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Art. XX 
(1)Operatorii de transport feroviar public de călători pot beneficia, la solicitarea 

acestora, de carburanţi din rezervele de stat, în contul compensaţiei serviciilor 
publice sociale pentru transportul feroviar public de călători prevăzute în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile 

ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)Taxa pe valoarea adăugată şi acciza aferentă cantităţilor de carburanţi livrate 
se achită de către operatorii de transport feroviar public de călători 
Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale pe baza 

facturilor emise de aceasta. 
(3)Operatorii de transport feroviar public de călători sunt obligaţi să comunice 

Ministerului Transporturilor, lunar, cantitatea şi contravaloarea carburanţilor 
primiţi conform alin. (1). 
(4)Acordarea sumelor de la bugetul de stat, reprezentând compensaţie pentru 

serviciile de transport din cadrul pachetului minim social se face lunar, pentru 
activitatea aferentă lunii anterioare, din care se deduce suma aferentă 

contravalorii carburanţilor primiţi conform alin. (1) exclusiv taxa pe valoarea 
adăugată şi acciza aferente. 

(5)Contravaloarea carburanţilor dedusă potrivit alin. (4) se determină la 
valoarea specificaţiilor tehnice ale produsului aflat pe stocul disponibil al 
rezervelor de stat. 

(6)Prin derogare de la prevederile art. 1342 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine la data încasării de către 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a sumelor 
prevăzute la alin. (2). 

(7)Prin derogare de la prevederile art. 20651 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru cantităţile de carburanţi 

prevăzute de prezentul articol, termenul de plată a accizelor este de până la data 
de 30 noiembrie 2014 inclusiv. 
(8)Pentru livrările de carburanţi prevăzute de prezentul articol nu se aplică 

prevederile art. 20651 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Art. XXI 
(1)Prin derogare de la prevederile art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind 

rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se 
aprobă scoaterea, cu titlu gratuit, a unei cantităţi de carburanţi de până la 

32.487 tone carburanţi, în structura sortimentală prevăzută în anexa care face 
parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, din stocul disponibil al 
rezervelor de stat, la valorile specificaţiilor tehnice ale produsului aflat pe stoc, 

pentru operatorii de transport feroviar public de călători. 
(2)Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale scade din 

gestiune cantităţile de carburanţi, aprobate a fi scoase din rezervele de stat 
potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prin contul "Cheltuieli 
privind rezerva de stat şi mobilizare", pe baza avizelor de însoţire a mărfii, a 

proceselor-verbale de predare-primire, semnate de reprezentanţii desemnaţi de 
părţi, şi a facturilor. 
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(3)Pe facturi se menţionează că nu se achită contravaloarea bunurilor, ci numai 
contravaloarea taxei pe valoare adăugată şi accizelor datorate şi suportate de 

operatorii de transport feroviar public de călători. 
(4)Cheltuielile de transport a cantităţii de carburanţi, aprobată a fi scoasă de la 

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, se suportă de 
operatorii de transport feroviar public de călători. 
(5)Transportul cantităţii de carburanţi se poate realiza de către operatorii de 

transport feroviar de marfă prin compensare cu datoriile pe care aceştia le 
înregistrează la operatorii de transport feroviar public de călători la data intrării 

în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(6)Graficul de predare-preluare a produselor şi detaliile tehnice se stabilesc prin 
protocoale încheiate între părţi. 
 

ANEXĂ: LISTA cantităţilor de carburanţi scoase de la 

rezervele de stat şi acordate, cu titlu gratuit, operatorilor de 
transport feroviar public de călători 

Nr. crt. Sortiment Cantitate maximă 
- tone - 

1. Motorină Euro 4 20.000 

2. Motorină Euro 5 12.487 

TOTAL: 32.487 

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 151 din data de 28 februarie 2014 
 


