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Raport de activitate pe anul 2010 al 

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale 

 

 

  

 

1. Consideraţii generale  

 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale este organ de specialitate 

al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, structură de ordine şi siguranţă publică şi parte componentă a 

Departamentului ordine şi siguranţă publică. 

Raportul de activitate pe anul 2010 reflectă modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin 

instituţiei şi este structurat pe cele două domenii principale de activitate, cel al rezervelor de 

stat, şi cel al problemelor speciale, precum şi al compartimentelor de suport (economic-

financiar, resurse umane, juridic, etc.). 

Astfel, în domeniul rezervelor de stat, principalale activităţi au urmărit: 

a) administrarea stocurilor rezervă de stat;  

b) constituirea şi administrarea, stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse 

petroliere; 

c) intervenţii operative în situaţii de urgenţă sau în sprijinul operatorilor economici;  

d) îmbunătăţirea capacităţii logistice. 

În domeniul problemelor speciale:  

a) activităţi desfăşurate în cadrul pregătirii economiei naţionale pentru apărare şi a 

industriei de apărare; 

b) activităţi desfăşurate în cadrul pregătirii teritoriului pentru apărare, rechiziţiilor de 

bunuri şi a prestărilor de servicii în interes public; 

c) îndeplinirea obligaţiilor asumate de statul român privind controlul armamentelor, 

creşterea încrederii şi securităţii. 

 

2. Activitatea rezervă de stat 

a) Constituirea şi administrarea stocurilor rezervă de stat   

 Conform prevederilor legale, programul de acumulare pentru constituirea şi reîntregirea 

stocurilor de produse rezervă de stat cu finanţare din buget se aprobă anual prin hotărâre a 

Guvernului. 

 În anul 2010, datorită persistenţei efectelor crizei economico-financiare şi insuficienţei 

resurselor la bugetul de stat nu a fost promovat în vederea adoptării proiectul hotărârii 

Guvernului privind aprobarea Programului de acumulare pentru constituirea unor stocuri de 

produse rezervă de stat cu finanţare de la bugetul de stat. 
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 Împrospătarea stocurilor s-a realizat, conform prevederilor legale, pe baza programului 

anual, prin schimb de produse fără influenţe financiare în sarcina ANRSPS, prin vânzare-

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

condiţiile de calitate şi consum, potrivit normelor în vigoare. 

  Totodată precizăm faptul că, în anul 2010 s-a reuşit achiziţionarea în cadrul programului 

de împrospătare a cantităţii  de 861,6 tone hârtie de ziar, finanţarea realizându-se din sumele 

încasate în anul 2009 urmare livrării cantităţii sus menţionate către Ministerul Administraţiei şi 

Internelor în vederea tipăririi buletinelor de vot.   

 Programul de împrospătare a produselor rezervă de stat a fost realizat în procent de 

97,4%.  

În vederea reducerilor costurilor, în anul 2010 a fost prevăzută pentru regrupare în spaţii 

proprii cantitatea de 10.500 tone grâu, acţiune realizată. Menţionăm că, economiile realizate 

sunt de 33.900 lei/lună. 

  Valorificarea stocurilor de produse rezervă de stat a fost realizată, conform 

prevederilor legale, pe baza programului anual prin vânzare către operatorii economici 

interesaţi, însă având în vedere capacitatea redusă de absorbţie a economiei nu a fost posibilă 

realizarea integrală a acestuia, valoarea fondurilor obţinute fiind de 5.121.028 lei. 

 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. 

 

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 

 Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002, aprobată prin Legea nr. 677/2002, 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a fost desemnată să 

constituie 50 % din stocurile  minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere convenite cu 

Uniunea Europeană. 

 În anul 2010,  Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avut 

de acumulat  cantitatea de 40.000 tone motorină şi 7.500 tone petrol pentru turboreactoare tip 

JET A1, restanţe din anul 2009. 

Constituirea stocurilor minime aferente anului 2009 a putut fi realizată de instituţia 

noastră, numai după adoptarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2010 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi 

menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse   petroliere,  prin care           

s-a  prevăzut ca finanţarea stocurilor minime pentru perioada 2010-2011 să se realizeze din 

activitatea de «intervenţii operative şi reîntregirea stocurilor diminuate», activitate finanţată 

integral din veniturile proprii ale Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme 

Speciale şi în completare de la bugetul de stat. 

 În aceste condiţii s-a achiziţonat cantitatea de 40.000 tone motorină respectv 3.745 tone 

petrol pentru turboreactoare, valoarea achiziţiei fiind de 121.517.050 lei fără TVA.   

file:///D:/Documente/gina%20munteanu/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00055238.htm
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Menţionăm că, procedurile de achiziţie au fost desfăşurate prin Bursa Română de 

Mărfuri. Nerealizarea în întregime a cantităţii de 7.500 petrol pentru turboreactoare tip JET A1, 

respectv  3.745 tone, datorându-se lipsei pe piaţă a produsului. 

 

   

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

 

 În timpul inundaţiilor produse în anul 2010, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat 

şi Probleme Speciale a acordat, la solicitarea instituţiei prefectului, ajutoare umanitare de 

urgenţă populaţiei afectate din judeţele Suceava, Ialomiţa, Neamţ, Botoşani, Bacău, Călăraşi, 

Iaşi, Galaţi, Harghita, Covasna, Maramureş şi Tulcea. 

 Astfel, pentru limitarea urmărilor calamităţilor naturale şi pentru revenirea populaţiei 

afectate de inundaţii la o viaţă normală, au fost  acordate din rezervele de stat, ca ajutoare 

umanitare:  20.790 kg. conserve de carne, 15.220 kg. conserve pate de ficat, 1.400 kg. conserve 

peşte, 1.400 kg. conserve legume, 3.000 kg. zahăr, 5.900 kg pâine, 8.000 kg orez, 199.600 litri 

apă minerală, 2.800 bucăţi pături, 800 bucăţi cearceafuri, 800 bucăţi feţe pernă, 400 bucăţi 

paturi, 400 bucăţi saltele, 370 tone motorină,  30   bucăţi construcţii din elemente modulate, 210 

tone ciment, 360 mc BCA, 144, 2 mc cherestea răşinoasă,  29 tone oţel beton, 26,4 mc lemn 

ecarisat,  7, 0 tone tablă zincată,  45 bucăţi uşi de lemn interior, 15 bucăţi uşi de lemn exterior,  

15 bucăţi uşi de lemn baie,  15 bucăţi ferestre termopan baie,  45 bucăţi ferestre termopan duble. 

 Valoarea produselor scoase din rezerva de stat şi acordate ca ajutoare umanitare a fost de 

4.000 mii lei. 

 De asemenea, în această perioadă au fost acordate ca ajutor umanitar extern pentru 

Republica Moldova, 30 construcţii elemente modulate, în valoare de 650 mii lei.  

 În anul 2010, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 3/2010 s-a aprobat a fi scoase din 

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

subordinea  consiliilor  judeţene şi  locale 172.975,028 tone păcură şi 1.930.768,1 tone cărbune 

energetic. 

 De asemenea, în anul 2010, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 67/2009  şi ale  

H.G. nr. 649/2009,  A.N.R.S.P.S. a pus la dispoziţia structurilor de ordine publică şi siguranţă 

naţională din cadrul  M.A.I. 12.500 tone benzină şi 1.315 tone motorină.  

Tot, în anul 2010, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 49/2010, A.N.R.S.P.S. a pus 

la dispoziţia structurilor de ordine publică şi siguranţă naţională din cadrul  M.A.I.  5.705 tone 

motorină şi Ministerului Apărării Naţionale 12.000 tone petrol pentru turboreactoare, 15.600 

tone motorină şi 760 tone benzină. 

De asemenea, precizăm faptul că autocisterna din dotarea unităţii teritoriale 440 a 

transportat aproximativ 300 tone de motorină şi benzină pentru structurile subordonate M.A.I. 

în cadrul acţiunilor prevăzute de H.G. nr. 649/2009 şi respectiv O.U.G. nr. 49/2010. 
 

d) Îmbunătăţirea capacităţii logistice.  

Activităţile logistice desfăşurate la nivelul instituţiei au vizat: asigurarea securităţii fizice a 

spaţiilor, instalaţiilor tehnologice şi produselor rezervă de stat, asigurarea condiţiilor 

corespunzătoare de păstrare şi urmărire a calităţii produselor rezervă de stat, depozitate în 
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unităţile teritoriale, securitatea muncii şi protecţia mediului precum şi activitatea de asistenţă 

tehnică şi îndrumare. 

 

Astfel, cu privire la asigurarea securităţii fizice a spaţiilor, instalaţiilor tehnologice şi 

produselor rezervă de stat: 

 Au fost puse în funcţiune 12 sisteme de supraveghere video a unor porţiuni din 

perimetrele unităţilor teritoriale; 

 14 rezervoare în care sunt stocate produsele petroliere au fost dotate cu instalaţii de 

stingere a incendiilor; 

 Au fost reabilitaţi 4.100 metri liniari conducte apă – incendiu. 

Prin recepţionarea acestor investiţii, cumulate cu realizările din anii anteriori, s-a ajuns la 

situaţia în care, în prezent, programul de securizare este (în funcţie de componentele sale) 

realizat în proporţie de cca. 30% - 45% faţă de necesarul total. 

De asemenea, în conformitate cu “Planul verificării stadiului pregătirii populaţiei şi 

economiei pentru apărare prin exerciţii şi antrenamente de mobilizare în perioada 01.01-

31.12.2010”, document aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, s-au organizat două 

exerciţii de mobilizare la Unităţile Teritoriale 345 şi 440, în domeniul rezervă de stat. 

Pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi urmărire a calităţii produselor 

rezervă de stat, depozitate la unităţile teritoriale, fondurile alocate în anul 2010 pentru lucrările 

de reparaţii, au fost utilizate pentru:   

-  lucrări de reparaţii la 84 construcţii - spaţii de depozitare a produselor constituite ca 

stocuri rezervă de stat şi respectiv instalaţii tehnologice- reprezentând cca 4,6% din totalul 

spaţiilor de depozitare; 

- lucrări de reparaţii la un număr de 35 utilaje şi mijloace de transport, reprezentând cca. 

8% din totalul motoagregatelor. 

De asemenea, laboratorul central ANRSPS care efectuează analize calitative asupra 

produselor rezervă de stat depozitate în unităţile teritoriale, a fost dotat cu 3 aparate de măsură, 

utilizate pentru determinarea caracteristicilor produsului grâu, astfel încât, în prezent, 

laboratorul poate realiza principalele analize necesare pentru determinarea indicatorilor de 

calitate ai produsului. 

 Pentru păstrarea în condiţii corespunzătoare a produsului grâu, unităţile teritoriale de 

profil au fost dotate cu câte un generator de aerosoli, utilizat pentru tratamentele pentru 

combaterea dăunătorilor. 

În anul 2010 au fost înregistrate 3 sustrageri de produse din stocurile rezervă de stat. Din 

analiza evenimentelor a fost evidenţiat încă o dată faptul că unităţile teritoriale subordonate 

înregistrează vulnerabilităţi considerabile în ceea ce priveşte asigurarea pazei bunurilor. Gradul 

de ocupare a posturilor de pază de numai 43% şi lipsa totală a finanţării în anul 2011 a 

investiţiilor din domeniul asigurării securităţii, nu oferă indicii că vulnerabilităţile vor putea fi 

diminuate în acest an.    
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Cu privire la Securitatea muncii şi protecţia mediului, precizăm următoarele: 

 A fost finalizată acţiunea de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire 

profesională a personalului la nivelul a 15 unităţi teritoriale, pentru celelalte unităţi teritoriale, 

evaluarea a fost efectuată în cursul anilor anteriori; 

 A fost elaborată  Instrucţiunea cadru privind  securitatea muncii pentru activităţi de birou 

şi auxiliare şi respectiv Instrucţiunea privind securitatea muncii în domeniul depozitării 

produselor agrovegetale;    

 Au fost elaborate “Procedura-cadru privind controlul pe linie de protecţie a mediului al 

activităţilor din cadrul unităţilor”, Procedura “Ghid pentru desfăşurarea activităţii 

responsabilului de mediu” şi „Procedura-cadru privind managementul deşeurilor”, prevederile 

acestora fiind implementate în activităţile unităţilor teritoriale; 

 A fost perfectat un nou Protocol de colaborare cu Garda Naţională de Mediu. 
 

Activitatea de asistenţă tehnică şi îndrumare a reprezentat o componentă principală şi 

în anul 2010, specialiştii din cadrul Direcţiei Investiţii, Asistenţă Tehnică au efectuat un număr 

de 140 delegaţii la unităţile teritoriale, activităţile desfăşurate cu această ocazie fiind 

consemnate într-un număr de 61 procese verbale, note de constatare, etc, în care au fost 

cuprinse o multitudine de măsuri şi termene de conformare. Domeniile vizate au fost: 

exploatarea şi mentenanţa construcţiilor, instalaţiilor tehnologice, instalaţiilor electroenergetice, 

mijloacelor de măsurare, mijloacelor de transport, utilajelor, prevenirea şi stingerea incendiilor, 

paza, protecţia mediului şi securitatea muncii. 

Ca urmare a celor constatate, cu ocazia delegaţiilor, precum şi reglementarea desfăşurării 

corecte şi unitare a activităţilor din unităţile teritoriale, au fost emise un număr de 42 

circulare/ordine cu caracter intern. 

În baza unor analize complexe, au fost întocmite şi transmise direcţiilor de specialitate 

din cadrul M.A.I. o serie de adrese ce vizau fie modificarea unor ordine instrucţiuni 

MIRA/MAI, hotărâri ale guvernului, fie se solicitau precizări cu privire la aplicarea acestora la 

nivelul instituţiei noastre. 

  Ca urmare a acestor demersuri, două ordine M.A.I. au fost modificate conform 

propunerilor instituţiei noastre iar alte două activităţi din cadrul ANRSPS au fost organizate şi 

se desfăşoară cu acceptul structurilor de specialitate din cadrul M.A.I., ţinându-se seama de 

situaţiile reale şi specifice înregistrate la nivelul ANRSPS.   

În scopul îmbunătăţirii activităţilor desfăşurate în cadrul Direcţiei Investiţii, Asistenţă 

Tehnică, s-au elaborat un număr de 14 proceduri formalizate care susţin şi completează punerea 

în aplicare a legislaţiei în vigoare, a instrucţiunilor şi regulamentelor specifice fiecărui domeniu. 

O parte din aceste proceduri au fost întocmite ca urmare a recomandărilor rezultate în urma 

realizării de către structura de specialitate din M.A.I. a unei misiuni de audit la nivelul instituţiei 

noastre. 

 

 3.Activitatea în domeniul problemelor speciale 

 

A)  Activităţi desfăşurate în cadrul pregătirii economiei naţionale pentru apărare 
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a) Cu privire la pregătirea economiei naţionale pentru apărare  

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin  Planul de mobilizare a economiei naţionale 

pentru apărare, valabil în perioada 2009-2012, aprobat prin Hotărârea C.S.A.T. nr. 00115 din 

19.10.2009, extrasele cu sarcini pentru ministere şi pentru componentele sistemului naţional de 

apărare, au fost finalizate şi transmise încă din luna decembrie 2009. 

Astfel s-au realizat: 

 implementarea documentelor necesare punerii în aplicare a planului de mobilizare de 

către operatorii economici şi celelalte instituţii cărora le sunt repartizate sarcini;  

 elaborarea Precizărilor metodologice pentru întocmirea planurilor de mobilizare a 

economiei judeţelor pentru apărare şi difuzarea, acestora împreună cu extrasele cu sarcinile ce 

revin fiecărui judeţ din Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare; 

 planurile de mobilizare a economiei judeţului care au fost prezentate instituţiei 

prefectului pentru însuşire. Ulterior au fost întocmite extrasele cu sarcinile ce rezultă din acestea 

pentru operatorii economici şi celorlalte instituţii implicate; 

 avizarea propunerilor ordonatorilor principali de credite pentru proiectul bugetului de 

stat pentru război din punct de vedere al punerii în aplicare a Planului de mobilizare a 

economiei naţionale pentru apărare şi transmiterea acestora la Ministerul Finanţelor Publice;  

 întocmirea documentelor privind mobilizarea la locul de muncă de către structurile 

teritoriale pentru probleme speciale. 

 

b) Cu privire la Proiectul Planului de pregătire a economiei naţionale pentru apărare în 

anul 2010  

 Proiectul Planului de pregătire a economiei naţionale pentru apărare în anul 2010, 

întocmit de către ANRSPS s-a aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 01028 din 13.10.2010; 

 Punerea în aplicare a Planului de pregătire a economiei naţionale pentru apărare în anul 

2010,  s-a realizat prin încheierea a 11 contracte cu operatori economici specializaţi, având ca 

obiect trecerea în conservare şi securizarea unor capacităţi pentru apărare strict specializate, 

respectiv achiziţia unui număr de 8 produse în rezervele de mobilizare. 

 

c )Administrarea rezervelor de mobilizare 

Pulberile, explozivii şi materialele pirotehnice din rezervele de mobilizare, în cantitate 

de cca. 1.500 tone, sunt păstrate în custodie la 4 operatori economici producători de tehnică 

militară, pe baza contractelor de depozit custodie. 

În depozite mai sunt păstrate cca. 950 tone materiale explozive scoase definitiv din 

rezerva de mobilizare în vederea valorificării.  

Menţionăm că, produsele respective au fost supuse în mod repetat în anii anteriori 

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. 

De asemenea, în acest an s-au efectuat 4 verificări şi controale la depozitele în care se 

păstrează pulberile, explozivii şi alte materiale pirotehnice şi 7 la alte locaţii în care se păstrează 
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produse din rezerva de mobilizare, constituite pentru domeniul transporturilor, comunicaţiilor şi 

sănătăţii. 

               Acţiunea de securizare a depozitelor, după efectuarea lucrărilor contractate în anul 

2010 a fost finalizată la trei depozite, rămând nefinalizată pentru depozitul Vlădeni, aparţinând 

de S.C. Carfil S.A. Braşov, urmând ca aceasta să fie finanţată cu prioritate în cadrul Planului de 

pregătire a economiei naţionale pentru apărare, în anul 2011. 

d)Capacităţile de producţie pentru apărare 

În anul 2010, A.N.R.S.P.S. a analizat şi aprobat 24 inventare ale unor capacităţi destinate 

producţiei de apărare, din cele 41 aflate în evidenţă. Pentru celelalte inventare, urmează să se 

facă demersuri la Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în vederea 

urgentării transmiterii spre analiză şi aprobare.  

Evidenţa capacităţilor de apărare se actualizează pe măsura aprobării inventarelor. 

 

e)Exerciţiile de verificare privind stadiul pregătirii economiei naţionale pentru apărare 

Au fost desfăşurate exerciţiile aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării pentru 

judeţele: Olt, Mehedinţi, Maramureş, Suceava şi municipiul Bucureşti. 

Comisiile de evaluare au fost conduse de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale cu participarea unor reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale, 

Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai ministerelor economice care au sarcini din Planul 

de mobilizare.  

Principalele concluzii şi propuneri rezultate după desfăşurarea celor 5 exerciţii aprobate 

pentru anul 2010 au fost  înaintate la Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru informarea 

Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 

 

f)Rapoarte şi informări către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  
 Raportul privind nivelul de constituire a rezervelor de mobilizare aflate în administrarea 

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale Acest raport a fost transmis 

la Ministerul Administraţiei şi Internelor în luna iunie. 

 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/2011, este finalizată şi înaintată 

Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

 

B) Activităţi desfăşurate în cadrul domeniul pregătirii teritoriului pentru apărare 

 

 Pe baza rapoartelor comunicate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Serviciul Român de 

Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe şi de 9 autorităţi ale administraţiei publice locale, a 

fost analizat stadiul realizării obiectivelor în anul 2010, prevăzute în  Programul cu obiectivele 

de pregătire operativă a teritoriului pentru apărare, valabil în perioada 2009-2012, aprobat şi  

actualizat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării prin hotărârile Guvernului nr. 007/2008, 

respectiv 00115/2009. În rapoartele transmise, instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, 
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siguranţei naţionale şi ordinii publice nu au înaintat propuneri de actualizare a Programului, 

pentru anul 2010. 

 Lista obiectivelor de importanţă deosebită pentru apărare ce urmează a fi luate în 

pază, la mobilizare sau război, cu efective de jandarmi, anexată la Planul de mobilizare a 

economiei naţionale pentru apărare, valabil în perioada 2009-2012, a fost comunicată 

Ministerului Administraţiei şi Internelor/ Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, 

respectiv operatorilor economici şi instituţiilor publice implicate pentru întocmirea planurilor de 

pază a obiectivelor.  

 În baza Catalogului – cadru, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării prin 

Hotărârea C.S.A.T. nr. 15/1999, a fost actualizată Situaţia obiectivelor de infrastructură 

teritorială importante pentru sistemul naţional de apărare, aflate în administrarea ministerelor şi 

autorităţilor administraţiei publice locale şi transmisă Direcţiei Operaţii din cadrul Statului 

Major General. 

 Au fost elaborate monografiile economico – militare ale judeţelor / municipiului Bucureşti, 

acţiune principală care s-a desfăşurat de către Structurile Teritoriale pentru Probleme Speciale 

în colaborare cu operatorii economici şi alte instituţii cu atribuţii în domeniu. Monografiile au 

fost transmise Statului Major General, prin intermediul centrelor militare zonale şi judeţene. 

 Au fost executate verificări în domeniul pregătirii teritoriului pentru apărare, în 

judeţele Mehedinţi, Olt, Maramureş, Suceava şi municipiul Bucureşti. 

 

a) În domeniul concesionărilor de bunuri proprietate publică: 

 Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a acordat 20 avize 

de încadrare a obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, la 30 de 

solicitări de concesionare a bunurilor proprietate publică; 

 Datorită modificării legislaţiei în domeniu, Direcţia Generală Probleme Speciale a 

iniţiat procedura de modificare a Metodologiei de acordare a avizului Administraţiei Naţionale 

a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale în domeniul concesionărilor.  

 

b) În domeniul rechiziţiilor de bunuri şi a prestărilor de servicii în interes public: 

 Au fost centralizate şi analizate rapoartele cu privire la pregătirea şi planificarea 

rechiziţiilor de bunuri şi a prestărilor de servicii în interes public, la nivel judeţean, în anul 

2009; 

 Au fost pregătite, organizate şi desfăşurate la 26.03.2010 şi 30.09.2010 şedinţele 

Comisiei Centrale de Rechiziţii; 

 A fost elaborată Lista cu preţurile principalelor bunuri consumptibile necesare 

estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2010. Lista a 

fost aprobată în cadrul şedinţei Comisiei Centrale de Rechiziţii din 26.03.2010, conform 

Hotărârii nr. 1/26.03.2010, şi publicată în Monitorul Oficial al României nr. 225 din 

09.04.2010, partea I; 

 A fost elaborată şi înaintată către Guvern, cu adresa nr. 1314/ 01.04.2010, Sinteza 

privind modul de pregătire şi efectuare a rechiziţiilor de bunuri, la nivel naţional, în anul 

2009; 
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 A fost actualizat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Centrale de 

Rechiziţii, ca urmare a intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 1380 din 18.11.2009 privind 

înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat 

şi Probleme Speciale, cu modificările ulterioare; 

 Au fost actualizate Atribuţiile Secretariatului Tehnic Permanent al Comisiei Centrale 

de Rechiziţii şi aprobate prin Hotărârea nr.1/26.03.2010 a Comisiei Centrale de Rechiziţii; 

 A fost actualizată Convenţia  de colaborare cu Registrul Auto Român; 

 Au fost centralizate datele transmise de secretariatele tehnice ale comisiilor mixte de 

rechiziţii privind Situaţia cu deficitele şi excedentele de bunuri planificate a se rechiziţiona, 

rezultate în urma aprobării planurilor de rechiziţii judeţene. 

 Pe baza Hotărârii Comisiei Centrale de Rechiziţii nr. 2/30.09.2010 , a fost dispusă 

redistribuirea bunurilor rechiziţionabile excedentare la beneficiarii din alte judeţe care au 

înregistrat deficite; 

 A fost solicitat avizul consultativ privind preţurile medii de producţie estimate la 

nivelul anului 2010, de la principalele organizaţii patronale din industrie; 

 Au început demersurile pentru elaborarea unui nou Nomenclator al Bunurilor 

Rechiziţionabile; 

  Au fost prelucrate datele comunicate de Direcţia Regim Permise de Conducere şi 

Înmatriculare a Vehiculelor, precum şi de Regia Autonomă  ,,Registrul Auto Român”, în ceea 

ce priveşte evidenţa deţinătorilor de vehicule autorizate să circule pe drumurile publice, 

respectiv a numerelor de omologare. 

  

C) Cu privire la îndeplinirea obligaţiilor asumate de statul român privind controlul 

armamentelor şi verificării, 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 ANRSPS în anul 2010 aprobat 

de Departamentul Ordine şi Siguranţă Publică, atât pe plan intern cât şi extern, astfel: 

a) Direcţia controlul armamentelor şi verificare a organizat, condus, desfăşurat şi 

participat la 94 de activităţi (interne şi externe) de implementare, coordonare, negociere, 

seminarii, conferinţe, însumând 632 zile de activitate, ceea ce reprezintă o medie de 

aproximativ 53 de zile de misiune / persoană.  

 după cum urmează: 

 39 misiuni interne, din care: 

- 14 misiuni de verificare / observare / evaluare pe linia Tratatului privind 

Forţele Armate Convenţionale în Europa (CFE), Documentului de la Viena 1999 (CSBMs) 

şi a Tratatului Cer Deschis, care au fost conduse şi executate de alte State Părţi, semnatare ale 

actelor internaţionale în domeniu: 1 vizită de evaluare CSBMs, 2 inspecţii CSBMs, 5 

inspecţii CFE, 3 zboruri de observare Cer Deschis şi 3 zboruri de tranzit Cer;  

- 6 activităţi de pregătire şi antrenament: 1 zbor de observare Cer Deschis 

(executat de Marea Britanie), 1 inspecţie CFE de antrenament (executată de SUA), 2 activităţi 
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de pregătire a unor zboruri comune de observare Cer Deschis (cu Marea Britanie şi SUA) şi 2 

negocieri privind încheierea unor Acorduri Tehnice pe linia Tratatului Cer Deschis (cu 

Germania şi Marea Britanie); 

- 19 misiuni specifice procesului de coordonare şi evaluare cu structuri din MAE, 

MAI şi MApN, în vederea pregătirii unor puncte de vedere ale României pe problematica CFE, 

măsurilor de creştere a încrederii şi securităţii, muniţiei cu submuniţii, stabilirea unor standarde 

operaţionale, precum şi pentru pregătirea şi transmiterea schimburilor de informaţii şi notificări 

prevăzute de actele internaţionale în domeniu. 

 55 misiuni externe, din care: 

- 28 misiuni de verificare / observare / evaluare şi de antrenament pe linia 

Tratatului CFE, Documentului de la Viena 1999 şi a Tratatului Cer Deschis, 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. 

Au fost executate: 1 inspecţie CFE,  1 inspecţie CSBMs, 1 vizită de evaluare CSBMs, 4 

zboruri de observare Cer Deschis, 4 inspectori invitaţi în echipe CFE, 1 inspector invitat 

în echipe de inspecţie CSBMs, 2 observatori pe Articolul IV al Acordurilor de Pace de la 

Dayton, 8 vizite la facilităţi militare conform Documentului de la Viena 1999, 4 inspectori 

invitaţi la un zbor de observare Cer Deschis, 1 inspecţie CFE de antrenament şi participare la 

1 curs în domeniul managementului datelor militare, organizat de Şcoala NATO - Oberammergau. 

- 27 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. Dintre cele mai 

importante reţin atenţia: Reuniunea Anuală de Evaluare a Implementării Documentului de la 

Viena 1999, Conferinţa Anuală de Examinare a Măsurilor în Domeniul Securităţii, reuniuni ale 

„Forţei Operative la Nivel Înalt” (HLTF) a NATO şi reuniuni de coordonare a activităţilor de 

verificare ale Comitetului de Coordonare a Verificării (VCC) al NATO, a II-a Conferinţă de 

Evaluare a Tratatului Cer Deschis, Reuniuni ale Grupurilor de Experţi în Managementul Datelor 

(DMEG), Reuniuni ale Experţilor Guvernamentali pe problematica muniţiilor cu submuniţii sau 

a anumitor armamente convenţionale (CCW). 

b) Pentru actualizarea permanentă a informaţiilor operate s-au întocmit şi transmis 211 

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 4200 notificări pe linia Tratatului privind Forţele Armate Convenţionale în Europa (CFE), 

Documentului de la Viena 1999 (CSBMs) şi a Tratatului Cer Deschis. 

c) Principalele lucrări întocmite şi transmise către OSCE sau ONU în cursul anului 2010 

au fost următoarele: 

 Schimbul de Informaţii Militare întocmit în conformitate cu prevederile Tratatului 

CFE; 
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 Schimbul de Informaţii Militare întocmit în conformitate cu prevederile Documentului 

de la Viena 1999; 

 Schimbul Anual de Informaţii privind Planificarea Apărării;  

 Răspunsul la chestionarul OSCE privind Codul de conduita asupra aspectelor politico-

militare ale securităţii; 

 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 II amendat şi V ale acestei 

convenţii; 

 Răspunsul la Chestionarul OSCE privind minele antipersonal şi resturile explozive de 

război ; 

 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. 

d) Au fost elaborate puncte de vedere sau analize, transmise la Ministerul Afacerilor 

Externe şi la Ministerul Apărării Naţionale, referitoare la evoluţiile pe plan internaţional pe 

tematica CFE, Documentului de la Viena 1999 şi Cer Deschis şi au fost pregătite, împreună cu 

MAE, mandatele delegaţiilor României, pentru reuniunile desfăşurate în ţară şi străinătate pe 

domeniul de referinţă. 

4.Alte activităţi   

A) Activitatea Financiar Contabilă 

Principalele obiective au constat în: 

 Întocmirea şi asigurarea unui buget realist destinat Aparatului propriu şi Unităţilor 

Teritoriale subordonate; 

 Asigurarea deschiderilor de credite în raport cu necesităţile reale ale Aparatului propriu 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. 

 

 Activitatea finanţată integral din bugetul de stat 
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 Prin Legea bugetului de stat nr. 11/2010 şi prin Ordonanţele de urgenţă nr. 18/2010 şi nr. 

103/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, au fost aprobate credite pentru 

A.N.R.S.P.S.  la activitatea finanţată integral de la bugetul de stat, după cum urmează: 

 

Situaţia execuţiei bugetare la 31.12.2010 

                 - lei -

Denumire Credite %

indicator

aprobate 

definitive plăţi/ 

credite

Ordine publica si siguranţă 

naţională 60.137.000 60.137.000 59.944.492 100 192.508 0

Cheltuieli de personal 46.097.000 46.097.000 46.050.978 100 46.022 0

Bunuri si servicii 14.040.000 14.040.000 13.893.514 99 146.486 0

Asigurări si asistenţă socială

108.000 106.000 103.709 98 2.291 2.000

Transferuri între unitaţi ale 

administraţiei publice 8.000 6.000 5.411 90 589 2.000

Asistenţă sociala 100.000 100.000 98.298 98 1.702 0

Acţiuni generale, economice, 

comerciale si de munca

14.046.000 14.046.000 14.023.256 100 22.744 0

Bunuri si servicii 4.799.000 4.799.000 4.796.560 100 2.440 0

Active nefinanciare 9.247.000 9.247.000 9.226.696 100 20.304 0

Total buget de stat 74.291.000 74.289.000 74.071.457 100 217.543 2.000

Credite  deschise Plăţi efectuate Credite 

neutilizate

Credite 

nedeschise

 

 

Activitatea  finanţată  integral  din  venituri  proprii 

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

11/2010, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a avut venituri 

aprobate pentru anul 2010 în sumă de 250.400.000 lei, defalcate astfel: 

   8.500.000 lei  –  alte impozite şi taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări şi valoarea adăugată 

    6.700.000 lei  –  venituri din dobânzi 

235.200.000  lei  – venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi de mobilizare. 

 

Încasările realizate din venituri la data 31.12.2010 sunt în sumă de 16.307.271 lei, din 

care: 

1.680.771 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%); 

   919.396 lei   –  drepturi constatate din venituri din dobânzi; 

13.707.104  lei  –  drepturi constatate din venituri din valorificarea stocurilor  de la rezerva de  

stat şi de mobilizare. 
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CHELTUIELI 

Prin Legea bugetului de stat nr. 11/2010 pentru anul 2010, au fost aprobate credite la 

activitatea finanţată integral din venituri proprii în sumă de 250.400.000 lei, iar plăţile efectuate 

la 31.12.2010 fiind în sumă de 143.396.218 lei. 

Creanţele Unităţilor Teritoriale din subordinea ANRSPS, provin din consumuri ilegale de 

produse rezervă de stat aflate în custodii la agenţii economici în 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 2010. 

Valoarea creanţelor la data de 31.12.2010, este în sumă de 139.054.144 lei. 

La data de 31.12.2010 nu au fost cazuri de refuzuri de viză pentru operaţiunile supuse 

controlului financiar preventiv propriu. 
 

 B) Activitatea de resurse umane 
 

Prin adoptarea H.G. nr. 732/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, 

organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi 

Probleme Speciale şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.678/2008 privind 

înfiinţarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor şi pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, în urma activităţii de eficientizare a structurilor M.A.I. aparatul propriu al 

Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale s-a redus cu 53,87% 

respectiv de la 310 funcţii la 167, din care 3 funcţii publice de conducere, având ca impact 

financiar diminuarea cheltuielilor bugetare cu 35,5 mii lei/lună. 

Totodată  s-au îndeplinit atribuţiile referitoare la selecţie, recrutare, promovare, încetare a 

raporurilor de muncă şi de serviciu şi salarizarea personalului din cadrul aparatului propriu şi a 

structurilor subordonate, precum şi asigurarea instruirii şi pregătirii profesionale a personalului. 

Astfel s-a reuşit: 

- organizarea unui curs de instruire pentru electricienii din unităţile teritoriale în vederea 

pregătirii acestora pentru obţinerea autorizaţiei emisă de Agenţia Naţională de 

Reglementare în Domeniul Energiei;  

- organizarea unei convocări cu caracter de instruire a personalului tehnic de conducere din 

unităţile teritoriale; 

- organizarea unui curs de instruire privind salarizarea personalului. 

- realizarea  a două convocări cu un număr de 70 de administratori de sisteme clasificate, 

fiind prezentate şi prelucrate documentele necesare acreditării SIC-urilor clasificate, 

precum şi tehnica implementării cerinţelor de securitate. 

file:///D:/Documente/Gina_Munteanu/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00102558.htm
file:///D:/Documente/Gina_Munteanu/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00127327.htm
file:///D:/Documente/Gina_Munteanu/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00117696.htm
file:///D:/Documente/Gina_Munteanu/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00102558.htm
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 De asemenea, personalul instituţiei a fost reîncadrat, iar salariile au fost stabilite de către  

Comisia de Stabilire a drepturilor salariale pentru anul 2010, conform Legii nr. 330/2009, 

O.U.G. nr. 1/2010, Legii nr. 118/2010 şi Ordinelor şi dispoziţiilor M.A.I.  

De asemenea, la nivelul  A.N.R.S.P.S. - aparat propriu şi unităţi teritoriale, s-au aplicat 10 

sancţiuni disciplinare. 
 

C) În domeniul juridic 
 

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 2010, Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a iniţiat 

următoarele proiecte de acte normative: 

  Proiect de hotărâre a Guvernului privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă 

pentru populaţia din judeţele Neamţ, Tulcea, Bacău, Suceava şi Botoşani, devenită H.G. nr. 

614/2010; 

 Proiect de hotărâre a Guvernului privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru 

populaţia din judeţele Suceava, Neamţ, Botoşani, Bacău, Galaţi, Tulcea, Iaşi, devenită H.G. nr. 

636/2010; 

 Proiect de hotărâre a Guvernului privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru 

populaţia din judeţele Suceava, Ialomiţa, Neamţ, Botoşani, Bacău, Călăraşi şi Tulcea, devenită 

H.G. nr. 704/2010 

 Proiect de hotărâre a Guvernului privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru 

populaţia din judeţele Harghita, Covasna şi Maramureş, devenită H.G. nr. 836/2010. 

 Proiect de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind aprobarea scoaterii din rezervele 

de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, 

cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi 

stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi. O.G. nr. 

49/2010; 

 Proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Planului de pregătire a economiei 

naţionale pentru apărare în anul 2010, devenită Hotărârea Guvernului nr. 01028/2010; 

 Proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea criteriilor de selecţie a obiectivelor de 

importanţă deosebită pentru apărare ce urmează a fi luate în pază la mobilizare sau război cu 

efective de jandarmi; 

 Proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea 

Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul 

public al statului devenită Hotărârea Guvernului nr. 373/2010; 

 Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru prorogarea unor termene prevăzute de 

Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat 

a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate 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, devenită 

Ordonanţa Guvernului nr.10/2010;   

file:///D:/Documente/ANRSPS/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00098713.htm
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 Proiect de Ordonanţa pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de 

împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii operatori economici, devenită Ordonanţa 

Guvernului nr. 3/2010; 

 Proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Instrucţiunilor privind elaborarea şi 

actualizarea monografiei economico-militare  a judeţului, respectiv a municipului Bucureşti; 

 Proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea Listei produselor şi serviciilor din 

Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare care pot beneficia de sprijinul 

sistemului de priorităţi şi alocarea  resurselor pentru apărare;  

 Proiect de hotărâre a Guvernului privind acordarea de către România a unui ajutor 

umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, devenită Hotărârea Guvernului 

nr 982/2010; 

 Proiect de Ordonanţa de urgenţă privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă 

de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici, precum şi 

prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea 

scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru unii 

operatori economici, devenită Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93 /2010; 

 Proiect de hotărâre a Guvernului privind acceptarea de către Ministerul Administraţiei şi 

Internelor -Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a unei  donaţii, în 

favoarea statului român; 

 Proiect de hotărâre a Guvernului privind Nomenclatorul şi limitele de constituire a 

rezervelor de mobilizare;  

 Proiect de hotărâre a Guvernului privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în 

domeniul public al statului din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor - 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 350 în 

administrarea Societăţii Române de Radiodifuziune, devenită Hotărârea Guvernului nr. 

1140/2010; 

 Proiect de lege pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele 

de stat. 

În cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată s-a asigurat reprezentarea şi s-au 

formulat apărări potrivit intereselor instituţiei.  

De asemnea au fost înregistrate un număr de 6 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.  
  

D) Activitatea de tehnologia informaţiilor şi protecţia informaţiilor clasificate  
 

În domeniul sistemului informatic, menţionăm faptul că toate reţelele şi echipamentele 

utilizate pentru prelucrarea informaţiilor neclasificate din sediul principal, secundar, unităţi 

teritoriale şi structurile teritoriale pentru probleme speciale, sunt interconectate, configurate şi 

gestionate prin acces de la distanţă de către specialiştii ANRSPS din cadrul Serviciului 

Informatic. 

Au fost elaborate documentele de bază (Proceduri Operaţionale de Securitate – PrOpSec, 

Cerinţe de Securitate Specifice – CSS şi Raport de Analiză a Riscului – RARS) în vederea 

../Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00128903.htm
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implementării măsurilor de securitate la Sistemele Informatice (SIC), ce prelucrează informaţii 

clasificate. 

S-au implementat tehnic, urmare deplasărilor efectuate la unităţile teritoriale subordonate 

şi structurile teritoriale pentru probleme speciale, cerinţele minime de securitate (politici de 

securitate), fiind configurate/reconfigurate sistemele de calcul pe care se prelucrează informaţii 

clasificate. 

La sfârşitul acestui an, cu excepţia UT 310, au fost transmise solicitările în vederea 

acreditării, de către unităţile teritoriale subordonate şi structurile teritoriale pentru probleme 

speciale, ceea ce a condus la o apreciere pozitivă din partea DGIPI - MAI. 
 

 De asemenea în cadrul structurii de securitate au fost elaborate: 

 Programul de prevenire a Scurgerii de Informaţii Clasificate pentru ANRSPS; 

 Normele interne privind gestionarea informaţiilor clasificate la nivelul ANRSPS; 

 A fost autorizat accesul la informaţiile clasificate naţionale şi NATO/UE, conform 

listelor cu funcţiile din cadrul ANRSPS, care potrivit nevoii de a cunoaşte necesită 

accesul la informaţiile clasificate naţionale şi NATO/UE; 

 Documentele care reglementează securitatea SIC (Sistemele  Informatice şi de 

Comunicaţii) clasificate secrete de stat şi secrete de serviciu; 

 A fost reautorizat Punctul de Lucru NATO/UE nivel NATO SECRET/UE 

CONFIDENTIEL. 

La nivelul anului 2010, au fost realizate obiectivele prognozate pentru acest 

interval de timp, aşa cum au fost prezentate în capitolele prcedente. 

5. Probleme deosebite şi priorităţi în anul 2011 

a) Problemele deosebite sunt:  

 Neasigurarea la Titlul “Cheltuieli de capital” a sumelor necesare: 

 acumulării stocurilor minime de siguraţă aferente anului 2010 (estimat  92.000 mii 

lei) precum şi cele pentru  anul  2011, care nu se pot estima decât după iniţierea şi 

aprobarea proiectului de hotărâre a guvernului de către Ministerul Economiei şi 

Mediului de Afaceri, pentru stabilirea sarcinii anului 2011. 

Menţionăm că neconstituirea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse 

petroliere pănă la data de 31.12.2011 poate conduce la activarea  clauzei de infringement 

şi penalizarea României cu o sumă care depăşeşte valoarea stocurilor neralizate. 

 reîntregirii stocurilor intangibile de produse petroliere (motorină şi petrol pentru 

turboreactoare) afectate ca urmare a punerii în aplicare a prevederilor  O.U.G nr. 

49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, 

motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, 

Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi 

stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi, 

estimate la 114.828 mii lei. 

Conform prevederilor O.U.G nr. 49/2010, fondurile necesare Administraţiei 

Naţionale a Rezervelor de Stat şi Problemele Speciale pentru reîntregirea stocurilor 
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rezervă de stat se asigură din bugetele Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, pe anul 2011, direct proporţional cu cantităţile de 

combustibil alocate. 

 reîntregirii unor stocuri de produse rezervă de stat cu cantităţile de produse 

ce au fost acordate ca ajutoare umanitare. 

b) Priorităţile sunt: 

1. Continuarea activităţii de îndrumare metodologică prin finalizarea 

reactualizării/elaborării tuturor fişelor tehnice de produs, finalizarea elaborării 

procedurilor operaţionale privind activitatea rezervă de stat şi reactualizarea 

instrucţiunilor specific administrării stocurilor rezervă de stat; 

2. consultarea ministerelor implicate privind oportunitatea modificării şi/sau 

completării  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, modificat şi completat prin H.G. nr S/590/2009;  

3. continuarea activităţii de regrupare în spaţiile proprii a produselor rezervă de stat; 

4. asigurarea operativă a intervenţiilor ordonate de Guvern în sprijinul populaţiei 

sinistrate pentru atenuarea efectelor calamităţilor naturale, prin acordarea de 

ajutoare umanitare; 

5. 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; 

6. continuarea activităţii de asigurare fizică a securităţii patrimoniului unităţilor 

teritoriale; 

7. implementarea unui sistem informaţional unitar şi flexibil la nivelul Unităţilor 

Teritoriale corelat cu cel din Aparatul propriu, în cadrul acţiunii de dezvoltare a 

controlului intern în instituţie. 

       8. iniţierea consultărilor cu forţele sistemului naţional de apărare pentru elaborarea 

proiectului Planului de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare, în perioada 

2013-2017; 

      9. îndeplinirea obligaţiilor stabilite prin Documentul OSCE de la Viena 1999, prin 

organizarea pe teritoriul României a Activităţii cu participare internaţională majoră  

”Vizita la o baza aeriană, a unor vizite la o facilitate militară terestră şi a unei 

demonstraţii cu noi tipuri de sisteme de armament de importanţă majoră, intrate în 

înzestrare în anul 2010”. 

        10. pregătirea exerciţiilor de mobilizare şi verificare a stadiului pregătirii populaţiei, 

economiei şi a teritoriului pentru apărare, aprobate de CSAT, dintre care două vor fi 

desfăşurate, în premieră, împreună cu MApN, prin chemarea de rezervişti.    


