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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 


