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Ioan Marcel Boloș 

   

Cu tema: Metodologie privind întocmirea actelor adiționale la contractele de 
achiziție, prevăzute în  Ordonanță de urgență nr. 64/2022 privind ajustarea 
prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri 
externe nerambursabile 

 

Prin aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind 

ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate 

din fonduri externe nerambursabile s-a avut în vedere reglementarea ajustării 

prețurilor din contracte și implicit a valorii contractelor de finanțare  prin raportare 

la specificul programelor operaționale. 

Actul normativ a pus la dispoziția părților contractante o metodă de 

reechilibrare a contractelor de lucrări și/sau a celor de produse  și servicii aflate în 

strânsă legătură cu execuția lucrărilor, afectate de contextul pandemic și de 

conflictul militar din regiunea Mării Negre suprapuse pe o creștere de prețuri în 

sectorul de energie și a materiilor prime. 

În acest sens, prin prezentul act normativ se reglementează unele măsuri 

pentru ajustarea prețurilor necesare actualizării costurilor investiției în contractele 

de achiziție publică/ contractele sectoriale/acordurile-cadru precum și în alte 

categorii de contracte, respectiv ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul 

contractelor finanțare care au asigurate resursele financiare parțial sau integral din 

fonduri externe nerambursabile. 

De asemenea, este reglementată și metodologia de ajustare a prețurilor în 

vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de achiziție 

publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru precum și altor categorii de 

contracte. 

Costurile investițiilor pentru proiectele de infrastructură publică, respectiv 

devizele generale de investiții pentru proiectele a căror procedură de atribuire nu a 

început sau pentru cele a căror proceduri de atribuire sunt reluate se pot actualiza cu 

indicii de cost în construcții total, utilizând ca an de referință anul 2022. 

Ajustarea prețurilor se aplică contractelor de achiziție dacă sunt întrunite 



cumulativ următoarele condiții de imprevizibilitate, astfel: 
a) schimbarea condițiilor economice, pe bază cărora s-a fundamentat prețul 

contractelor, a intervenit după termenul limită pentru depunerea ofertelor; 
b) schimbarea, menționată la litera a), nu putea fi avută în vedere de către 

părțile contractante la momentul inițierii procedurii de atribuire sau al achiziției 
directe, respectiv la momentul elaborării ofertei;  

c) contractantul, în situațiile menționate la literele a) și b), nu putea 
determina, în mod obiectiv, întinderea corectă a riscului contractual în propunerea 
financiară; 

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.  

În vederea realizării ajustării de prețuri în cadrul contractelor de achiziție 
publică bneficiarii de fonduri externe nerambursabile care aplică  prevederile 
ordonanței de urgență, constituie o rezervă de implementare, în limitele și condițiile 
prevăzute de actu normativ, destinată plății ajustărilor de preț a contractelor de 
achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, sau alte categorii de 
contracte prin încheierea de act adițional la contractul de achiziție 
publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, în limitele și condițiile prevăzute 
de prezenta ordonanță de urgență. 

Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie 
inițial,  în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de 
achiziție, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și poate fi 
utilizată numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului 
contractelor de achiziție. 

De asemenea, pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare 
destinată plății ajustărilor de preț se poate suplimenta cu procente de până la 10% 
din valoarea restului de executat a contractului de achiziție, la data solicitării, prin 
încheierea de acte adiționale la contracte, numai dacă au fost efectuate plăți de 
minim 75% din valoarea rezervei.  

Beneficiarii de fonduri externe nerambursabile parcurg următoarele etape 
pentru încheierea actelor adiționale la contracte de achiziție, astfel: 

a) Etapa I: Întocmesc nota justificativă privind îndeplinirea condițiilor 
cumulative prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016, respectiv art. 238 
din Legea nr. 99/2016. Pentru demonstrarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 
221 alin. (1) lit.c) pct. I) din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 238 lit. a) din Legea 
nr. 99/2016, întrunirea condițiilor de imprevizibilitate ale contractului de achiziție 
prevăzute la art. 3 alin (13), din prezenta ordonanță de urgență este considerată 
necesară și suficientă. Nota justificativă este aprobată de reprezentantul legal al 
beneficiarului, care răspunde pentru realitatea îndeplinirii condițiilor de 
imprevizibilitate a contractului și corectitudinea informațiilor cuprinse în aceasta. 

b) Etapa a II-a: Pe baza notei justificative se încheie act adițional la contract 
prin majorarea prețului cu valoarea rezervei de implementare. Actul adițional va 
prevedea constituirea, evidența și modul de utilizare a rezervei de implementare în 
relația cu contractantul și va conține: 

Obiectul actului adițional; 
Valoarea rezervei de implementare; 
Modul de evidența a rezervei de implementare; 
Plățile care pot fi efectuate din rezerva de implementare; 
Formula de ajustare a prețului contractului de achiziție în acord cu prevederile 

prezentei ordonanțe de urgență; 
Valoarea restului rămas de executat determinat cantitativ și valoric, la data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, până la data încheierii procesului 



verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau după caz a procesului verbal de 
recepție și dare în folosință pentru care se va aplica formula de ajustare cu ocazia 
fiecărei solicitări de plăți, cantitativ și valoric; 

Alte prevederi care sunt necesare pentru constituirea, evidența și plățile care 
vor avea loc din rezerva de implementare; 

Anexe - inclusiv documentele care atestă îndeplinirea condițiilor cerute de 
prevederile actului normativ. 

Având în vedere: 
- urgența deblocării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, -

 - faptul că beneficiarii vor fi puși în situația în care să aplice prevederile 
actului normativ într-un mod unitar, este necesară aprobarea unei metodologii unitare 
privind întocmirea actelor adiționale la contractele de achiziție, prevăzute în OUG 
64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul 
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. 

Față de cele prezentate mai sus, a fost elaborată Metodologia privind 
întocmirea actelor adiționale la contractele de achiziție, prevăzute în OUG 64/2022 
privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor 
finanțate din fonduri externe nerambursabile, anexată, pe care o supunem aprobării. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


