
GUVERNUL   ROMÂNIEI 

 
 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ  

privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene  

 

Ținând cont de faptul că proiectele de infrastructură sunt investiții publice de 

importanță strategică pentru România care asigură creșterea calității vieții,  

Luând în considerare faptul că, proiectele în pregătire au prevăzută finanţarea 

pentru perioada 2021- 2027 şi până la acest moment Acordul de parteneriat nu este incă 

semnat, se impune reglementarea unor măsuri tranzitorii care să permită derularea 

investiţiilor de către Operatorii Regionali (OR) fără sincope; 

Fondurile proprii disponibile la nivelul OR sunt insuficiente pentru angajarea 

vreunui proces de achiziţie publică având în vedere că ,în cadrul proiectelor de 

infrastructură de apă şi apă uzata, media aferentă unui contract de lucrări este de 

aproximativ 200 zile; 

În acest context, se impune reglementarea unor dispoziţii legale pentru soluționarea 

situației identificate, care să permită OR demararea activităţii de contractare în vederea 

realizării obiectivului principal al acestor proiecte şi anume, conformarea privind calitatea 

apei destinate consumului uman şi al epurării apelor uzate. 

Declanșarea crizei pe piața construcțiilor are un caracter imprevizibil și este 

considerat cauză care nu depinde de acțiunea părților contractuale, dar care afectează în 

mod semnificativ implementarea proiectelor de infrastructură, dar și a celor de furnizare 

echipamente, consecința fiind blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a 

indicatorilor pentru programe operaționale/naționale finanțate din fonduri, domeniul 

Afaceri interne, denumite în continuare programe naționale, pe care România le are de 

îndeplinit în cadrul politicii de coeziune 2014-2020 sau alte politici europene relevante. 

Creșterile de costuri în domeniu conduc la necesitatea ajustării bugetelor aprobate în cadrul 

proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene încă de la momentul demarării 

proceselor de achiziție publică. 

Problemele majore semnalate în implementarea proiectelor de infrastructură din 

sectorul transporturi și apaă și apă uzată determinate, în principal, de lipsa de corelare între 

elabore/aprobare/ executare proiecte de reabilitare drumuri și aprobare/ executare 

proiectelor din sectorul de apă și apă uzată. 

Având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, 

sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și 

extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri 

imediate pe calea ordonanței de urgență. 

 

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgenţă: 



 

 

Art. I.- (1) Se autorizează Autoritatea de management al Programului operațional 

Infrastructură mare, pentru perioada de programare 2014-2020, să încheie contracte de 

finanțare pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 1, în limita creditelor de angajament 

aprobate cu această destinație, până la semnarea unui nou contract de finanțare după 

aprobarea Programului operațional Dezvoltare Durabilă.  

(2) Se autorizează Autoritatea de management al Programului operațional 

Infrastructură mare, pentru perioada de programare 2014-2020, să autorizeze cheltuieli și 

să efectueze plăți aferente contractului de finanțare încheiate în condiţiile alin. (1). 

(3) Finanțarea cheltuielilor din cadrul proiectelor prevăzute la alin. (1), aferente 

fondurilor europene si cofinantarii publice asigurata de la bugetul de stat, este suportată, 

până la semnarea unui nou contract de finanțare după aprobarea Programului operațional 

Dezvoltare Durabilă,din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investițiilor și 

Proiectelor Europene, ulterior fiind decontabile și finanțate din fonduri europene 

nerambursabile, în conformitate cu regulile de eligibilitate și normele europene și naționale 

aplicabile Programului operațional dezvoltare durabilă aferent perioadei de programare 

2021-2027 și în limita sumelor alocate cu această destinație. 

(4) Finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se va asigura de la o subdiviziune 

distinctă în cadrul titlului 58 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-2020. 

 (5) După aprobarea Programului operațional Dezvoltare Durabilă, proiectele de 

infrastructură de apă și apă uzată prevăzute la alin. (1) sunt  reevaluate în conformitate cu 

regulile de eligibilitate aferente noului program operațional, urmând să se încheie un nou 

contract de finanțare.  

(6) Cheltuielile efectuate de către beneficiari în condițiile prezentei ordonanțe de 

urgență vor putea face obiectul rambursării în cadrul Programului operațional Dezvoltare 

Durabilă, cu respectarea regulilor de eligibilitate aferente. 

(7)  Cheltuielile generate de implementarea proiectelor de infrastructură prevăzute 

la alin. (1) sunt cele prevăzute în devizele generale aferente proiectelor. 

(8) Categoriile de cheltuieli efectuate în implementarea proiectului dar care nu pot 

fi decontate din fonduri europene nerambursabile pentru neîncadrarea în categoriile de 

cheltuieli eligibile, rămân cheltuieli definitive în sarcina beneficiarului. 

 (9) După aprobarea la finanțare a proiectelor prevăzute la alin.(1) în condițiile 

Programului operațional Dezvoltare Durabilă, sumele aferente acestora se pot reangaja din 

fondurile aferente programului. 

 (10 Pentru proiectele finanțate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pentru 

plățile deja efectuate până la reangajarea contractelor de finanțate, în conformitate cu 

prevederile alin. (9), după autorizarea cheltuielilor de către autoritatea de management, , 

sumele din fonduri europene cuvenite a fi rambursate beneficiarilor, conform contractelor 

de finanțare, se virează la bugetul de stat de către autoritatea de management într-un cont 

distinct de venituri al  Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. 

 (11) După reangajarea contractelor de finanțare în temeiul Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.  133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziție justă, 

creditele de angajament neutilizate ca măsură temporară se dezangajează. 

 

formázott: Kiemelt



 

Art. II- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022  privind ajustarea preţurilor 

şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472/2022, se 

modifică și se completează după cum urmează:  

1. La articolul 1, alineatul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” (3) Costurile investițiilor de bază pentru proiectele de infrastructură, respectiv valoarea 

estimată a investiției din devizele generale pentru contractele de lucrari a căror procedură 

de atribuire nu a început sau pentru cele ale căror proceduri de atribuire sunt reluate, se pot 

actualiza cu indicii de cost în construcții total, utilizând ca referință luna ianuarie 2022.” 

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4) cu 

următorul cuprins: 

” 4) Costurile investițiilor realizate prin contractele de achiziție publică prevăzute la art. 3, 

alin 2 lit. b) respectiv valoarea estimată a investiției pentru contractele de produse a căror 

procedură de atribuire nu a început sau pentru cele ale căror proceduri de atribuire sunt 

reluate, se pot actualiza cu Indicii valorii unitare – totali, la import, medii anuali,  publicați 

de Institutul Național de Statistică în „Indicii valorii unitare în comerțul internațional.” 

3. La articolul 3, punctul (i) de la litera b) a alineatului (2) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

”i) dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale, echipamente de 

transport prevăzute la subcapitolele 4.3, 4.4 si 4.5 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului 

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare,  necesare realizării lucrărilor, respectiv punerii în 

funcțiune, și/sau destinate echipării și dotării specifice a obiectivelor/proiectelor de 

investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale;” 

4. La articolul 3, litera d) a alineatului (13) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

”d) contractantul face dovada creșterii costurilor pe bază cărora s-a fundamentat 

prețul inițial al contractului, inclusiv prin oferte de preț actualizate pe elementele 

semnificative de cost ale acestuia și prin declarație pe proprie răspundere că în această 

perioadă nu a beneficiat de facilități acordate mediului de afaceri cu impact direct asupra 

compensarii costurilor de realizare a contractului de către guvernele statelor unde 

contractanții își au rezidența în vederea atenuării efectelor generate de criza economică în 

relația cu implementarea contractului. ” 

5. La articolul 3, alineatul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:   

“(4) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică contractelor de achiziţie încheiate de către 

beneficiarii privaţi pentru contractele de lucrări atribuite conform prevederilor Ordinului 

ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016 privind aprobarea procedurii competitive 

 aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, 

servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, denumit în continuare Ordinul 

ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, cu condiţia ca suplimentarea preţului să nu 

conducă la depăşirea pragurilor valorice şi a condiţiilor cumulative prevăzute la art. 7 din 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

 

6. La articolul 3, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alin. (15), care va 

avea următorul cuprins: 



”(15) Prevederile alin. (14) nu se aplica pentru contractele de tipul celor prevazute 

la art. 17 alin. (3) lit. c) si d) al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de 

transport de interes național sau european.” 

 
7. La articolul 7, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(4) În măsura în care reechilibrarea contractuală prevăzută la alin. (1) nu este posibilă şi 

aplicarea formulelor de ajustare prevăzute la art. 17 alin. (8) pentru restul rămas de executat 

nu acoperă creşterile reale ale costurilor, executarea contractului fiind apreciată ca prea 

oneroasă chiar şi în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, părţile pot înceta contractul 

de comun acord, în termen de 30 de zile de la depunerea de catre Antreprenor a cererii si a 

documentelor justificative. În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, contractanţii vor transmite beneficiarilor fondurilor externe 

nerambursabile, cererea si documentele justificative. ” 

8. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, contractanţii pot transmite beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o 

adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente restului rămas de executat/furnizat şi 

prestat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru 

contractele prevăzute la art. 3 alin. (2), potrivit formulelor de ajustare prevăzute la art. 17 

alin. (8) şi a celorlalte prevederi cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă. În cazul 

contractelor de achiziție încheiate ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de 

urgență, pentru care procedurile de atribuire sunt în curs de desfășurare, contractanții pot 

transmite în termen de 30 zile de la data semnării contractului, beneficiarilor fondurilor 

externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii contractului,în mod 

similar ca și pentru contractele prevăzute la art.3, alin.(2), potrivit formulelor prevăzute la 

art. 17 alin. (8) și a celorlalte prevederi cuprinse în prezenta ordonanță de urgență. In 

condițiile aplicării art. 42 din prezenta ordonanța de urgența, adresa poate fi inițiata de 

beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, pentru încheierea unui act adițional la 

contractul de achiziție, în vederea constituirii rezervei de implementare în conformitate cu 

prevederile art. 9 din prezenta ordonanță de urgență. Încheierea actelor adiționale la 

contracte de achiziție se realizează în termenul de valabilitate a contractelor și cu 

respectarea prevederilor prezentului capitolul II din ordonanța de urgență. ” 

9. La articolul 11, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

” (3) Actele adiţionale prevăzute la alin. (2) se încheie în termen de 30 de zile de la 

data înregistrării adresei prevăzute la alin. (1) si a documentelor justificative aferente.” 

10. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

4) În cazul contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/acordurilor-

cadru de lucrări în cuprinsul cărora a fost introdusă clauza de ajustare a preţului în 

conformitate cu documentaţia de atribuire sau cu prevederile legale în vigoare, prin actul 

adiţional prevăzut la alin. (2), pe lângă precizarea elementelor obligatorii prevăzute la art. 

10, etapa a II-a, părţile pot conveni ca formula din contract să fie înlocuită cu formula de 

ajustare prevăzută la art. 17 alin. (8) lit. a1) şi c1) dacă aceasta este necesară pentru 

reechilibrarea condiţiilor contractului, demonstrând îndeplinirea condiţiilor de 

imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13) şi întocmind nota justificativă prevăzută la 

art. 43 alin. (1).” 

11. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(2) Până la încheierea actelor adiționale prevăzute la art.12 alin.(1) din prezenta 

ordonanță de urgență se pot utiliza sumele eligibile si neeligibile disponibile în cadrul 



contractelor de finanțare, în conformitate cu prevederile art.13 alin (4),  cu condiția 

respectării prevederilor Capitolului II din prezenta ordonanță de urgență și cu respectarea 

prevederilor din contractele de finanțare referitoare la modificări bugetare și la eligibilitatea 

și neeligibilitatea  acțiunilor. Obligațiile beneficiarului referitoare la constituirea, utilizarea 

și plata rezervei de implementare rămân aceleași până la încheierea actelor adiționale la 

contractele de finanțare și constituirea rezervelor de ajustare a valorii contractelor de 

finanțare.” 

12. La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „(3) După utilizarea  de către Beneficiari a cel puțin 75% din valoarea eligibilă 

alocată prin contractul de finanțare, autoritățile de management sau AR FAMI-ESI au 

obligația de a respecta prevederile capitolului III referitoare la încheierea de acte adiționale 

cu beneficiarii potrivit prevederilor din prezenta ordonanță de urgență.” 

13. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

  ”(3) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică la fiecare solicitare de plată, pe restul 

perioadei de derulare a contractului pentru următoarele categorii de contracte: 

  a) contractele definite potrivit art. 3 alin. (2) lit. a) si art 3 alin (4) încheiate cu preţ 

ferm sau cu preţ ferm şi formulă de ajustare a preţului sau cu formulă de ajustare a preţului, 

dacă formula de ajustare a preţului prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă este 

necesară pentru reechilibrarea condiţiilor contractuale şi finalizarea implementării 

proiectelor; 

  b) contractele definite potrivit art. 3 alin. (2) lit. b) si art 3 alin (5) încheiate cu preţ 

ferm sau cu preţ ferm şi formulă de ajustare a preţului sau cu formulă de ajustare a preţului, 

dacă formula de ajustare a preţului prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă este 

necesară pentru reechilibrarea condiţiilor contractuale şi finalizarea implementării 

proiectelor; 

  c) contractele definite potrivit art. 3 alin. (2) lit. a), al căror obiect îl constituie 

proiectele de infrastructură de transport de interes naţional sau european, infrastructură 

majoră de apă-apă uzată şi deşeuri, care sunt încheiate cu preţ ferm şi formulă de ajustare 

a preţului sau cu formulă de ajustare a preţului, dacă formula de ajustare a preţului 

prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă este necesară pentru reechilibrarea condiţiilor 

contractuale şi finalizarea implementării proiectelor; 

  d) contractele definite potrivit art. 3 alin. (2) lit. c), al căror obiect îl 

constituie realizarea studiilor de fezabilitate şi/sau a proiectelor tehnice aferente 

proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional sau european, infrastructură 

majoră de apă-apă uzată şi deşeuri şi care includ studiile geotehnice şi/sau 

hidrogeologice, care sunt încheiate cu preţ ferm.” 

14. La articolul 17, alineatul (6) se modifică  şi va avea următorul cuprins: 

“(6) Contractanții justifică ajustarea valorii solicitării de plată pentru contractele de 

produse luând în considerare indicele valorii unitare – totale, la import, trimestrial, realizat 

și publicat de Institutul Național de Statistică la 110 zile de terminarea trimestrului de 

referință, în „Indicii valorii unitare în comerțul internațional”, la tabelul 2 – „Indicii 

valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import”, valabil, la trimestrul de 

Referință, definit conform alin. (8) lit. b1), denumit în continuare, 𝐼𝑉𝑈𝐼𝑇𝑅𝑟, precum și prin 

aplicarea indicelui valorii unitare – totale, la import, trimestrial, realizat și publicat de 

Institutul Național de Statistică în „Indicii valorii unitare în comerțul internațional”, la 

tabelul 2 – „Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului fizic la import”, 

denumit în continuare 𝐼𝑉𝑈𝐼𝑇𝑟, publicat înainte de data depunerii solicitării de plată.” 



15. |La articolul 17, litera c.1) a alineatului (8) se modifică  și va avea următorul 

cuprins: 

”c.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor prevăzute 

la alin. (3) lit. c), al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de 

interes național și european, infrastructura majoră de apă-apă uzată și deșeuri, se utilizează 

următoarea formulă de calcul: 

 

𝑉𝑎𝑝𝑙 = 𝑉𝑚  × [(%𝑎𝑣 + %𝑝) + (1 − %𝑎𝑣 − %𝑝) ×
𝐼𝐶𝐶𝑚𝑟

𝐼𝐶𝐶𝑚𝑙𝑟
] + (𝑉𝑝𝑙 − 𝑉𝑚) + 

(1 − %𝑐𝑝𝑚) × {(𝑉𝑝𝑙 − 𝑉𝑚) × [(%𝑎𝑣 + %𝑝) + (1 − %𝑎𝑣 − %𝑝) ×
𝐼𝐶𝐶𝑟

𝐼𝐶𝐶𝑅𝑙𝑟
]

− (𝑉𝑝𝑙 − 𝑉𝑚)} 

 
unde: 

V_apl - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii 

solicitării de plată; 

V_pl - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată; 

V_m - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către 

contractant la data depunerii solicitării de plată; 

ICC_mr - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de 

Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile 

înainte de ultima zi a lunii „n“; 

ICC_mlr - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de 

Institutul Național de Statistică, în luna de referință; 

ICC_r - indicele de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul Național de 

Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de 

ultima zi a lunii „n“; 

ICC_Rlr - indicele de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul Național de 

Statistică, în luna de referință; 

%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării 

plății; 

%p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată; în situația în care acesta nu există 

sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată; 

%cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în 

construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de 

Prețuri, la tabelul 15A, determinat în funcție de tipul de construcție;luna „n“ - luna 

depunerii solicitării de plată.Luna de referință reprezintă luna anterioară față de datalimită 

de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru. 

Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data 

semnării contractului . 

Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referință este anterioară lunii ianuarie 

2021, luna de referință va fi asimilată lunii ianuarie 2021 

În situația în care indicele de cost în construcții total, ICC_r, sau indicele de cost în 

construcții pentru costul materialelor, ICC_mr, nu este disponibil și definitiv, se vor folosi 

ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferență, înurmătoarea 

situație de plată, atunci când indicele de cost în construcții total și indicele de cost în 

construcții pentru costul materialelor vor fi publicați și definitivi. 



În situația în care raportul între indicii de cost în construcții, totali, aplicabili, este 

subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător. 

Până la data de 31.12.2023, atunci când valoarea raportului între indicii valorii 

unitare este subunitară se poate opta ca acesta să aibă valoarea 1, cu condiția încadrării în 

prevederile art. 8. 

În situaţia în care în timpul derulării contractelor apar lucrări/servicii de natura celor 

prevazute a fi finantate din rezervele de implementare existente in cadrul contractului si/sau 

lucrari/servicii suplimentare (note de comandă suplimentare), preţul acestor lucrări/servicii 

se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiţii: 

a) pentru lucrări/servicii care au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru 

ajustarea preţului este luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; 

b) pentru lucrări/servicii care nu au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă 

pentru ajustarea preţului este luna aferentă depunerii ofertelor de pret pentru aceste 

lucrari/servicii. 

Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole comasate și corespunzător nu 

se poate determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu materialele sau din diferite alte 

motive nu se poate stabili valoarea cheltuielilor cu materialele, pentru determinarea 

acestora se utilizează ponderile materialelor de construcții, exprimate procentual, stabilite 

în funcție de categoriile principale de lucrări de construcții și de tipurile de obiecte de 

construcții prevăzute în Buletinul Statistic de Prețuri al Institutului Național de Statistică 

prin raportare la obiectul contractului de achiziție de lucrări, astfel: 

a) construcții inginerești noi - 47,21%; 

b) construcții inginerești reparații capitale - 33,89%. 

Pretul lucrarilor/serviciilor de natura celor prevazute a fi finantate din rezervele de 

implementare existente in cadrul contractului si care au echivalent în oferta iniţială (rezerve 

de implementare altele decat cele introduse prin prezenta ordonanta de urgenta), se va 

ajusta luand in considerare ca luna de referinţă pentru ajustarea preţului luna anterioară faţă 

de data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru.” 

16. La articolul 17, litera d.1) a alineatului (8) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

”d.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situaţia contractelor 

prevăzute la alin. (3) lit. d) se utilizează următoarea formulă de calcul: 

 
Vapl = Vpl x [(%av + %p) + (1 - %av - %p) x IPClr/100], 
 
unde: 
Vapl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării 

de plată; 

Vpl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată; 

IPClr - indicele lunar al preţului de consum total, determinat de Institutul Naţional de 

Statistică, prin baza de date IPC - Lunar, disponibilă online, având ca perioadă curentă data 

cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n" şi ca perioadă de referinţă luna de referinţă; 

%av - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării 

plăţii; 

%p - procentul de profit cuprins în solicitările la plată; în situaţia în care acesta nu există 

sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situaţiei de plată; 



luna "n" - luna depunerii solicitării de plată. 

Luna de referinţă reprezintă luna anterioară faţă de data-limită de depunere a 

ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. Dacă nu a 

existat un asemenea termen, luna de referinţă va fi cu 30 de zile înainte de data semnării 

contractului. 

Pentru contractele de achiziţie pentru care luna de referinţă, este anterioară lunii 

ianuarie 2021, luna de referinţă va fi asimilată lunii ianuarie 2021. 

Atunci când IPClr - indicele lunar al preţului de consum total este subunitar, 

ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător. 

 În situaţia în care în timpul derulării contractelor apar lucrări/servicii de natura celor 

prevazute a fi finantate din rezervele de implementare existente in cadrul contractului si/sau 

lucrari/servicii suplimentare (note de comandă suplimentare), preţul acestor lucrări/servicii 

se va ajusta conform formulei de ajustare în următoarele condiţii: 

a) pentru lucrări/servicii care au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru 

ajustarea preţului este luna anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor pentru 

atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; 

b) pentru lucrări/servicii care nu au echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă 

pentru ajustarea preţului este luna aferentă depunerii ofertelor de pret pentru aceste 

lucrari/servicii.” 

 17.  La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

”(4) Costul investiției revizuit se obține prin aplicarea la valoarea inițială 

neactualizată a costului investiției de bază, rezultată din valoarea cheltuielilor eligibile 

și/sau neeligibile a proiectelor, a indicatorilor de cost total în construcții, prevăzuți de 

prezenta ordonanță de urgență. Costul investiției de bază revizuit poate conduce la 

modificarea valorii eligibile și/sau neeligibile a contractelor de finanțare/deciziilor de 

finanțare.”  

18. La articolul 20, litera (a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”a) stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructură având ca bază de 

referință luna ianuarie 2022 precum și indicii de cost total în construcții prevăzuți în anexa 

nr. 5;” 

19. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

” (1) Pentru stabilirea costului revizuit, respectiv a devizului general de investiție, 

având ca bază de referință luna ianuarie 2022, beneficiarul fondurilor externe 

nerambursabile stabilește valoarea totală a costurilor eligibile, respectiv a costurilor 

neeligibile care fac parte din devizul general de investiție, ce se impun a fi modificate la 

nivelul proiectului de infrastructură și stabilește impactul financiar asupra categoriilor de 

cheltuieli prin ajustarea cu ajutorul indicelor de cost în construcții total a  valorii 

contractului de finanțare/deciziei de finanțare precum și a valorii estimate, respectiv a 

costului investiției pentru proiectele de infrastructură a căror proceduri de atribuire sunt 

nepublicate sau pentru proceduri de atribuire aflate în situația de fi reluate.” 

20. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 33. - Indicele de cost în construcţii defalcat pe elemente de cost semnificativ 

potrivit art. 31 se publică lunar de Institutul Naţional de Statistică, în termen de 180 de zile 

de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.” 

21.  Articolului 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 37.- Formula pentru ajustare de preţ prevăzută la art. 17 alin. (8) lit. c1), 

aferentă contractelor în vigoare prevăzute la art. 17 alin. (3) lit. c) poate fi înlocuită cu 

formula prevăzută la art. 31, unde data cu 30 de zile înainte de data depunerii ofertei nu 



anterioară lunii ianuarie 2021 va fi asimilată cu ianuarie 2021, pentru a asigura echilibrarea 

contractuală în condiţii de imprevizibilitate, numai cu respectarea prevederilor art. 3 alin. 

(13) şi numai după stabilirea indicilor de cost în construcţii specifici elementelor de cost 

semnificative prevăzută la art. 32 şi la art. 33, respectiv parcurgerea procedurii prevăzute 

la art. 43 alin. (1) şi a procedurii prevăzute de art. 10.În baza actelor adiţionale încheiate 

potrivit art. 10, autorităţile de management ale programelor operaţionale au obligaţia de a 

parcurge procedura prevăzută de art. 20- 27.” 

22. La articolul 43, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

” (2) Dacă diferenţa de valoare între impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. e) şi 

impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) împărţită la valoarea impactului financiar 

prevăzut la alin. (1) lit. d) este mai mică sau egală cu 5%, nu este necesară reechilibrarea 

contractuală. 

 (3) Dacă diferenţa de valoare între impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. e) şi 

impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) împărţită la valoarea impactului financiar 

prevăzut la alin. (1) lit. d) este mai mare de 5%, reechilibrarea contractuală va urma 

procedura prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă.” 

23. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa 2 la prezenta ordonanță de 

urgență și face parte integrantă din aceasta. 

 

Art. III. - (1) Pentru proiectele de infrastructură din sectoarele transporturi și apă și apă 

uzată care se realizează integral/în parte pe același amplasament, autoritățile locale au 

obligația de a corela graficul de execuție a drumurilor cu graficul de execuție a rețelelor de 

apă și apă uzată la emiterea autorizației de construire, certificând dreptul de începere a 

execuției atât pentru lucrările de reabilitare drumuri, cât și pentru lucrările de rețele de apă 

și apă uzată,în baza documentațiilor tehnice depuse. 

(2)  Pentru contractele de execuție a lucrărilor de rețele de apă și apă uzată care nu 

sunt atribuite la data executării lucrărilor de reabilitare a drumurilor, operatorii regionali 

de apă au obligația de a informa prin documentațiile de atribuire cu privire la ordinea în 

care se vor executa lucrările, astfel încât să se prevadă cu prioritate pozarea rețelelor pe 

amplasamentele pe care se execută/se vor executa lucrări de reabilitare drumuri. 

(3)  Pentru contractele de execuție a lucrărilor de rețele de apă și apă uzată care sunt 

atribuite la data executării lucrărilor de reabilitare a drumurilor, operatorii regionali de apă 

vor proceda după cum urmează: 

 (a) dacă reabilitarea drumului este finalizată, acolo unde amplasamentul permite, 

se va modifica soluția tehnică pentru amplasarea rețelelor de apă și apă uzată, în condițiile 

legii,  în vederea evitării afectării părții de infrastructură rutieră care a fost reabilitată. În 

cazul în care modificarea soluției tehnice se încadrează în categoria modificărilor 

substanțiale și nu poate fi justificat caracterul imprevizibil al circumstanțelor care au 

generat modifcarea soluției tehnice, cheltuielile aferente modificării nu sunt eligibile 

urmând a fi suportate de la bugetul autorităților locale care au promovat ambele intervenții 

și au emis autorizațiile de construire. 

 (b) dacă reabilitarea drumului este finalizată, acolo unde amplasamentul nu permite 

modificarea soluției tehnice pentru amplasarea rețelelor de apă și apă uzată și garanțiile 

aferente lucrărilor de reabilitare drumuri sunt în vigoare, execuția și costurile aferente 

refacerii carosabilului, precum și costurile aferente preluării garanției, vor fi preluate în 

cadrul contractelor de lucrări, în limita substanțialității modificării contractuale, diferența 

urmând a fi suportată de la bugetul autorităților locale, care au promovat ambele intervenții 

și au emis autorizațiile de construire. 



 

Art. IV. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2022 privind unele măsuri 

pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții 

destinate capacitătilor de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii 

capacității de reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

598/2022, Partea I, se modifică după cum urmează: 

1.  La articolul 2, litera e) va avea urmatorul cuprins: 

“e) ajutor de stat — ajutor acordat sub formă de granturi în conformitate cu Comunicarea 

Comisiei Europene — Modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de 

sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 112 I/01), 

publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 112I din 4 aprilie 2020, cu 

modificările și completările ulterioare, a cărui valoare minimă este de 50.000 de euro și 

valoare maximă nu depășește 500.000 de euro, pentru realizarea de investiții în 

retehnologizare, în conformitate cu regulile de ajutor de stat;” 

2. La articolul 5, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins: 

”(4) Fondurile alocate pentru granturile destinate investițiilor necesare capacităților de 

prestare de servicii, prevăzute la alin. (1), sunt în valoare totală de 59.690.099 de euro, 

din care 50.000.000 de euro FEDR-REACT EU și 9.690.099 de euro cofinanțare de la 

bugetul de stat, se alocă din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014—

2020 prin axa prioritară 4 — acțiunea 4.1.1 — Investiții în activități productive, precum 

și fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020, aprobată cu modificări 

și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.” 

3. La articolul 5, alineatul (5) va avea următorul cuprins: 

”(5) Sumele alocate sub formă de cofinanțare din bugetul de stat prin mecanismul de 

supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și 

completările ulterioare, se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la 

încheierea perioadei de programare 2014—2020 prin relocări de sume rezultate din 

disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a fazării 

proiectelor în cadrul POC 2014—2020, precum și prin alte modalități prevăzute de 

regulamentele Comisiei Europene. Cheltuielile nedecontate prin mecanismul de 

supracontractare rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.”  

4.  La articolul 8, literele g) și h) vor avea urmatorul cuprins: 

“g) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile 

pentru care se solicită ajutor de minimis;” 

h) grantul pentru investiții în capacitatea de prestări servicii solicitat este cu o valoare 

minimă de 50.000 euro și valoarea maximă de 200.000 euro, pe durata a trei exerciţii 

financiare, și nu depășește de maxim cinci ori cifra de afaceri în anul 2019;” 

5. La articolul 16, litera e) va avea urmatorul cuprins: 

“e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului neafectată de ajutor de stat, în completarea 

procentelor prevăzute în anexa nr. 5;” 

6. Articolul 18 va avea următorul cuprins: 

“Art. 18 - Beneficiarii de granturi pentru investitii destinate retehnologizarii pot utiliza 

granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea 

activelor corporale și necorporale aferente următoarelor categorii de cheltuieli:  



a) Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac 

obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la 

autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, 

cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii 

de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia.  

b)  Cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind: 

1.  Dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, 

inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente – care cuprind cheltuielile pentru 

achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în 

instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al 

utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării 

acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor 

aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului - 

cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului; 

2. Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de 

lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe. 

3. Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare 

activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport 

care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de 

finanțare;  

4. Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul 

obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ 

alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.  

c) Cheltuieli cu transformarea digitală - Active necorporale – care cuprind cheltuieli 

cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi 

şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din 

valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.” 

7. Anexa 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa 3 la prezenta ordonanță de urgență. 

 

Art. V. Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. 

 

 

 

PRIM MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ 

  



Anexa 1 

 

 

Lista proiectelor de infrastructură de apă și apă uzată aflate în pregătire în perioada 

programatică 2014-2020 și care vor fi finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente 

perioadei de programare 2021-2027 

 

 

Nr.crt. Titlu 

Valoare estimată 

investiții                    

(Euro) 

Beneficiar 

1 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judeţul Teleorman 
195,387,554 

SC APA-SERV 

Teleorman SA 

2 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judeţul Maramureş 
364,058,259 SC   VITAL SA 

3 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judeţul Prahova 
582,000,000 

SC HIDRO Prahova 

SA 

4 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judeţul Harghita 
216,776,392 SC HARVIZ SA 

5 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judeţul Giurgiu 
202,305,274 

SC APA SERVICE 

Giurgiu SA 

6 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara 
211,190,393 

SC APA SERV 

Hunedoara SA 

7 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judeţul Caraș-Severin 
145,124,500 SC AQUA Caras SA 

8 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judeţul Neamț 
311,111,563 

SC APA SERV 

Neamț SA 

 TOTAL: 2,227,953,935  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 2 

“ANEXA  2 

 

Indicii valorii unitare - total, la import, trimestrial şi mediu anual, publicaţi de Institutul 

Naţional de Statistică 

 

 

Indicii valorii unitare - total, la import: 

 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV AN 

2017 103,17 102,69 102,00 103,87 102,94 

2018 101,68 101,63 102,93 103,44 102,43 

2019 100,28 101,02 99,76 99,44 100,12 

2020 97,10 95,50 95,28 95,25 95,80 

2021 102,22 106,60 111,36 112,98 108,35 

Media anului precedent = 100,00 

Sursa: Institutul Național de Statistică - publicațiile „Indicii valorii unitare în comerțul 

internațional“, la secțiunea 2 „Indicii valorici, indicii valorii unitare și indicii volumului 

fizic la import“.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa 3 

        “ANEXA 5 

 
INTENSITATEA MAXIMA PENTRU AJUTOARELE DE STAT 

 

 

Codul NUTS Denumirea regiunii 

NUTS 

Intensitatea maximă a ajutorului 

ÎNTREPRINDERI 

MIJLOCII 

ÎNTREPRINDERI MICI 

 RO11 Nord-Vest 

RO111 Bihor 65 % 75 % 

RO112 Bistrița-Năsăud 65 % 75 % 

RO113 Cluj 65 % 75 % 

RO114 Maramureș 65 % 75 % 

RO115 Satu Mare 65 % 75 % 

RO116 Sălaj 65 % 75 % 

 RO12 Centru 

RO121 Alba 65 % 75 % 

RO122 Brașov 65 % 75 % 

RO123 Covasna 65 % 75 % 

RO124 Harghita 65 % 75 % 



RO125 Mureș 65 % 75 % 

RO126 Sibiu 65 % 75 % 

 RO12 Nord-Est 

RO211 Bacău 65 % 75 % 

RO212 Botoșani 65 % 75 % 

RO213 Iași 65 % 75 % 

RO214 Neamț 65% 75 % 

RO215 Suceava 65 % 75 % 

RO216 Vaslui 65 % 75 % 

 RO22 Sud-Est 

RO221 Brăila 65 % 75 % 

RO222 Buzău 65 % 75 % 

RO223 Constanța 65 % 75 % 

RO224 Galați 65 % 75 % 

RO225 Vrancea 65 % 75 % 

RO226 Tulcea 65 % 75 % 

 RO31 Sud-Muntenia 



RO311 Argeș 65 % 75 % 

RO312 Călărași 65 % 75 % 

RO313 Dâmbovița 65 % 75 % 

RO314 Giurgiu 65 % 75 % 

RO315 Ialomița 65 % 75 % 

RO316 Prahova 65 % 75 % 

RO317 Teleorman 65 % 75 % 

 RO41 Sud-Vest Oltenia 

RO411 Dolj 65 % 75 % 

RO412 Gorj 65 % 75 % 

RO413 Mehedinți 65 % 75 % 

RO414 Olt 65 % 75 % 

RO415 Vâlcea 65 % 75 % 

 RO42 Vest 

RO421 Arad 55 % 65 % 

RO422 Caraș-Severin 65 % 75 % 

RO423 Hunedoara 65 % 75 % 



RO424 Timiş 55 % 65 % 

 

 

RO322 Ilfov (parțial) 

  Numai următoarele 

părți din regiunea 

NUTS 3 sunt eligibile 

ca zone „c” care nu 

sunt predefinite: 

Ciorogârla, 

Domnești, 

Clinceni, 

Cornetu, 

Bragadiru, 

Dărăști-Ilfov, 

Jilava, 

1 Decembrie, 

Copăceni, 

Vidra, 

Berceni. 

 

60 % 70 % 

  Numai următoarele 

părți din regiunea 

NUTS 3 sunt eligibile 

ca zone „c” care nu 

sunt predefinite: 

Periș, 

Ciolpani, 

Snagov, 

65 % 75 % 

 



Gruiu, 

Nuci, 

Grădiștea, 

Petrăchioaia, 

Dascălu, 

Moara Vlăsiei, 

Balotești, 

Corbeanca, 

Buftea, 

Chitila, 

Glina, 

Cernica, 

Dobroești, 

Pantelimon. 

RO321 București și restul 

părților din Ilfov 

nemenționate mai sus 

25% 35% 

 


