
GUVERNUL ROM ÂNIEI 

ORDONANTA 

GUVERNUL României

Art.1.

Art.2.

privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub f  ma de împrumut, a unor 

cantitati de combustibili pentru unii operatori economici

  

   În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art.1 pct. I. 12 

din Legea nr. 127/2012 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonante,

   

adopta prezenta ordonanta 

- Prin derogare de la prevederile art. 5^4 din Legea nr. 82/1992

privind rezervele de stat, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se 

aprobã scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de împr mut, pânã la data de 31 

octombrie 2013, a cantitãtilor de cãrbune energetic si pãcurã prevãzute în anexa 

care face parte integrantã din prezenta ordonantã, care vor fi acordate unor 

operatori economici aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si 

Mediului de Afaceri sau în administrarea consiliilor judetene ori locale.

- (1) În cazul nerestituirii împrumutului prevãzut la art. 1, operatorii 

economici vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalitãti de întârziere de 0,25% 

pe zi din valoarea produsului prevãzutã în contractul    împrumut, dupã care 

Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va emite f  turi 

pentru valoarea produselor calculate la preturile pietei, exigibilitatea taxei pe 

valoarea adãugatã luând nastere, prin derogare de la p    derile art. 134^2 din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile       oare,

la încasarea partiala sau totala a facturii. 



            

(2) Pânã la dezdãunarea integralã a Administratiei Nationale a 

Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, operatorii ec nomici debitori vor suporta 

majorãri de întârziere la platã la nivelul celor prevãzute de lege pentru creantele 

bugetare, precum si dobânda de referintã stabilitã de Banca Nationalã a României, 

percepute pe toata durata derularii împrumutului.

              (3) Restituirea cantitãtilor de pãcurã ce vor fi împrumutate se va face 

ca produs cu continut de sulf sub 1%, în conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr. 

470/2007 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, cu

modificãrile si completãrile ulterioare.

- (1) Pentru cantitãtile de combustibili ce vor fi împrumutate în baza 

prezentei ordonante, potrivit art. 1, precum si, dupã caz, în situatia aplicãrii 

prevederilor art. 2 alin. (1), se va percepe dobânda de referintã stabilitã de Banca 

Nationala a României.

              (2) Dobânda de referintã stabilitã de Banca Nationalã a României va fi 

perceputã la valoarea de piatã a combustibililor la data încheierii contractului de 

împrumut si este scutita de taxa pe valoarea adaugata.

              (3) Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale 

va utiliza, pentru fiecare operator economic, rata medie a dobânzii st    itã de 

Banca Nationalã a României, ROBOR la un an, pentru creditele în lei  cordate pe 

piata interbancarã, valabilã cu o zi înaintea semnãrii contractului de   prumut, 

precum si în situatia aplicãrii prevederilor art. 2 alin. (1), valabilã la data 

îndeplinirii termenului de restituire a cantitãtii împrumutate.

- Împrumutul cantitãtilor de cãrbune energetic pentru Societatea 

Comerciala CET Govora SA, Societatea Comerciala Compania Locala de 

Termoficare Colterm SA Timisoara, Societatea Comerciala CET Bacau SA, 

Art.3.

Art. 4.



Societatea Comerciala Electrocentrale Oradea SA si Regia Autonoma pentru 

Activitati Nucleare, respectiv de pacura pentru Regia Autonoma pentru Activitati 

Nucleare si Societatea Comerciala Electrocentrale Oradea SA, prevazute în anexa,  

se poate face pânã la data de 31 martie 2013, numai dupã restituirea cantitãtilor de 

combustibil aprobate si împrumutate potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului 

nr. 122/2011 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formã de 

împrumut, a unor cantitãti de combustibili pentru unii operatori economici,

aprobata prin Legea nr. 137/18.07.2012, precum si a Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 7/2012 privind modificarea si completarea anexei la Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 122/2011, aprobata prin Legea nr.141/18.07.2012.

PRIM-MINISTRU

Viorel-Victor PONTA



                             

  ANEXA

CANTITATILE DE COMBUSTIBILI ce vor fi împrumutate din   zervele

Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

Nr.

crt.

Operator economic

Cantitatea ce va fi împrumutata

(tone)

Carbune energetic Pacura

1. Societatea Comerciala 

Termoelectrica – S.A. 

- 10.000,000

2. Societatea Comerciala 

Electrocentrale Galati - S.A.

- 15.500,000

3. Societatea Comerciala 

Electrocentrale Bucuresti - S.A.

- 50.000,000

4. Societatea Comerciala 

Complexul Energetic Oltenia - S.A.

450.000,000 6.500,000

5. Regia Autonoma pentru Activitati 

Nucleare

377.000,000*) 12.429,715*)

6. Societatea Comerciala 

C.E.T. Arad - S.A.

100.000,000 -

7. Societatea Comerciala 

C.E.T. Hidrocarburi S.A. Arad

- 3.000,000

8. Societatea Comerciala C.E.T. 

Bacau - S.A.

250.000,000*) 5.000,000

9. Societatea Comerciala 

Uzina Termoelectrica Giurgiu - S.A.   

- 2.100,000

10. Societatea Comerciala 250.000,000*) 5.000,000



C.E.T. Govora - S.A.

11. Unitatea Administrativ Teritoriala –

Municipiul Iasi 

- 8.274,194

12. Societatea Comerciala 

Electrocentrale Oradea - S.A.

60.000,000*) 6.500,000*)

13. Societatea Comerciala 

DALKIA Termo Prahova S.R.L.

- 14.000,000

14. Societatea Comerciala Compania 

Locala de Termoficare Colterm - S.A. 

Timisoara 

100.000,000*)  1.000,000

15. Societatea Comerciala 

Modern Calor - S.A. Botosani

- 3.000,000

          

*) cu conditia restituirii cantitatilor aprobate la împrumut prin OUG nr. 122/2011

privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub f rmã de împrumut, a unor 

cantitãti de combustibili pentru unii operatori economici, aprobata prin Legea nr. 

137/18.07.2012, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2012 privind 

modificarea si completarea anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

122/2011, aprobata prin Legea nr.141/18.07.2012.

TOTAL 1.587.000,000*) 142.303,909*)
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