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ORDONANTA A GUVERNULUI

Guvernul României

Art.1-

Art.2-

privind constituirea si mentinerea
stocurilor minime de siguranta pentru titei si/sau produse petroliere

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicata, si art.1, 
pct.I .10 din Legea nr.127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonante

adopta prezenta ordonanta

Prezenta ordonanta stabileste conditiile de constituire, mentinere, 
control si supraveghere a stocurilor minime de siguranta pentru titei si/sau
produse petroliere pe baza principiilor transparentei, nediscr  inarii si 
proportionalitatii. 

În intelesul prezentei ordonante termenii si expresiile de mai jos au 
urmatoarele semnificatii:

(a) "accesibilitate din punct de vedere fizic" înseamn  masurile de 
localizare si transport ale stocurilor destinate asigurarii punerii în 
circulatie sau livrarii efective catre utilizatrii finali si piete în intervale 
de timp si conditii care sa conduca la atenuarea problemelor de 
aprovizionare care ar fi putut surveni.

(b) "aditivi" înseamna substante, altele decât hidrocarburile, care se 
adauga la sau se amesteca cu un produs în scopul de a-i modifica 
proprietatile;

(c) "an de referinta" înseamna anul calendaristic pe baza caruia se 
colecteaza datele de consum sau datele referitoare la importurile nete, 
date care intra în calculele efectuate în scopul stabilirii nivelului 
stocurilor care trebuie mentinute si, respectiv, a nivelului stocurilor 
detinute efectiv la un anumit moment;

(d) "biocarburant" înseamna un combustibil lichid sau gazos utilizat 
pentru transport si produs pe baza de biomasa, "biomasa" fiind fractia 
biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor provenite din 
agricultura (atât substante vegetale, cât si animale), din silvicultura si 
din industriile conexe acesteia, precum si fractia biodegradabila a 
deseurilor industriale si municipale;

(e) "buncar maritim international" are întelesul prevazut în anexa A 
punctul 2.1 din Regulamentul (CE) nr. 1099/2008;



(f) "consumul intern" înseamna o suma care corespunde totalului 
cantitatilor, calculate în conformitate cu anexa nr.1, furnizate atât pentru 
uz energetic, cât si pentru alte utilizari; aceasta suma include si livrarile 
catre sectorul de prelucrare si livrarile catre indust     transporturi, 
consumatori casnici si alte sectoare pentru consum final;    asemenea, 
include si consumul propriu al sectorului energetic (cu exceptia 
combustibilului de rafinarii);

(g) "disfunctionalitate majora în aprovizionare" înseamna o scadere 
substantiala si brusca în aprovizionarea cu titei sau cu produse 
petroliere intervenita în Comunitate sau într-un stat membru, indiferent 
daca a condus sau nu la o decizie internationala de punere în circulatie 
de stocuri de petrol;

h) "entitate centrala de stocare" (CSE) înseamna organismul sau 
serviciul caruia i se pot conferi competen e de a actiona în vederea 
achizitionarii, mentinerii si vânzarii de stocuri de petrol, inclusiv stocuri 
de urgenta si stocuri specifice;

l) „operatori economici” înseamna societatile comerciale care produc 
si/sau comercializeaza t itei si/sau produse petroliere si care îsi au sediul 
social în România, precum si orice fil iale, sucursale, reprezentante ale
societatilor comerciale  care produc si/sau comercial izeaza titei si/sau 
produse petroliere cu sediul in UE sau  terte  tari . 

(m) "stocurile comerciale" înseamna stocuri petroliere de inute de 
operatorii economici, dar a caror mentinere nu este obligatorie;

(n) "stocuri petroliere" înseamna stocuri de produse energetice 
mentionate în anexa C punctul 3.1 primul paragraf din Regulamentul 
(CE) nr. 1099/2008;

(o) "stocurile specifice" înseamna stocurile petroliere care îndeplinesc 
conditiile de la art.5, alin.(1);

(p) "stocurile de urgenta" înseamna stocurile petroliere care îndeplinesc 
conditiile de la art.5 alin.(2).

(1) - Stocurile minime de siguranta pentru titei si/sau produse 
petroliere sunt denumite în continuare “stocuri de urgenta” atunci cand 
obligatia mentinerii acestora revine operatorilor econ  ici, respectiv 
“stocuri specifice” atunci cand obligatia mentinerii acestora revine 
Statului Roman prin Guvernul României, respectiv Administratia 
Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale (A.N.R.S.P.S.).

(2) - Stocurile minime de siguranta pentru titei si/sau produse petroliere 
denumite în continuare « stocurile minime » se calculeaza însumând 
stocurile de urgenta si stocurile specifice.

(1)-Stocurile minime se folosesc în cazul aparitiei unei 
disfunctionalitati majore în aprovizionarea pietei nat onale cu titei si/sau 
produse petroliere.

?

?

Art.3

Art.4



         (2)- În vederea asigurarii disponibilitatii stocurilor min ime în caz de  
disfunctionalitati în aprovizionarea pietei nationale    titei si produse 
petroliere, acestea nu pot fi utilizate de autoritatil  publice în scopuri 
comerciale.

(1)-Stocurile constituite de catre Administratia Nationala a 
Rezervelor de Stat si Probleme Speciale în perioada 2002-2011, în 
conformitate cu reglementarile in vigoare aplicabile, reprezinta stocuri 
specifice.

            (2) - Obligatia constituirii si mentinerii stocurilor de urgenta
revine operatorilor economici.

            (3) -Autoritatea competenta ia în considerare la alocarea 
stocurilor de urgenta, toti operatorii economici care introduc pe piata 
cantitati mai mari de 500 tone titei si/sau produse petroliere pe an.

            (4)- Nivelul stocurilor de urgenta, structura sortimentala si 
defalcarea acestora pe operatori economici se aproba anual, pâna la data 
de 31 mai, prin hotarâre a Guvernului, la propunerea autoritatii 
competente.

            (5) - Nivelul stocurilor minime corespunde cel putin mediei 
zilnice a importurilor nete pe 90 de zile sau mediei z       a consumului 
intern pe 61 de zile, oricare dintre cele doua cantitati este mai mare si se 
calculeaza în conformitate cu anexa nr.3.

       
           (6)  - Media zilnica a consumului intern care trebuie avuta în 
vedere se calculeaza pe baza valorii medii a ech ivalentului în titei al 
consumului intern zilnic din anul calendaristic precedent, stabilit si 
calculat în conformitate cu anexa nr.1.

              (7) -Media zilnica a importurilor nete care se ia în consid    e se 
calculeaza pe baza valorii medii a echivalentului în titei al importurilor de 
produse petroliere din anul calendaristic precedent, stabilita în 
conformitate cu anexa nr.2.

       

             (8) -Prin derogare de la alin.(6) si alin.(7), mediile zilnice ale 
importurilor nete si ale consumului intern se determina pentru perioada 1 
ianuarie - 31 martie a fiecarui an calendaristic, pe baza cantitatilor 
importate sau consumate în penultimul an calendaristic care preceda 
anul calendaristic în discutie.

Art.5 



Art.6 -(1) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme 
Speciale are urmatoarele obligatii:
   a) sa mentina în conditii de siguranta si sa gestioneze stocurile specifice 
constituite din punct de vedere cantitativ si calitativ;
   b) sa verifice lunar  stocurile specifice constituite;
   c) sa raporteze lunar nivelul si structura stocurilor specifice pâna la data 
de 10 ale lunii,  pentru luna anterioara, autoritatii competente;

   d) ) sa asigure toate conditiile în vederea efectuarii inspectiilor de catre 
autoritatea competenta si de catre Comisia Europeana si sa ofere asistenta 
persoanelor autorizate de acestea în efectuarea respectivelor verificari. De 
asemenea, acestor persoane li se vor pune la dispozitie toate documentele 
si registrele referitoare la stocurile specifice, li se asigura dreptul de acces 
la toate locatiile în care stocurile sunt mentinute si la toate documentele 
aferente.

  e) sa mentina pentru o perioada de minimum 5 ani conservarea tuturor 
datelor, evidentelor, situatiilor si documentelor referitoare la stocurile 
specifice.

   f) sa informeze autoritatea competenta si sa obtina avizul acesteia 
pentru orice modificare care poate afecta nivelul si/sau structura 
stocurilor specifice;
   g) sa asigure în orice moment  accesibilitatea si verificarea din punct de 
vedere fizic si disponibilitatea stocurilor specifice, în caz de nevoie, 
numai cu respectarea prevederilor legale. 

(2) Operatorii economici desemnati conform art.5 alin.(4) au urmatoarele
obligatii:
    a) sa constituie, sa mentina în conditii de siguranta si sa gestioneze  
stocurile de urgenta constituite, atat din punct de vedere cantitativ cat si 
calitativ;
    b) sa inventarieze lunar stocurile de urgenta constituite;
    c) sa raporteze lunar nivelul si structura sortimentala a stocurilor de 
urgenta si a stocurilor comerciale, pâna în data de 10 ale lunii, pentru luna 
anterioara, catre autoritatea competenta;
    d) sa asigure toate conditiile în vederea efectuarii inspectiilor de catre 
autoritatea competenta si/sau Comisia Europeana si sa ofere asistenta 
persoanelor autorizate de acestea în efectuarea respectivelor verificari. Sa 
puna la dispozitie toate documentele si registrele referitoare la stocurile 
de urgenta si comerciale, sa li se asigure dreptul de acces la toate locatiile 
în care stocurile sunt mentinute si la toate documentele aferente.

  e) sa mentina pentru o perioada de minimum 5 ani conservarea tuturor 
datelor, evidentelor, situatiilor si documentelor referitoare la stocurile de 
urgenta.



    f) sa in formeze autoritatea competenta si sa obtina avizul acesteia 
pentru orice modificare care poate afecta nivelul si/sau structura 
stocurilor de urgenta;
    g) sa asigure în orice moment  accesibilitatea si verificarea din punct 
de vedere fizic si disponibilitatea stocurilor de urgenta în caz de nevoie,
numai cu avizul autoritatii competente.

(1)- Orice operator economic caruia îi revine obligatia de constituire 
a stocurilor de urgenta are dreptul de a delega la libera alegere obligatiile 
de stocare, dar numai:

(a) uneia sau mai multor entitati centrale de stocare cu sediul în cadrul 
altor State Membre si care si-au exprimat deja disponibilitatea de a detine 
astfel de stocuri, cu conditia ca astfel de delegari sa fi fost autorizate în 
prealabil atât de catre autoritatea competenta, cât si de catre toate statele 
membre pe ale caror teritorii vor fi pastrate stocuril ; 
  (b) altor operatori economici care dispun de capacitate de stocare 
disponibila în afara teritoriului României sau în cont l caruia sunt 
mentinute stocuri pe teritoriul Comunitatii, cu conditia ca o astfel de 
delegare sa fi fost autorizata în prealabil atât de catre autoritatea 
competenta, cât si de catre toate statele membre pe ale caror teritorii vor 
fi pastrate stocurile; si/sau 
(c) altor operatori economici care dispun de capacitat  de stocare 

disponibila pe teritoriul României, cu conditia ca delegarea sa fi fost 
autorizata în prealabil de catre autoritatea competenta. 
     Obligatiile delegate în conformitate cu literele (b) si (c) nu pot face 
obiectul subdelegarii. Orice modificare sau prelungire a  unei delegari 
mentionate la literele (a) si (b) sunt valabile doar daca au fost autorizate 
în prealabil de toate statele membre care au autorizat delegarea. Orice 
modificare sau prelungire a unei delegari mentionate la litera (c) se 
considera drept o noua delegare.

(2) Delegarea prevazuta la alin.(1) este de minim 10%  din obligatiile de 
constituire a stocurilor de urgenta care va creste progresiv la 30% pâna la 
31 decembrie 2017.

(3) Prin hotarârea de guvern mentionata la art.5 alin.(4) autoritatea 
competenta informeaza operatorii economici cu privire    modalita ile 
care vor fi utilizate pentru calculul obligatiilor de stocare care le sunt 
impuse cu cel putin 200 de zile înainte de începerea perioadei la care  e 
refera obligatia în cauza. 

(4) Operatorii economici îsi exercita dreptul de delegare a obligatiilor de 
stocare catre o entitate centrala de stocare cu cel mult 170 de zile înaint  
de începutul perioadei la care se refera obligatia de stocare în cauza. 

Art.7

?



(5) Operatorii economici care au fost informati cu mai putin de 200 de 
zile înainte de data de începere a perioadei la care se refera obligatia de 
stocare îsi pot exercita dreptul de delegare a obligatiei respective în orice 
moment.

(6) Asupra stocurile de urgenta care sunt detinute de operatorii economici
nu pot fi instituite garantii reale si nu vor fi supuse executarii silite.

(1)- Stocurile specifice sunt compuse din urmatoarele categorii de 
produse, definite în anexa B punctul 4 din Regulamentul (CE) 
nr.1099/2008:

    - benzina auto;

    - carburant turboreactor tip kerosen ( Jet A1);

   - motorina/carburant diesel (pacura distilata);
    - pacura (cu continut ridicat de sulf si cu continut redus de sulf);

(2) În cazul în care stocurile specifice sunt pastrate în amestec cu alte 
stocuri detinute de operatorii economici, acestea pot fi mutate cu 
aprobarea Presedintelui Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si 
Probleme Speciale si cu avizul autoritatii competente.

(3) Fluctuatiile de volum ale stocurilor specifice datorate operatiilor 
individuale de înlocuire a stocurilor individuale sunt permise pentru a se 
putea efectua operatiile necesare, cum ar fi cele destinate asigurarii 
împrospatarii stocurilor, asigurarii conformitatii cu specificatiile 
produsului schimbat sau lansarii unor noi licitatii pentru depozitare.

(4) Stocurile specifice care sunt detinute de Administratia Nationala a 
Rezervelor de Stat si Probleme Speciale nu pot fi supuse nici ipotecarii si 
nici altor masuri de executare silita.

(5) Prevederile alin.(4) se aplica si pentru stocurile specifice aflate în 
proprietatea altor state membre, mentinute sau transportate pe teritoriul 
României.

(1)- Stocurile minime pot fi mentinute sub forma de titei,      se 
intermediare si produse finite.

(2) Produsele finite sunt luate în considerare în cantitatile existente ca 
atare, iar titeiul brut si produsele intermediare vor fi exprimate în 
echivalent produse finite pâna la un nivel maxim de 40 % din obligatia 
totala pentru prima si a  doua categorie (benzina pentru motoare si 
motorina) si pâna la 50 % pentru a treia categorie (pacura).

(3) Biocarburantii si aditivii intra, de asemenea, în calculul nivelurilor 
stocurilor minime mentinute efectiv, cu exceptia stocurilor specifice, daca:

Art.8
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(a) au fost amestecati cu produsele petroliere în cauza; sau

(b) daca sunt depozitati pe teritoriul României cu îndeplinirea cerintelor 
impuse de Hotarârea Guvernului nr.935/2011 privind promovarea 
utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor.

(1)- Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afacer     e 
autoritatea competenta care coordoneaza constituirea, mentinerea, 
controlul si supravegherea stocurilor minime.

          (2) Autoritatea competenta are urmatoarele atributii si    punderi 
principale:

    a) elaboreaza metodologia necesara pentru identificarea, 
monitorizarea si verificarea stocurilor min ime;
    b) controleaza utilizarea stocurilor minime în cazul apar tiei 
unei disfunctionalitati în aprovizionarea cu produse petroliere a 
pietei interne;

     c) transmite Comisiei Europene situatiile  statistice prevazute la
art. 12 si art.13 din Directiva 2009/119/CE a Consiliului din 14 
septembrie 2009 privind obligatia statelor membre de a mentine un 
nivel minim de rezerve de titei si/sau produse petroliere,  publicata 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 265 din 9 
octombrie 2009.

d) transmite Comisiei situatia statistica lunara referitoare la 
nivelurile stocurilor comerciale detinute pe teritoriul national
asigurand protectia informatiilor sensibile din punct de vedere 
comercial si fara a mentiona numele proprietarilor stocurilor în 
cauza.

  e) tine un registru detaliat si actualizat permanent al tuturor 
stocurilor de urgenta mentinute de catre operatorii economici, 
care contine în principal informatiile necesare pentru localizarea 
precisa a depozitului,  rafinariei sau instalatiei de depozitare în 
care sunt localizate stocurile în cauza, precum si cantitatile în 
cauza, proprietarul stocurilor si natura acestora.

     f) notifica Comisiei Europene nivelul stocurilor specifice
mentinute si durata de mentinere a acestora. Nivelul notificat se 
aplica tuturor categoriilor de stocuri specifice utilizate.
     g) mentine un registru detaliat si actualizat în permanenta al 
tuturor stocurilor specifice pe care le detine pe teritoriul sau. 
Acest registru cuprinde în special toate informatiile   re permit 
localizarea exacta a stocurilor respective.

    h) transmite Comisiei Europene o copie sintetica a registrului 
prevazut la lit.e), în fiecare an pâna la 25 februarie, care include 

Art.10



cel putin cantitatile si natura stocurilor de urgenta incluse în 
registru  în ultima zi a anului calendaristic precedent. 
    i) transmite Comisiei, în termen de 15 zile de la o eventuala 
solicitare a acesteia, o copie integrala a registrului stocurilor 
specifice si de urgenta în care datele cu caracter sensibil 
referitoare la localizarea stocurilor pot ramâne nedivulgate. 

     j) reprezinta România la lucrarile Grupului de coordonare 
pentru petrol si/sau produse petroliere.
    k) sprijina persoanele cu atributii nominalizate de Comisia
Europeana cu efectuarea inspectiilor privind starea de pregatire 
pentru urgente. Asigura ca, în timpul orelor obisnuite de 
program, acestor persoane sa li se permita accesul la toate 
documentele legate de stocuri  si în incintele de productie, 
spatiile de birouri din locatiile unde sunt pastrate stocurile 
minime precum si la toate documentele care au legatura cu 
acestea. Informatiile pe care aceste persoane le dobândesc în 
cadrul acestor inspectii, nu trebuie sa fie transmise   i departe 
catre persoane neautorizate. Reprezentantii autoritatii 
competente pot participa la actiunile de inspectie ale Comisiei
Europene.

    l) verifica respectarea, de catre Administratia Nationala a 
Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si de catre toti 
operatorii economici, mentinerea si conservarea pentru o 
perioada de minimum 5 ani a tuturor datelor, evidentelor, 
situatiilor si documentelor referitoare la stocurile specifice si la 
stocurile de urgenta.

1)- În vederea monitorizarii si verificarii constituirii stocurilor 
minime si a locatiei de depozitare, precum si a corectitudinii raportarilor 
si a datelor conform Art.6 alin.(1) lit.(c) si alin.(2) lit.(c), autoritatea 
competenta efectueaza inspectii. 

        (2) Persoanele însarcinate de autoritatea competenta cu efectuarea 
inspectiilor sunt autorizate sa acceseze incintele de productie si spatiile de 
birouri ale detinatorilor de stocuri, sa inspecteze amenajarile de la fata 
locului si totodata sa verifice documentele de la fata locului.

        (3) Obiectivele verificarilor mentionate la art.10 alin.(2) lit.k) nu 
includ prelucrarea datelor cu caracter personal. Orice date cu caracter 
personal gasite sau dezvaluite în timpul verificarilor nu pot fi colectate si 
nu sunt luate în considerare, iar în caz de colectare accidentala se distrug 
fara întârziere.

Art.11 (



Art.12

Art.13

Art.14

(1)- În cazul în care se constata existenta unei disfunctionalitati 
majore în aprovizionare, autoritatea competenta solicita imediat Comisiei 
Europene punerea în circulatie totala sau partiala a stocurilor minime.

(2) Punerea în circulatie prevazuta la alin.(1) este pusa în aplicare dupa
autorizarea acesteia de catre Comisia Europeana.

(3) În cazul unor situatii de urgenta deosebita sau pentru a face fata unor 
crize locale, autoritatea competenta  poate aproba, ca temporar sa fie 
pastrate cantitati de stocuri minime mai mici decât sunt stipulate în 
hotarârea Guvernului prevazuta la art.5 alin. (4).

(4) Autoritatea competenta informeaza cu operativitate Comisia 
Europeana cu privire la orice retragere din stocurile  inime datorata 
cazurilor prevazute la alin. (3) .

(5) Stocurile minime retrase conform alin.(3) vor fi reconstituite la nivelul 
prevazut în hotarârea Guvernului mentionata la art.5 alin.(4) în termenul 
stabilit si comunicat de Comisia Europeana.

(6) Masurile organizatorice si planurile de urgenta necesare punerii în 
aplicare a alineatelor (1) – (5) se stabilesc prin hotarâre a Guvernului la 
propunerea autoritatii competente în termen de 180 zil  de la intrarea in 
vigoare a prezentei ordonante.

(1) - Constituie contraventii nerespectarea prevederilor art.6, alin. 
(1) si (2) lit. a), b), c), d), e), f) si g) si se sanctioneaza cu amenzi între 3% 
- 5% din cifra de afaceri.

(2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea 
sanctiunilor se fac de catre personalul anume împuternicit de Ministerul 
Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile 
Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul jurid  c al 
contraventiilor, cu toate  modificarile si completarile ulterioare.

(1) Prezenta ordonanta intra în vigoare la 1 ianuarie 2013.

            (2) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, se   roga 

a) Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 54/2002 privind     tituirea si 
mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si/sau produse 
petroliere, aprobata prin Legea nr.677/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare , publicata in Monitorul Oficialal Romaniei nr.319  
din data de 14 mai 2002.



b) Hotarârea Guvernului nr.2004/2004 privind masurile necesare pentru 
diminuarea efectelor create de disfunctionalitati în aprovizi   rea cu titei 
si/sau produse petroliere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.   
1129 din 30 noiembrie 2004, Partea I . 

Prezenta Ordonantã de urgentã transpune Directiva 2009/119/CE a 
Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligatia statelor membre de a 
mentine un nivel minim de rezerve de titei si/sau de produse petroliere, 
publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ser a L, nr. 265 din 9 
octombrie 2009.

                                             PRIM –MINISTRU 

                                         Victor –Viorel PONTA



Anexa nr.1

METODA DE CALCUL AL ECHIVALENTULUI ÎN TITEI AL 
CONSUMULUI INTERN

În sensul articolului 3, echivalentul în titei al consumului intern se 
calculeaza dupa metoda urmatoare:

Consumul intern se stabileste prin însumarea "livrarilor interne brute 
observate" agregate, conform definitiei de la punctul 3.2.1 din anexa C 
la Regulamentul (CE) nr. 1099/2008, doar pentru urmatoarele produse: 
benzina auto, benzina de aviatie, carburant turboreactor tip benzina 
(petrol turboreactor tip nafta sau JP4), carburant turboreactor tip 
kerosen, petrol lampant, motorina/carburant diesel (pacura distilata), 
pacura (cu continut ridicat de sulf si cu continut redus de sulf) definite în 
anexa B punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1099/2008.

Buncarele maritime internationale nu se includ în acest calcul.

Echivalentul în titei al consumului intern se calculeaza prin aplicarea 
unui factor multiplicator de 1,2.

Anexa nr. 2

METODA DE CALCUL AL ECHIVALENTULUI ÎN TITEI AL 
IMPORTURILOR DE PRODUSE PETROLIERE

Echivalentul în titei al importurilor de produse petroliere, 
men ionat la articolul 3, se calculeaza dupa metoda urmatoare:

Echivalentul în titei al importurilor de produse petroliere se ob ine 
prin calcularea sumei dintre importurile nete de titei, LGN, produse 
pentru consumul propriu al rafinariilor, alte hidrocar uri, definite în 
anexa B punctul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1099/2008, cu ajustarea 
rezultatului în functie de eventualele modificari ale stocurilor si
scazând randamentul nafta de 4 % (sau, daca randamentul mediu al 
nafta pe teritoriul national depaseste 7 %, se scade consumul real net 
de nafta sau randamentul mediu al nafta) si importurile nete de alte 
produse petroliere cu exceptia nafta, ajustate la rândul lor în functie de 
modificarile stocurilor si prin aplicarea unui factor multiplicator de 
1,065.

    Buncarele maritime internationale nu se includ în acest calcul.

?

?



Anexa nr.3

METODA DE CALCUL A NIVELULUI STOCURILOR DETINUTE

Cantitatile nu pot intra în calcul cu titlu de stocuri decât o sin ura data.

Stocurile de titei se reduc cu 4 %, reprezentând randamentul mediu al 
nafta.

Stocurile de nafta, ca si stocurile de produse petroliere pentru 
buncarele maritime internationale nu se iau în calcul.

Celelalte produse petroliere se contabilizeaza în stoc    utilizându-se 
metoda prezentata mai jos. 

Se includ urmatoarele stocuri de produse: benzina auto, carburant 
turboreactor tip kerosen, petrol lampant, motorina/car urant diesel 
(pacura distilata), pacura (cu continut ridicat de sulf si cu continut
redus de sulf) si se calculeaza echivalentul în titei al acestora prin 
aplicarea unui factor multiplicator de 1,2.

Metoda se utilizeaza pe toata perioada anului calendaristic î     za.

In calculul stocurilor minime se includ cantitatile detinute:
    a)  în rezervoarele rafinariilor;
    b)  în terminalele de încarcare;
    c)  în rezervoarele de alimentare a oleoductelor;
    d)  în salande;
    e)  în tancurile petroliere pentru cabotaj;
    f) în petrolierele care stationeaza în port;
    g) în buncarele navelor de navigatie interioara;
    h) în fundul tancurilor de stocare;
    i) sub forma de stocuri circulante; 
    j) de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale 
(„ANRSPS”) constituite în perioada 2002-2011, în conformitate cu
reglementarile in vigoare aplicabile.
Din calculul stocurilor minime se exclud:

(a) petrolul brut care nu a fost înca produs;

(b) cantitatile detinute:

- în oleoducte;

- în vagoane-cisterna;

- în buncarele navelor de navigatie maritima;

- în benzinarii si în punctele de comercializare cu amanuntul;

- de catre alti consumatori;

- în petrolierele aflate în larg;



- cantitatile detinute de fortele armate, precum si cele constituite de 
Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale ca 
stocuri rezerve de stat si/sau ca stocuri destinate fortelor armate;

La calculul stocurilor mentinute, se aplica o reducere de 10 % 
cantitatilor calculate dupa una dintre metodele descrise anterior. 

Reducerea de 10 % nu se aplica la calcularea nivelului   ocurilor 
specifice si nici la calcularea diferitelor categorii de stocuri specifice în 
situatia în care aceste stocuri specifice sau categorii se calc       
separat de stocurile de urgenta, în special în scopul de a verifica 
respectarea nivelurilor minime pentru stocurile specif ce.
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