pentru tipărirea buletinelor de vot aferente alegerilor europarlamentare, 

organizăriireferendumului precum şi alegerilor prezidențiale organizate în anul 2019, cantitate ce 

urmează a fi reîntregită în anul 2020. 

De asemenea,  s-a asigurat necesarul tehnologic de apă grea pentru Societatea Naţională 

Nuclearelectrica, iar în vederea asigurării, pe perioada de iarnă, a agentului termic pentru încălzirea 

populaţiei, s-a aprobat scoaterea sub formă de împrumut pentru iarna 2019-2020 a cantității de 

25.000 tone păcură pentru municipiul Drobeta Tr. Severin. 

 

 Cu privire la derularea promptă a intervenţiilor operative pe timpul situaţiilor de 

urgenţă, amintim faptul că: 

 prin HG. nr. 377/2019  a fost aprobată scoaterea din rezervele de stat şi s-au acordat 

ca ajutoare umanitare pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice 

periculoase din judeţul Alba în 10 buc. construcții ușoare din elemente modulate, 40 buc. 

paturi, 40 buc. saltele, 40 buc. pături, 40 buc. fețe pernă, 80 buc. cearșafuri, 10 buc. aragaz cu 

butelie,  în valoare totală de 238.500  lei. 

 prin H.G. nr. 991/2019 a fost aprobată acordarea de către România a unui ajutor 

umanitar extern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Albania în valoare de 1.002.000 

lei constând în 100 cpl. corturi, 400 buc. paturi, 400 buc. saltele pat, 400 buc. pături, 400 

buc. saci de dormit și 800 buc. cerșafuri pat.  

  Cu privire la administrarea rezervelor de mobilizare au fost întreprinse măsuri şi 

acţiuni referitoare la organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor privind pregătirea 

economiei şi a teritoriului pentru apărare precizăm faptul că rezervele de mobilizare sunt 

constituite în domeniile industriei (materii explozive), transporturilor (traverse normale din lemn 

utilizate pe liniile principale cu trafic intens și rampe mobile demontabile), comunicaţii 

(echipamente de radiocomunicații, telecomunicații și servicii poștale) şi sănătăţii. 

Principalele activităţi în domeniul rezervelor de mobilizare au vizat:  

a) actualizarea bazei de date privind situaţia rezervelor de mobilizare; 

b) valorificarea unei părţi din rezervele de mobilizare din domeniul industriei. 

De asemenea, ANRSPS, ca autoritate de specialitate a Guvernului, a organizat şi condus 2 

exerciţii de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii economiei şi a teritoriului pentru 

apărare, în judeţele Sibiu şi Constanța şi a organizat şi participat în comun cu Ministerul Apărării 

Naţionale la 3 (trei) exerciţii de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, 

economiei şi a teritoriului pentru apărare, în judeţele Suceava,  Mehedinți şi Brașov. 



 

 

  

 Cu privire la controlul armamentelor, creșterii încrederii și securității, precizăm faptul 

că ANRSPS a continuat să ducă la îndeplinire cu consecvență toate angajamentele 

asumate de România în domeniul controlului armamentelor și al măsurilor de creștere a 

încrederii și securității.  
  Pe lângă activitățile cu caracter regulat, anul 2019 s-a remarcat demararea procesul de 

certificare noii camera digitale, alături de Germania, în condițiile în care numai un singur stat 

deține până în prezent o astfel de cameră certificată pe aeronavele Cer Deschis.   

  De asemenea, cu ocazia exercițiului militar Saber Guardian 2019, a fost organizată, în cele 

mai bune condiții, activitatea de observare a activității militare, în conformitate cu prevederile 

Documentului de la Viena 2011. Totodată, prin eforturi de coordonare, atât în cadru aliat cât și cu 

unii parteneri, Direcția Controlul Armamentelor și Verificare a reușit să tempereze competiția pentru 

efectuarea unei inspecții în Federația Rusă și să ofere astfel, în cadru aliat, un exemplu de bună 

practică, prin conducerea, în luna septembrie, a unei inspecții asupra exercițiului militar Union 

Shield 2019 derulat în comun de Rusia și Belarus.  

 

 Din punct de vedere financiar, resursele avute la dispoziţie de către ANRSPS au fost 

structurate pe două componente/surse prin bugetul aprobat pentru anul 2019, respectiv Sursa 

A bugetul de stat și Sursa E activitățile de venituri proprii.  

 Execuţia bugetară în anul 2019 a fost de 99,63% raportată la creditele deschise, 

plățile totale efectuate de ANRSPS au fost în sumă de 131,68 milioane lei și au constat în: 71,04 mil. 

lei cheltuieli de personal de la bugetul de stat, echivalent a 53,9% din buget; 8,6 mil. lei cheltuieli de 

funcționare de la bugetul de stat, echivalent a 6,5 % din buget; 55,12 mil. lei cheltuieli pentru 

depozitarea rezervelor de stat, dotări și reparații la unitățile teritoriale din activitățile de venituri 

proprii, echivalent a 41,85% din buget. 

 

 În domeniul legislativ în perioada de referinţă, au fost elaborate și promovate acte normative 

prin care au fost acordate ajutoare umanitare de urgenţă, aprobate scoaterea unor produse din 

rezerva de stat, sub formă de împrumut precum şi elaborarea unor acte normative prin care au 

fost adoptate măsuri specifice domeniului de activitate. 

 

  De asemenea, ANRSPS cooperează activ cu autorităţile administraţiei publice centrale, 

instituţiile publice şi operatorii economici  în vederea creşterii rezilienţei la întreg spectrul de 

ameninţări, pentru rezilienţa sistemelor şi resurselor de alimente şi apă; capacitatea de a asigura 

managementul mişcărilor necontrolate ale populaţiei  şi capacitatea de gestionare a victimelor 

multiple.c 

 

 Priorităţile pe termen mediu şi lung. 

Printre obiectivele şi priorităţile anului 2020 amintim modificarea și completarea Legii nr. 

82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.  

477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, Legii nr. 132/1997 

privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public. 
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