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GUVERNUL                ROMÂNIEI 

 

 

HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile 

sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

395/2016, precum și pentru modificarea Anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru 

aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție 

aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,  

 

Guvernul României adoptă următoarea hotărâre: 

 

Art. I - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

422 din 6 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează 

după cum urmează: 

 

1. Articolului 158 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 158 

(1) În aplicarea art. 235 din Lege, pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție sectorială, 

prețul se va ajusta prin: 

a) revizuire, respectiv aplicarea, la contravaloarea prestației efectuate de către contractant în 

conformitate cu obligațiile contractuale, a unui coeficient de ajustare prin revizuire, indiferent 

de apariția sau nu a uneia dintre situațiile imprevizibile prevăzute la art. 1582 alin. (3), în condițiile 

în care ajustarea a fost prevăzută atât prin documentația de atribuire, cât și în contractul de 

achiziție sectorială/acordul – cadru, sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără 

echivoc; 

b) actualizare, respectiv aplicarea directă a unui coeficient de ajustare prin actualizare a anumitor 

elemente constitutive ale prețului contractului, afectate de apariția uneia dintre situațiile 

imprevizibile prevăzute la art. 1582 alin. (2)- (4), în cazul în care pe piață au apărut anumite 

condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente 

constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza 

cărora s-a fundamentat prețul contractului de achiziție sectorială. 
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(2) Actualizarea prețului contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru este aplicabilă direct 

în cazul în care, până la momentul încheierii contractului și oricând pe perioada de derulare a  

acestuia, survin situații imprevizibile, în sensul Art. 1582 alin (2), nefiind condiționată de existența 

unei informații/clauze de revizuire în cadrul documentelor achiziției și/sau în contract/acord-

cadru. 

(3) În orice situație, prețul contractului de achiziție sectorială poate fi ajustat doar în măsura 

strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului 

respectiv. 

(4) Ajustarea prețului contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru nu trebuie să conducă 

în niciun caz la schimbarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 

avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câștigător în urma 

finalizării respectivei proceduri, cu excepția cazului prevăzut la alin. (2). 

(5) Entitatea contractantă are dreptul să includă clauze de revizuire a prețului, în conformitate 

cu prevederile alin. (1) lit. a), pentru contractele de achiziție sectorială/acordurile-cadru a căror 

durata de valabilitate este mai mare de 6 luni. 

(6) Entitatea contractantă are obligația să includă clauze de revizuire a prețului, în conformitate 

cu prevederile alin. (1) lit. a), pentru contractele de achiziție sectorială/acordurile-cadru a căror 

durată de valabilitate este mai mare de 12 luni.” 

 

2. După articolul 158 se introduc două noi articole, articolele 1581 și 1582, cu următorul 

cuprins: 

„Art. 1581 

(1) În sensul art. 158 alin. (1) lit. a) și luând în considerare prevederile art. 236 din Lege, pentru 

ajustarea prin revizuire a prețului contractului, entitatea contractantă va introduce, atât în 

documentația de atribuire cât și în contractul/acordului-cadru respectiv, o formulă de ajustare 

prin revizuire a prețului contractului. 

(2) Lipsa informațiilor/clauzelor prevăzute în conformitate cu alin. (1) determină inaplicabilitatea 

prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare prin revizuire a prețului contractului de 

achiziție sectorială. În acest caz, prețul contractului se va ajusta prin actualizare, atunci când 

survin situații imprevizibile în sensul art. 1582 alin (2). 

(3) În sensul alin. (1), contractului de achiziție sectorială de lucrări/acordului-cadru care are ca 

obiect fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea cât și execuția de lucrări, formula de ajustare 

prin revizuire a prețului contractului de achiziție sectorială va fi o formulă polinomială de tipul: 

An = n * N + m * M + g * G + f * F + e * E + d * D + c * C + b * B + a * A, 

unde: 

An - reprezintă coeficientul de ajustare prin revizuire  care urmează a fi aplicat valorii de 

contract; 

n - ponderea estimată a cheltuielilor totale cu forța de muncă, inclusiv cheltuielile 

angajatorului pentru pregătire profesională (costul forței de muncă); 

N - indicele de creștere a salariului minim brut lunar conform hotărârilor de guvern, iar din 

2019 salariul minim în construcții; 
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m - ponderea estimată a costurilor cu materialele de construcție, respectiv cu materialele din 

minerale nemetalice; 

M - indicele de creștere a prețurilor produselor din minerale nemetalice; 

g - ponderea estimată a produselor achiziționate de la societăți de construcții și a altor 

materiale; 

G - indicele de cost în construcții; 

f - ponderea estimată a costurilor cu produse din metal; 

F - indicele de creștere a prețurilor produselor din industria metalurgică; 

e - ponderea estimată a costurilor cu energia electrică, gaze, energia termică și combustibil în 

total costuri; 

E - indicele de creștere a tarifelor/prețurilor pentru producția și furnizarea energiei electrice 

și termice, gaze, apă caldă și aer condiționat; 

d - ponderea estimată a materiilor prime pentru construcții, respectiv pietriș, nisip și alte 

produse extrase; 

D - indicele de creștere a prețurilor producției industriale pentru alte activități extractive;  

c - ponderea estimată a cheltuielilor cu produse din lemn; 

C - indicele de creștere a prețului producției industriale pentru prelucrarea lemnului, 

fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie 

și din alte materiale vegetale împletite; 

b - ponderea cheltuielilor cu amortizarea sau achiziția de utilaje de construcții în total 

cheltuieli sau în valoarea lucrărilor executate; 

B - indicele producției de echipamente electrice; 

a - ponderea altor consumuri; 

A - indicele prețului producției industriale. 

(4) Formula prevăzută la alin. (2) va fi aplicată diferențiat pe Construcții de clădiri (CAEN 41), 

Lucrări de geniu civil (CAEN 42) și Lucrări speciale de construcții (CAEN 43). Formula asigură 

reflectarea tuturor costurilor, suma proporțiilor fiind 100%. 

(5) Autoritatea contractantă va aplica formula de ajustare prin revizuire conform alin. (3) la 

fiecare aplicație de plată, pe întreaga durată a derulării contractului. 

(6) Ponderea estimată a fiecărei categorii de cheltuieli în total costuri se determină anual, iar 

coeficientul de ajustare prin revizuire se determină trimestrial de către Comisia Națională de 

Strategie și Prognoză și se publică pe site-ul instituției. 

(7) În cazul plăților lunare se utilizează ultimele date publicate de către Comisia Națională de 

Strategie și Prognoză referitoare la trimestrul precedent, iar în situațiile în care nu s-au efectuat 

revizuiri pe o perioadă mai mare de timp, se vor utiliza cumulativ coeficienții de ajustare prin 

revizuire. 

(8) În cazul unor valori subunitare ale coeficientului de ajustare prin revizuire, prețul contractului 

de achiziție sectorială nu se va ajusta.  

(9) În situația ajustării prin revizuire a prețului contractului de achiziție sectorială, aceasta se va 

face prin aplicarea directă a clauzelor de revizuire, acordul de voință al părților fiind dat prin 
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semnarea contractului respectiv, sau prin act adițional în cazul în care se modifică valoarea 

finală/totală a contractului de achiziție sectorială. În cazul în care semnarea unui act adițional 

este necesară, acesta se va semna doar la sfârșitul fiecărui an și la finalizarea lucrărilor, astfel 

încât să includă valoarea tuturor revizuirilor anterioare. 

 

Art. 1582 

(1) Ajustarea prin actualizare a prețului contractului de achiziție sectorială este considerată o 

modificare nesubstanțială, în sensul prevederilor art. 240 alin. (2) din Lege, și se aplică pentru 

toate contratele de achiziție publice indiferent de legea în vigoare la momentul demarării 

procedurii de atribuire sau semnării contractului. 

(2) Prin situație imprevizibilă se înțelege un eveniment care, fără a intra în sfera forței majore, 

nu putea fi prevăzut la momentul depunerii ofertei si/sau încheierii contractului de achiziție 

sectorială, independent de voința și controlul părților, care nu se datorează greșelii sau culpei 

acestora, afectând interesele legitime cel puțin ale uneia dintre acestea. 

(3) În sensul alin. (2), sunt asimilate evenimentelor imprevizibile următoarele: 

a) modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au 

ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect 

se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului; 

b) modificarea salariului minim brut aplicabil, toată valoarea manoperei, va fi actualizată cu un 

procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim brut aplicabil, fără a avea relevanță  dacă 

valoarea orei de manoperă ofertate este mai mică sau mai mare decât valoarea nouă orară a 

salariului minim brut aplicabil; 

c) modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziție sectorială, care 

influențează și impune redimensionarea elementelor ofertate și prețul contractului respectiv; 

d) creșterea/diminuarea prețurilor unor materii prime/materiale/alte produse, inclusiv 

combustibili și energie, care influențează prețul ofertei în raport cu prețurile prevăzute în ofertă, 

considerate prețuri de referință; 

e) durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungește, în mod neprevăzut, peste perioada 

preconizată si stabilita inițial prin documentația de atribuire și din motive care exclud orice culpă 

a ofertantului/contractantului; 

f) durata de îndeplinire/executare a contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru se 

prelungește peste termenele stabilite inițial în respectivul contract, din motive care nu se 

datorează sub niciun aspect culpei contractantului.; 

(4) Actualizarea prețului contractului de achiziție sectorială se va realiza și în alte situații, când 

survin evenimente imprevizibile, conform alin. (2), altele decât cele prevăzute la lit. a) – d). 

(5) În cazul contractului de achiziție sectorială, în situația apariției unui eveniment imprevizibil 

de natura celor prevăzute la alin. (2), actualizarea prețului contractului de achiziție 

sectorială/acordului-cadru trebuie să evidențieze influența pe care o exercită modificarea în 

prețul unitar și/sau total ofertat inițial. 

(6) Actualizarea prețului contractului de achiziție sectorială/acordului cadru se va realiza ori de 

câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile pe perioada de valabilitate a contractului, 

indiferent de durata de execuție a contractului, încheindu-se un act adițional în acest sens. 
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(7) În cazul în care decontarea într-un contract de achiziție sectorială/acordului-cadru se 

realizează în baza unor articole comasate, în care prețul unitar include materialele, manopera, 

utilajul și transportul, actualizarea componentelor prețului se realizează în baza devizelor 

analitice, pe care le va depune contractantul, odată cu solicitarea de actualizare a prețului 

contractului respectiv. 

(8) În cazul creșterii prețurilor, ca urmare a apariției unui eveniment imprevizibil de natura celor 

prevăzute la alin. (2), coeficientul de actualizare se aplică la nivel de preț unitar, ca urmare a 

unei solicitări a contractantului care are obligația de a justifica solicitarea respectivă. Decontarea 

se realizează la nivelul valorii calculate pe baza prestațiilor efectuate și a prețurilor unitare astfel 

actualizate. 

(9) Justificarea prețurilor resurselor unor materii prime/materiale/ alte produse se realizează pe 

baza evoluției prețurilor, tarifelor în diviziunile CAEN în situația în care indicii prețurilor producției 

industriale din diviziunile CAEN, din care fac parte produsele și serviciile respective înregistrează 

o creștere de peste 5% față de evoluția generala a inflației. 

Coeficientul de ajustare prin actualizare se aplică conform formulei: 

C(a) = (In/Io) – (An-1), dacă An ≠ 0, sau 

C(a) = (In/Io), dacă An = 0 

în care: 

C(a) reprezintă coeficientul de ajustare prin actualizare; 

In reprezintă indicele prețurilor producției industriale cu bază fixă înregistrat în luna n; în cazul 

salariului minim brut, reprezintă salariul minim brut aplicabil in luna n; 

Io reprezintă indicele prețurilor producției industriale cu bază fixă înregistrat aferent lunii de 

referință prevăzute în contractul de achiziție sectorială, dacă această dată de referință este 

prevăzută în contractul respectiv, sau aferent lunii datei de ofertare, dacă data de referință 

nu este prevăzută în contractul respectiv, la prima actualizare sau luna ultimei actualizări; 

in cazul salariului minim brut, reprezintă salariul minim brut aplicabil in luna de referință; 

An reprezintă coeficientul de ajustare prin revizuire a prețurilor; An are valoarea 0 (zero) când 

se realizează doar actualizare. 

(10) Ajustarea prețului se va realiza și concomitent, prin revizuire și actualizare atunci când se 

solicită, având în vedere că este luată în considerare doar diferența față de evoluția generală a 

prețurilor. 

(11) Coeficientul de ajustare prin actualizare se determină de către Comisia Națională de Strategie 

și Prognoză, pentru resursele materiale la care federațiile și asociații legal reprezentate din 

domeniu au semnalat situații imprevizibile. Coeficientul de ajustare prin actualizare se publică pe 

site-ul instituției. 

(12) În cazul diminuării prețurilor ca urmare a apariției unui eveniment imprevizibil de natura 

celor prevăzute la alin. (2), coeficientul de ajustare prin actualizare se aplică la nivel de preț 

unitar, solicitarea aplicării respectivului coeficient fiind o obligație a entității contractante, care 

are obligația de a justifica solicitarea respectivă. Decontarea se realizează la nivelul valorii 

calculate pe baza prestațiilor efectuate și a prețurilor unitare astfel actualizate. 

(13) Justificarea diminuării prețurilor resurselor materiale se realizează pe baza evoluției indicilor 

prețurilor producției industriale pe total - pe activități publicați de Institutul Național de 

Statistică. Coeficientul de ajustare prin actualizare se aplică numai dacă este mai mic de 1 și, în 
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cazul în care prețul contractului de achiziție sectorială nu a fost revizuit, se calculează conform 

formulei prevăzute la alin. (9). 

(14) Ajustarea prin actualizare a prețurilor unitare se realizează pentru resursele menționate în 

„Lista resurselor semnificative” al căror preț va fi actualizat, listă care devine parte integrantă 

din contractul de achiziție sectorială. Lista va fi întocmită de contractant la momentul semnării 

contractului/acordului-cadru sau odată cu prima solicitare de actualizare a prețului și reprezintă 

materialele principale, prezentate în ordine descrescătoare a valorii totale, care însumate 

reprezintă minimum 50% din valoarea totală a resursei materiale.”  

 

Art. II - Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 423 din 6 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează:  

 

1. Articolul 164 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 164 - (1) În aplicarea art. 221 din Lege, pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție 

publică, prețul se va  ajusta prin: 

a) revizuire, respectiv aplicarea, la contravaloarea prestației efectuate de către contractant în 

conformitate cu obligațiile contractuale, a unui coeficient de ajustare prin revizuire, indiferent 

de apariția sau nu a uneia dintre situațiile imprevizibile prevăzute la art. 1642 alin. (3), în condițiile 

în care ajustarea a fost prevăzută atât prin documentația de atribuire, cât și în contractul de 

achiziție publică/acordul – cadru, sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc; 

b) actualizare, respectiv aplicarea directă a unui coeficient de ajustare prin actualizare a anumitor 

elemente constitutive ale prețului contractului, afectate de apariția uneia dintre situațiile 

imprevizibile prevăzute la art. 1642 alin. (2)- (4), în cazul în care pe piață au apărut anumite 

condiții, în urma cărora s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente 

constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza 

cărora s-a fundamentat prețul contractului de achiziție publică. 

(2) Actualizarea prețului contractului de achiziție publică/acordului-cadru este aplicabilă direct 

în cazul în care, până la momentul încheierii contractului și oricând pe perioada de derulare a  

acestuia, survin  situații imprevizibile, în sensul Art. 1642 alin (2), nefiind condiționată de existența 

unei informații/clauze de revizuire în cadrul documentelor achiziției și/sau în contract/acord-

cadru. 

(3) În orice situație, prețul contractului de achiziție publică poate fi ajustat doar în măsura strict 

necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului 

respectiv. 

(4) Ajustarea prețului contractului de achiziție publică/ acordului-cadru nu trebuie să conducă în 

niciun caz la schimbarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea 

avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câștigător în urma 

finalizării respectivei proceduri, cu excepția cazului prevăzut la alin. (2). 
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(5) Autoritatea contractantă are dreptul să includă clauze de ajustare prin revizuire a prețului, în 

conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a), pentru contractele de achiziție publică/acordurile-

cadru a căror durata de valabilitate este mai mare de 6 luni. 

(6) Autoritatea contractantă are obligația să includă clauze de revizuire a prețului, în conformitate 

cu prevederile alin. (1) lit. a), pentru contractele de achiziție publică/acordurile-cadru a căror 

durată de valabilitate este mai mare de.12 luni.” 

 

2. După art. 164 se introduc două noi articole, art. 1641 și 1642, cu următorul cuprins: 

„Art. 1641 

(1) În sensul art. 164 alin. (1) lit. a) și luând în considerare prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) din 

Lege, pentru ajustarea prin revizuire a prețului contractului, autoritatea contractantă va 

introduce, atât în documentația de atribuire cât și în contractul/ acordul-cadru respectiv, o 

formulă de ajustare prin revizuire a prețului contractului. 

(2) Lipsa informațiilor/clauzelor prevăzute în conformitate cu alin. (1) determină inaplicabilitatea 

prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare prin revizuire a prețului contractului de 

achiziție publică. În acest caz, prețul contractului se va ajusta prin actualizare, atunci când survin 

situații imprevizibile în sensul art. 1642 alin (2). 

(3) În sensul alin. (1), contractului de achiziție publică de lucrări/acordului-cadru care are ca 

obiect fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea cât și execuția de lucrări, formula de ajustare 

prin revizuire a prețului contractului de achiziție publică va fi o formulă polinomială de tipul: 

An = n * N + m * M + g * G + f * F + e * E + d * D + c * C + b * B + a * A, 

unde: 

An - reprezintă coeficientul de ajustare prin revizuire  care urmează a fi aplicat valorii de 

contract; 

n - ponderea estimată a cheltuielilor totale cu forța de muncă, inclusiv cheltuielile 

angajatorului pentru pregătire profesională (costul forței de muncă); 

N - indicele de creștere a salariului minim brut lunar conform hotărârilor de guvern, iar din 

2019 salariul minim în construcții; 

m - ponderea estimată a costurilor cu materialele de construcție, respectiv cu materialele din 

minerale nemetalice; 

M - indicele de creștere a prețurilor produselor din minerale nemetalice; 

g - ponderea estimată a produselor achiziționate de la societăți de construcții și a altor 

materiale; 

G - indicele de cost în construcții; 

f - ponderea estimată a costurilor cu produse din metal; 

F - indicele de creștere a prețurilor produselor din industria metalurgică; 

e - ponderea estimată a costurilor cu energia electrică, gaze, energia termică și combustibil în 

total costuri; 

E - indicele de creștere a tarifelor/prețurilor pentru producția și furnizarea energiei electrice 

și termice, gaze, apă caldă și aer condiționat; 
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d - ponderea estimată a materiilor prime pentru construcții, respectiv pietriș, nisip și alte 

produse extrase; 

D - indicele de creștere a prețurilor producției industriale pentru alte activități extractive; 

c - ponderea estimată a cheltuielilor cu produse din lemn; 

C - indicele de creștere a prețului producției industriale pentru prelucrarea lemnului, 

fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie 

și din alte materiale vegetale împletite; 

b - ponderea cheltuielilor cu amortizarea sau achiziția de utilaje de construcții în total 

cheltuieli sau în valoarea lucrărilor executate; 

B - indicele producției de echipamente electrice;  

a - ponderea altor consumuri; 

A - indicele prețului producției industriale. 

(4) Formula prevăzută la alin. (2) va fi aplicată diferențiat pe Construcții de clădiri (CAEN 41), 

Lucrări de geniu civil (CAEN 42) și Lucrări speciale de construcții (CAEN 43). Formula asigură 

reflectarea tuturor costurilor, suma proporțiilor fiind 100%. 

(5) Autoritatea contractantă va aplica formula de ajustare prin revizuire  conform alin. (3)  la 

fiecare aplicație de plată, pe întreaga durată a derulării contractului. 

(6) Ponderea estimată a fiecărei categorii de cheltuieli în total costuri se determină anual, iar 

coeficientul de ajustare prin revizuire se determină trimestrial de către Comisia Națională de 

Strategie și Prognoză și se publică pe site-ul instituției. 

(7) În cazul plăților lunare se utilizează ultimele date publicate de către Comisia Națională de 

Strategie și Prognoză referitoare la trimestrul precedent, iar în situațiile în care nu s-au efectuat 

revizuiri pe o perioadă mai mare de timp, se vor utiliza cumulativ coeficienții de ajustare prin 

revizuire. 

(8) În cazul unor valori subunitare ale coeficientului de ajustare prin revizuire, prețul contractului 

de achiziție publică nu se va ajusta. 

(9) În situația ajustării prin revizuire a prețului contractului de achiziție publică, aceasta se va 

face prin aplicarea directă a clauzelor de revizuire, acordul de voință al părților fiind dat prin 

semnarea contractului respectiv, sau prin act adițional în cazul în care se modifică valoarea 

finală/totală a contractului de achiziție publică. În cazul în care semnarea unui act adițional este 

necesară, acesta se va încheia doar la sfârșitul fiecărui an și la finalizarea lucrărilor, astfel încât 

să includă valoarea tuturor revizuirilor anterioare. 

 

Art. 1642 

(1) Ajustarea prin actualizare a prețului contractului de achiziție publică este considerată o 

modificare nesubstanțială, în sensul prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) din Lege, și se aplică 

pentru toate contratele de achiziție publice indiferent de legea în vigoare la momentul demarării 

procedurii de atribuire sau semnării contractului. 

(2) Prin situație imprevizibilă se înțelege un eveniment care, fără a intra în sfera forței majore, 

nu putea fi prevăzut la momentul depunerii ofertei si/sau încheierii contractului de achiziție 
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publică, independent de voința și controlul părților, care nu se datorează greșelii sau culpei 

acestora, afectând interesele legitime cel puțin ale uneia dintre acestea. 

(3) În sensul alin. (2), sunt asimilate evenimentelor imprevizibile următoarele: 

a) modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au 

ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect 

se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului; 

b) modificarea salariului minim brut aplicabil, toată valoarea manoperei, va fi actualizată cu un 

procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim brut aplicabil, fără a avea relevanță  dacă 

valoarea orei de manoperă ofertate este mai mică sau mai mare decât valoarea nouă orară a 

salariului minim brut aplicabil. 

c) modificarea normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziție publică, care 

influențează și impune redimensionarea elementelor ofertate și prețul contractului respectiv; 

d) creșterea/diminuarea prețurilor unor materii prime/materiale/alte produse, inclusiv 

combustibili și energie, care influențează prețul ofertei în raport cu prețurile prevăzute în ofertă, 

considerate prețuri de referință; 

e) durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungește, în mod neprevăzut, peste perioada 

preconizată si stabilita inițial prin documentația de atribuire și din motive care exclud orice culpă 

a ofertantului/contractantului; 

f) durata de îndeplinire/executare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru se 

prelungește peste termenele stabilite inițial în respectivul contract, din motive care nu se 

datorează sub niciun aspect culpei contractantului.; 

(4) Ajustarea prin actualizare a prețului contractului de achiziție publică se va realiza și în alte 

situații când survin evenimente imprevizibile, conform alin. (2), altele decât cele prevăzute la lit. 

a) – d). 

(5) În cazul contractului de achiziție publică, în situația apariției unui eveniment imprevizibil de 

natura celor prevăzute la alin. (2), actualizarea prețului contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru trebuie să evidențieze influența pe care o exercită modificarea în prețul 

unitar și/sau total ofertat inițial. 

(6) Actualizarea prețului contractului de achiziție publică/acordului cadru se va realiza ori de câte 

ori se constată apariția unei situații imprevizibile pe perioada de valabilitate a contractului, 

indiferent de durata de execuție a contractului și numai în situația în care se majorează prețul 

contractului, încheindu-se un act adițional în acest sens. 

(7) În cazul în care decontarea într-un contract de achiziție publică/ acord-cadru se realizează în 

baza unor articole comasate, în care prețul unitar include materialele, manopera, utilajul și 

transportul, actualizarea componentelor prețului se realizează în baza devizelor analitice pe care 

le va depune contractantul odată cu solicitarea de actualizare a prețului contractului respectiv. 

(8) În cazul creșterii prețurilor, ca urmare a apariției unui eveniment imprevizibil de natura celor 

prevăzute la alin. (2), coeficientul de actualizare se aplică la nivel de preț unitar, ca urmare a 

unei solicitări a contractantului care are obligația de a justifica solicitarea respectivă. Decontarea 

se realizează la nivelul valorii calculate pe baza prestațiilor efectuate și a prețurilor unitare astfel 

actualizate. 

(9) Justificarea prețurilor resurselor unor materii prime/materiale/alte produse se realizează pe 

baza evoluției prețurilor, tarifelor în diviziunile CAEN, în situația în care indicii prețurilor 
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producției industriale din diviziunile CAEN, din care fac parte produsele și serviciile respective, 

înregistrează o creștere de peste 5% față de evoluția generală a inflației.  

Coeficientul de ajustare prin actualizare se aplică conform formulei: 

C(a) = (In/Io) –( An-1), dacă An ≠ 0, sau 

C(a) = (In/Io), dacă An = 0 

în care: 

C(a) reprezintă coeficientul de ajustare prin  actualizare; 

In reprezintă indicele prețurilor producției industriale cu bază fixă înregistrat în luna n; în cazul 

salariului minim brut, reprezintă salariul minim brut aplicabil în luna n. 

Io reprezintă indicele al prețurilor producției industriale cu bază fixă înregistrat aferent lunii 

de referință prevăzute în contractul de achiziție publică, dacă această dată de referință este 

prevăzută în contractul respectiv, sau aferent lunii datei de ofertare, dacă data de referință 

nu este prevăzută în contractul respectiv, la prima actualizare sau luna ultimei actualizări; 

în cazul salariului minim brut, reprezintă salariul minim brut aplicabil în luna de referință. 

An reprezintă coeficientul de ajustare prin revizuire a prețurilor; An are valoarea 0 (zero) când 

se realizează doar actualizare. 

(10) Ajustarea prețului se va realiza și concomitent, prin revizuire și actualizare atunci când se 

solicită, având în vedere că este luată în considerare doar diferența față de evoluția generală a 

prețurilor. 

(11) Coeficientul de ajustare prin actualizare, se determină de către Comisia Națională de 

Strategie şi Prognoză, pentru resursele materiale la care federațiile și asociațiile legal 

reprezentate din domeniu au semnalat situații imprevizibile. Coeficientul de ajustare prin 

actualizare se publică pe site-ul instituției. 

(12) În cazul diminuării prețurilor ca urmare a apariției unui eveniment imprevizibil de natura 

celor prevăzute la alin. (2), coeficientul de ajustare prin actualizare se aplică la nivel de preț 

unitar, solicitarea aplicării respectivului coeficient fiind o obligație a autorității contractante, 

care are obligația de a justifica solicitarea respectivă. Decontarea se realizează la nivelul valorii 

calculate pe baza prestațiilor efectuate și a prețurilor unitare astfel actualizate. 

(13) Justificarea diminuării prețurilor resurselor materiale se realizează pe baza evoluției indicilor 

prețurilor producției industriale pe total - pe activități publicați de Institutul Național de 

Statistică. Coeficientul de ajustare prin actualizare se aplică numai dacă este mai mic de 1. 

(14) Ajustarea prin actualizare a prețurilor unitare se realizează pentru resursele menționate în 

„Lista resurselor semnificative” al căror preț va fi actualizat, listă care devine parte integrantă 

din contractul de achiziție publică. Lista va fi întocmită de contractant la momentul semnării 

contractului/acordului-cadru sau odată cu prima solicitare de actualizare a prețului și reprezintă 

materialele principale, prezentate în ordine descrescătoare a valorii totale, care însumate 

reprezintă minimum 50% din valoarea totală a resursei materiale.” 

   

Art. III - Anexele 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor 

generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor 

de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 26 din 11 ianuarie 2018, se modifică și se completează după cum urmează: 
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1. Subclauzele 48.3 din Anexa nr. 1, respectiv din Anexa nr. 2, se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

48.3. Cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, dacă Durata de 

Execuție la semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera că prețurile din 

Oferta Antreprenorului au fost stabilite în baza condițiilor de prețuri și piață în vigoare la Data de 

Referință și sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate oricând pe perioada de derulare a 

Contractului, pentru creșterea/diminuarea indicilor de preț pentru elemente constitutive ale 

Ofertei, apărute după Data de Referință, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea 

costurilor pe baza cărora s-a fundamentat Prețul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la 

lucrările evaluate pe baza Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a prețurilor 

curente. Această ajustare va fi determinată prin aplicarea formulei prevăzute în această clauză. 

 

2. Subclauzele 48.4 din Anexa nr. 1, respectiv din Anexa nr. 2, se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

„48.4. Formula de ajustare prin revizuire a prețurilor este formula prevăzută la art. 1641 alin. (3) 

din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Ajutarea prețului prin actualizare se realizează în condițiile din art. 1642 din Anexa la Hotărârea 

Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.” 

 

3. Subclauzele 48.5 din Anexa nr. 1, respectiv din Anexa nr. 2, se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

„48.5  În cazul contractelor în derulare, care au avut prevăzută ajustarea prețului contractului în 

documentația de atribuire, fie prin formula simplă, fie prin formula polinomială, stipulată la pct. 

48.5, respectiv la pct. 48.4 din Anexa nr. 1 la HG nr.1/2018, acestea rămân aplicabile. 

Contractantul poate solicita, iar autoritatea contractantă va aproba, înlocuirea formulei de 

ajustare din contract cu formula de ajustare prin revizuire prevăzută la art. 1641 alin. (3) din 

prezenta hotărâre. Această înlocuire de formulă, odată aprobată, va rămâne valabilă pe toată 

durata contractului. În situații imprevizibile, contractul va fi ajustat prin actualizare conform Art. 

1642  din prezenta hotărâre.” 

 

4. După subclauza 48.7 se introduce o nouă subclauză, 48.71, cu următorul cuprins: 

„48.71 - În condițiile de la 48.7 ajustarea prețurilor după finalul Duratei de Execuție va fi făcută 

prin actualizare, în situații imprevizibile, utilizând coeficientul de ajustare prin actualizare C(a) 

stabilit de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, în condițiile legale aplicabile la acel 

moment.” 

 

5. Primul paragraf al Subclauzei 48.8 se va modifica și va avea următorul conținut : 
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„Valoarea Contractului va fi ajustată pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a 

Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi și abrogarea sau 

modificarea Legilor existente), sau din  creșterea/ diminuarea indicilor de preț pentru elementele 

constitutive ale Ofertei, conform art. 1642 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare, în situații imprevizibile apărute ulterior Datei de Referință, 

care îl afectează pe Antreprenor în îndeplinirea obligațiilor sale potrivit prevederilor 

Contractului.” 

 

Art. IV – Pentru contractele de achiziție publică/sectorială sumele suplimentare față de 

angajamentul contractual inițial rezultate ca urmare a aplicării prevederilor referitoare la 

ajustarea prețului prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, respectiv HG nr. 

395/2016, se asigură de către entitatea/autoritatea contractanta după cum urmează: 

(1) Pentru contractele de achiziție publică/sectorială care se derulează în baza unor documentații 

tehnico-economice întocmite în baza Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a 

structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări 

de intervenții: 

a) din sumele provenite din diferențele rezultate între contractul de finanțare și contractul de 

achiziție publică/sectorială, sau 

b) din economiile rezultate din implementarea contractului de achiziție publică/sectorială, sau 

c) bugetul autorității/entității contractante, sau 

d) alte transferuri de la bugetul de stat în condițiile legii, sau 

e) sumele provenite ca urmare a reavizării indicatorilor tehnico-economici. 

(2) Pentru contractele de achiziție publică/sectorială care se derulează în baza unor documentații 

tehnico-economice întocmite în baza Hotărârii 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: 

a) din sumele provenite din diferențele rezultate între contractul de finanțare și contractul de 

achiziție publică/sectorială, sau 

b) din economiile rezultate din implementarea contractului de achiziție publică/sectorială, sau 

c) din sumele prevăzute la capitolul „diverse și neprevăzute” astfel cum sunt acestea prevăzute 

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

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

d) bugetul autorității/entității contractante, sau 

e) alte transferuri de la bugetul de stat în condițiile legii, sau 

f) sumele provenite ca urmare a reavizării indicatorilor tehnico-economici. 

(3) Pentru contractele de achiziție publică/sectorială nou încheiate sumele suplimentare se vor 

asigura din Capitolul 5 subcapitolul 5.5 din Devizul general al obiectivului de investiții, conform 

H.G. nr.907/2016, cu modificările și completările ulterioare. 
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Art. V - Prevederile  Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 

1061 din 29 decembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. După punctul 5.4 din Secțiunea a 5 a „Alte cheltuieli”- din Anexa Nr. 6 „Metodologia 

privind elaborarea devizului general si a devizului pe obiect din 29.11.2016”, se introduce un 

nou punct, pct. 5.5, cu următorul cuprins: 

5.5 - „Ajustări de preț contractual ca urmare a revizuirii și actualizării contractelor în condițiile 

legislației privind achizițiile publice/sectoriale”. 

 

2. La devizul general al obiectivului de investiții cuprins în Anexa Nr. 7, după punctul 

5.4., se introduce un punct nou, pct. 5.5, cu următorul cuprins: 

5.5 - „Ajustări de preț contractual ca urmare a revizuirii și actualizării contractelor în condițiile 
legislației privind achizițiile publice”. 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

Vasilica -Viorica DĂNCILĂ 



GUVERNUL                ROMÂNIEI 

 

ORDONANȚĂ de URGENȚĂ 

pentru modificarea alineatului (2) al articolului 5  din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru 

sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii 

 

Având în vedere: 

- necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru asigurarea abordării unitare în cadrul sistemului de 

control ex ante în domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiuni, în caz contrar existând riscul 

diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecința cea 

mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiții 

majore, cu impact social și economic la nivel național sau local, 

- importanța deosebită a fondurilor structurale în ansamblul economiei naționale, precum și efectele 

negative asupra potențialului de dezvoltare a economiei naționale generate de un nivel redus al 

absorbției fondurilor structurale, 

În considerarea faptului că aspectele sus-menționate vizează interesul general public și constituie situații 

de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată, 

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

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. 

 

Articol unic – La articolul 5, alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 

privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de 

achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de 

lucrări și concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 

din 18 decembrie 2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„(2) Controlul ex ante exercitat de ANAP potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se 

desfășoară la solicitarea autorității contractante pe bază de liste de verificare și vizează verificarea 

conformității cu dispozițiile legale aplicabile din punctul de vedere al regularității și calității.” 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

VASILICA - VIORICA DĂNCILĂ 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea alineatului (2) al articolului 5 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru 

sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii 

 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situației 

actuale 

A.N.A.P. este instituția ce asigură elaborarea politicilor și a legislației în 

domeniul achizițiilor publice/sectoriale, precum și a concesiunilor de 

servicii și lucrări, în conformitate cu legislația europeană. 

În data de 26 mai 2016, a intrat în vigoare noul pachet legislativ în 

domeniul achizițiilor publice, compus din trei legi (Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile 

sectoriale,  și, respectiv, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 

lucrări și concesiunile de servicii), care transpun în legislația națională 

prevederile noilor Directive europene în materie (adoptate la nivelul 

anului 2014), precum și Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de 

atac în domeniul achizițiilor publice, care este complementară celorlalte 

trei. 

De asemenea, la data de 18 decembrie 2017 a fost publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a 

contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune 

de lucrări și concesiune de servicii, cu aplicabilitate în din data de 15 iunie 

2018, prin care s-a trecut la noul sistem de verificare ex ante din România. 

În data de 29 decembrie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 

privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative 

și prorogarea unor termene, prin care a fost modificată Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 98/2017 în sensul că realizarea controlului ex 

ante pentru contractele finanțate din fonduri europene este performată de 

către autoritățile de management. 

În data de 25 februarie 2019 a fost primită din partea Comisiei Europene 

scrisoarea cu nr. Ares(2019)1058155 - 20/02/2019 prin care se atrage 

atenția statului membru asupra faptului că modificările aduse sistemului 

ex ante din România prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

114/2018 sunt împotriva recomandărilor specifice de țară, în sensul că 

trebuie să existe o singură instituție, respectiv Agenția Națională pentru 

Achiziții Publice, responsabilă cu controlului ex ante în România, 

indiferent de sursa de finanțare a contractelor de achiziție 

publică/sectorială. 

Amintim totodată faptul că absorbția fondurilor structurale conform 

Acordului de parteneriat, în valoare de aproximativ 43 de miliarde de 
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Euro, reprezintă un interes public prioritar, dată fiind importanța acestora 

în ansamblul economiei naționale și efectele absorbției fondurilor 

structurale asupra potențialului de dezvoltare a economiei naționale. 

Nerespectarea prevederilor Acordului de parteneriat, prin neîndeplinirea 

condiționalităților ex-ante prevăzute în cuprinsul său, inclusiv în ceea ce 

privește dezvoltarea și implementarea Strategiei naționale de achiziții 

publice, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 privind 

aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, poate 

conduce la afectarea finanțării din fonduri structurale în cadrul 

programelor europene finanțate din fonduri europene alocate în exercițiul 

financiar 2014-2020 a unor proiecte de interes public și la corecții 

financiare, fiind astfel afectată în mod semnificativ îndeplinirea 

obiectivelor de absorbție a fondurilor structurale, cu impact deosebit 

asupra dezvoltării economiei naționale, 

Aspectele sus-menționate vizează interesul general public și constituie 

situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată. 

2. Schimbări 

preconizate 

Modificarea propusă la art. 5 alin. (2) are ca scop unificarea controlului 

ex-ante asupra procesului de atribuire a contractelor de achiziție 

publică/sectoriale, precum și de concesiuni, pentru care Agenția 

Națională pentru Achiziții Publice este desemnată ca unică instituție 

responsabilă de acest control. 

3. Alte informații Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului 

concurențial și domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului 

concurențial și domeniului ajutoarelor de stat.  

Proiectul a fost transmis în copie, însoțit de Nota de 

fundamentare aferentă, spre consultare, către Consiliul 

Concurenței. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra 

întreprinderilor mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra Legii nr. 

346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informații Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 

- mii lei – 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus, din care:  

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

(i) contribuții de asigurări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri și servicii 

b) bugete locale 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri și servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri și servicii 

      

3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea 

creșterii cheltuielilor bugetare 
      

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 
      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor și/sau a cheltuielilor 

bugetare 

 

7. Alte informații  

 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de 

act normativ (acte normative în 

vigoare ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ): 

a) acte normative care se modifică sau 

se abrogă ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziții. 

a) Prezentul proiect de act normativ modifică Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 98/2016 privind funcția de control 

ex ante al procesului de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a 

contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor 

de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. 

 

 

b) Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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11. Compatibilitatea proiectului de act 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice: 

a) impact legislativ - prevederi de 

modificare și completare a cadrului 

normativ în domeniul achizițiilor 

publice, prevederi derogatorii; 

b) norme cu impact la nivel 

operațional/tehnic - sisteme 

electronice utilizate în desfășurarea 

procedurilor de achiziție publică, 

unități centralizate de achiziții publice, 

structură organizatorică internă a 

autorităților contractante. 

 

 

 

a) Modificarea cadrului legislativ actual privind funcția de 

control ex ante în achiziții publice/sectoriale, precum și 

concesiuni.  

 

b) Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control 

ex ante al procesului de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a 

contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor 

de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor 

Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției 

Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru 

modificarea și completarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 

achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 395/2016 și a Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor 

de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea 

nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile 

de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

867/2016. 

2. Conformitatea actului normativ cu 

legislația comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare  

 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a 

Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaționale din care 

decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informații -   

 

Secțiunea a 6-a 

Consultări efectuate în vederea elaborării actului normativ 

1. Informații privind procesul de 

consultare cu organizații 

neguvernamentale, institute de 

cercetare și alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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2. Fundamentarea alegerii 

organizațiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum și a modului în 

care activitatea acestor organizații este 

legată de obiectul actului normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu 

autoritățile administrației publice 

locale, în situația în care actul 

normativ are ca obiect activități ale 

acestor autorități, în condițiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 

privind procedurile de consultare a 

structurilor asociative ale autorităților 

administrației publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte 

normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfășurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

c) Consiliul Economic și Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ urmează a fi avizat de către 

Consiliul Legislativ. 

Proiectul a fost transmis în copie, însoțit de Nota de 

fundamentare aferentă, spre consultare, către Curtea de 

Conturi. 

 

6. Alte informații Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societății civile cu 

privire la necesitatea elaborării actului 

normativ 

 

Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii publice, 

potrivit dispozițiilor Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică. 

Au fost respectate prevederile legale privind consultarea 

publică pe pagina de internet a instituțiilor inițiatoare. 

 

2. Informarea societății civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului, în urma implementării 

actului normativ, precum și efectele 

asupra sănătății și securității 

cetățenilor sau diversității biologice 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Alte informații 

 

 

 

 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsuri de punere în aplicare a 

actului normativ de către autoritățile 

administrației publice centrale și/sau 

înființarea unor noi organisme sau 

extinderea componentelor instituțiilor 

existente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informații 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Ordonanță de urgență a Guvernului pentru 

modificarea alineatului (2) al articolului 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind 

funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție 

publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și 

concesiune de servicii. 
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