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INSTRUCŢIUNE 

privind modificările contractului de achiziție publică/contractului sectorial/acordului-cadru și 

încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale 

                

    Având în vedere: 

    - prevederile art. 221, art. 222, art. 236 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

    - prevederile art. 235 – 243, art. 253 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

-    prevederile art. 9 alin. (3) lit. f), art. 164 , art 165, art. 165^1 din 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, cu modificările și 

completările ulterioare; 

    - prevederile art. 9 alin. (4) lit. f), art. 158  din 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, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. VIII din OUG nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în 

domeniul achiziţiilor publice; 

    - interpretarea dată de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-454/06, având ca obiect o 

cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulate în temeiul articolului 234 CE de 

Bundesvergabeamt (Austria), prin Decizia din 10 noiembrie 2006, primită de Curte la 13 noiembrie 2006, 

pressetext Nachrichtenagentur GmbH împotriva Republik Österreich (Bund), APAOTS OriginaltextService 

GmbH, APA Austria Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, 

-  sesizările primite de la numeroase autorități/entități contractante și operatori economici privind 

incidența în practică a unor interpretări diferite asupra unor prevederi ale legislației speciale în materia 

achizițiilor publice,  

-  necesitatea clarificării înțelesului prevederilor legale redate în continuare, inclusiv în ceea ce privește 

efectele OUG nr. 114/2018, cu scopul asigurării unui cadru transparent‚ previzibil și unitar atât pentru 

participarea operatorilor economici interesați la proceduri de atribuire a contractelor de achiziție 

publică/sectoriale, cât și pentru asigurarea aplicării de către autoritățile/entitățile contractante pe 

parcursul executării contractelor a unui tratament unitar pentru aceleași situații de fapt, precum și  

pentru evitarea unor interpretări care contravin principiilor din materia achizițiilor publice/sectoriale, 

    în temeiul art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, 

cu modificările și completările ulterioare, 
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    președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice emite următoarea instrucțiune: 

în cadrul căreia prin următorii termeni se va înțelege: 

1. Data de referință: ”30 de zile anterior ultimei zile stabilite pentru depunerea ofertei;  

NOTA – propunere realizata potrivit HG nr. 1/2018, sau 28 de zile potrivit Condițiilor de Contract 

FIDIC. 

2. Ajustarea prețului: Operațiunea juridică și matematică efectuată, ca regulă, prin indexare, 

necesară pentru combaterea dezechilibrului contractual care poate interveni în cazul schimbării 

condițiilor de cost între data de referință și data suportării efective a costurilor, care se realizează 

prin: 

3. Revizuirea prețului: aplicarea unui coeficient de ajustare asupra contraprestației efectuate 

de contractant în acord cu prevederile contractuale si documentatia de atribuire. 

1. Actualizarea prețului: aplicarea, în condițiile legii si fără ca documentația de atribuire și 
prevederile contractului să fi prevăzut dreptul de ajustare) a unuia sau mai multor coeficienți 
de ajustare asupra prețului global sau asupra unor categorii de costuri care fundamentează 
prețul afectate de apariția uneia dintre situatiile imprevizibile prevăzute de lege sau de 
prezenta instrucțiune 
Modificare mecanică: Modificarea realizată în baza prevederilor contrctuale și ale 

documentației de atribuire 

Costuri care au fundamentat oferta: condițiile de cost existente la Data de referință 

 

 

    CAPITOLUL I 

    Dispoziţii generale 

ART. 1 

    (1) Autoritatea/entitatea contractantă și operatorul/operatorii economic/economici, stabilesc prin 

semnarea contractului de achiziție publică/sectorial/acordului-cadru, denumite în continuare contractul/ 

acordul-cadru, ca urmare a acordului de voință exprimat, drepturile și obligațiile pe care și le asumă. 

    (2) În situația în care, pe parcursul derulării unui contract/acord-cadru, apare necesitatea unei 

modificări a clauzelor inițiale ale contractului/acordului-cadru, autoritatea/entitatea contractantă va 

stabili, înainte de aprobarea acestei modificări, dacă aceasta, raportat la circumstanțele specifice, 

reprezintă: 

a. aplicarea directă a clauzelor de revizuire prevăzute în documentele inițiale ale achiziției sau a 

prevederilor legale; 

b. o modificare nesubstanțială; 

c. o modificare substanțială. 

    (3) Posibilitățile de modificare a contractului/acordului-cadru detaliate prin această instrucțiune au fost 

structurate în corelație cu prevederile legale și grupate în 3 categorii, așa cum rezultă din tabelul de mai 

jos: 
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Modificare ca urmare a aplicării directe a clauzelor de 
revizuire 

Cap. II Modalitatea de aprobare/ Formalizarea 
efectuării modificării 

 Legea nr. 
98/2016 cu 
modificările și 
completările      
ulterioare 

Legea nr. 
99/2016 
 

  

Aplicare directă a 
prevederilor 
contractului- caz 
general 

Art. 221 alin. 
(1)lit. a) și alin. 
(2)                  

Art. 236           Art. 2   • prin aplicarea directă a clauzelor 
contractului acordul de voință al 
părților fiind dat prin semnarea 
contractului) • prin act adițional în 
cazul în care se modifică valoarea 
finală/ totală a contractului                       

Aplicarea directă a 
prevederilor legii – 
modificări legislative 

Art. 164 alin. 4 
HG nr. 395/2016 
și art. 158 alin 4 
HG nr. 394/2016 

   

Aplicare directă a 
prevederilor 
contractului/legii – 
înlocuirea 
contractantului  
 

Art. 221 alin. 
(1)lit. d)  

Art. 240 alin. (1) Art. 3 • prin aplicarea directă a clauzelor 
contractului 

• Prin act adițional se stabilește cine 
este noul contractant ce îl înlocuiește 
pe cel inițial    

II. Modificări nesubstanțiale Cap. III  

Modificări 
nesubstanțiale – 
adaptări la contextul 
practic 

Art. 221 alin. (1) 
lit. e), alin. (9) și 
(11) 

Art. 240 alin. (2)și 
(3) 

Art. 4 • Prin aplicarea clauzelor 
contractului, după o analiză a 
circumstanțelor, valorii și a altor 
aspecte care demonstrează 
posibilitatea încadrării în acest tip de 
modificare 

• Prin act adițional în cazul în care se 
modifică valoarea finală/totală a 
contractului, durata de execuție a 
contractului, cantitatea totală de lucrări 
și/sau altele asemenea 

Modificări 
nesubstanțiale - prag 
valoric 

Art. 221 alin. (1) 
lit. f) și alin. (10) 

Art. 241 și art. 
242 alin. (1) 

Art. 4 • Prin aplicarea clauzelor 
contractului, după o analiză a 
circumstanțelor, valorii și a altor 
aspecte care demonstrează 
posibilitatea încadrării în acest tip de 
modificare 

• Prin act adițional în cazul în care se 
modifică valoarea finală/totală a 
contractului, durata de execuție a 
contractului, cantitatea totală de lucrări 
și/sau altele asemenea 

III. Modificări condiții excepționale Cap. IV  

Modificări – condiții 
excepționale – 
schimbarea 
contractantului 

Art. 221 alin. (1) 
lit. b), alin. (3), 
(4), (5), (6) și (10) 

Art. 237 și 239 Art.5 
Art.6 
Art.9 
Art.10 

Prin act adițional 
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imposibilă 

Modificări – condiții 
excepționale – 
circumstanțe 
imprevizibile pentru o 
autoritate/ entitate 
contractantă diligentă 

Art. 221 alin. (1) 
lit. c), alin. (4), 
(5), (6) și (10) 

Art. 238, art. 239 
și art. 242 alin. 
(1) 

Art. 7 
Art.8 
Art.9 
Art.10 

Prin act adițional 

IV. Modificări substanțiale Cap. V  

Modificări 
substanțiale 

Art. 221 alin. (7) 
și art. 222 

Art. 240 alin. (3) 
și art. 243 

Art. 11-
13 

După caz, prin una din procedurile de 
atribuire stipulate de prevederile art. 
68 al legii nr. 98/2016, respectiv art. 82 
al Legii nr. 99/2016, în conformitate cu 
dispozițiile acestor legi 
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 CAPITOLUL II 

Modificare ca urmare a aplicării directe a clauzelor de revizuire prevăzute în documentele inițiale ale 

achiziției 

    ART. 2 

(1) Aplicarea directă a clauzelor de revizuire presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor 

condiții: 

a) clauzele precizează obiectul, limitele şi natura eventualelor modificări sau opţiuni, precum şi 

condiţiile în care se poate recurge la acestea; 

b) clauzele trebuie să fi fost prevăzute în documentaţia de atribuire şi la nivelul prevederilor 

contractului/acordului-cadru prin clauze de revizuire care indică măsurile concrete ce se vor 

întreprinde şi/sau modalitatea de calcul al preţului ce urmează a fi plătit ca urmare a producerii 

unui eveniment clar descris, evitându-se astfel orice modificare pe durata execuţiei 

contractului/acordului-cadru care ar putea afecta condiţiile competiţiei iniţiale; 

c) modificarea cantităţilor şi/sau a preţului ce urmează a fi plătit, să nu rezulte din alte 

evenimente ce apar în derularea contractului, cum ar fi, dar fără a se limita la :  apariţia 

necesităţii modificării specificațiilor tehnice sau ale soluţiei tehnice datorită unui proiect tehnic 

iniţial defectuos, achiziţionarea de lucrări suplimentare.  

d) nu implică luarea unei decizii de către una dintre părțile contractante în legătură cu 

oportunitatea modificării în cauză, ci doar ca modificarea să fie efectuată conform modului 

prevăzut clar şi explicit în contractul/acordul-cadru iniţial, în situaţia în care apar anumite 

evenimente anticipate de la început prin acesta;  

e) nu afectează caracterul general al contractului, așa cum est definit potrivit prevederilor art. 221 

alin. (11) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 238 

din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare și acoperă aspectele strict 

necesare pentru finalizarea contractului în condițiile stabilite prin documentația de atribuire și 

oferta depusă de contractant în procedura respectivului contract. 

(2) În sensul alin. (1) lit. a), prin opțiuni se înțelege posibilitatea prevăzută în contract, de modificare în 

anumite limite clar precizate, a cantităților și/sau a duratei de derulare a acestuia și/sau de 

înlocuire a contractantului inițial conform art. 221 alin. (1) lit. d) din Lege. 

 

(3) Orice modificare a cantităţilor/preţului care nu rezultă din aplicarea directă şi nemijlocită a 

clauzelor de revizuire iniţiale sau a legii va fi analizată ca modificare a contractului din categoria 

celor menționate la art. 1 alin. (2) lit. b,  c.  Dacă o astfel de modificare este substanţială, 

autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a derula o nouă procedură de atribuire.  

 
(4) În cazul în care modificările legislative prevăzute ca și caz legal de ajustare sunt prevăzute și în 

contract și în documentația de atribuire ca și cazuri de ajustare (clauza 48.8 din HG nr. 1/2018 
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și clauza 13.7 din condițiile de Contract FIDIC) ajustarea va fi calificată caz de revizuire și 

modificare mecanică.  

 
(5) În cazul în care modificările legislative nu sunt prevăzute în contract, ajustarea va fi calificată 

actualizare. 

 

În ambele cazuri, cât timp contractul nu va preciza altfel, ajustarea impusă de modificările aduse prin lege asupra 

condițiilor de cost privind manopera se va realiza potrivit prezentei instrucțiuni. 

 

(3)  
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     ART. 3  

(1) Ajustarea prețului prevăzută în contract/acord-cadru sub forma unei clauze de revizuire/indexare 

reprezintă aplicarea la contravaloarea prestaţiei efectuate de către contractant a unei modalități 

de ajustare, respectiv expresia unei acţiuni de aplicabilitate directă şi nemijlocită a clauzelor 

contractului/acordului-cadru.  

(2) Revizuirea în situația prevăzută la alin. (1) se realizează în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) 

din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 236 alin. (1)  din 

Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere evoluția prețurilor 

publicată de instituțiile abilitate. 

(3) Orice ajustare a prețului contractului, conform modalității de calcul prevăzută în clauzele de 

revizuire, va avea la bază indicii de preţ/cost şi/sau preţurile de referinţă, definiți în contract de 

către autoritatea/entitatea contractantă, care va include inclusiv sursa şi ponderea acestora. 

 

    CAPITOLUL III 

    Modificări nesubstanţiale - adaptări la context practic şi modificări nesubstanţiale – limitare 

procentuală 

  ART. 4 

 (1)  Modificările nesubstanţiale ale contractului /acordului-cadru pe perioada de valabilitate a acestuia 

pot fi: 

A.  Modificări contractuale nesubstanţiale - adaptări la context practic, reglementate de prevederile art. 

221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de 

prevederile art. 240 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cum ar fi: 

▪ Introducerea de către operatorul economic a unui nou subcontractant în timpul implementării 

contractului, fără ca această posibilitate să fi fost prevăzută şi detaliată în oferta depusă în cadrul 

procedurii de atribuire a contractului iniţial; 

▪ Modificarea succesiunii fazelor de realizare a unor activităţi, fără a afecta celelalte clauze 

contractuale; 

▪ Modificarea persoanei asociatului, din cadrul unei asocieri în particiapație, desemnat să încaseze 

prețul contractului în cazul deschiderii insolvenței impotriva acestuia din urmă. 

▪  

Ajustarea prin actualizare conform art. 164 alin. (4) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 

158 alin. (4) din Anexa la H.G. nr. 394/2016 (dacă nu a fost prevăzută în contract, situație în care 

va fi calificată modificare mecanică), dacă aceasta este strict necesară pentru acoperirea 

costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, în situații cum ar fi, dar fără a se 

limita la următoarele: 
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a. modificări legislative sau acte administrative emise de către autorităţile publice care  au ca 

obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror 

efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 

contractului; 

b. modificări ale normativelor tehnice după încheierea contractului de achiziţie publică care 

influenţează şi impun redimensionarea elementelor ofertate şi preţului contractului, cu 

condiţia încadrării în procentele aferente modificărilor nesubstanţiale prevăzute de lege; 

c.  durata de derulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/sectorială se 

prelungeşte peste durata de valabilitate a ofertei stabilită iniţial prin documentaţia de 

atribuire;  

autoritatea/entitatea contractantă verifică dacă durata de aplicare a procedurii de atribuire a fost 

prelungită peste perioada preconizată din motive ce exclud culpa ofertantului. Perioada 

preconizată iniţial este perioada de valabilitate a ofertei stabilite prin fişa de date, calculată în zile 

începând cu termenul-limită de depunere a ofertelor. Durata de aplicare a procedurii este perioada 

calculată în zile între termenul-limită de depunere a ofertelor şi semnarea contractului; 

se consideră indicele de preţ publicat de Institutul Naţional de Statistică relevant pentru domeniul 

din care contractul face parte. Valoarea indicelui la expirarea perioadei preconizate iniţial se 

notează V0. Valoarea indicelui la data acceptării ofertei se notează V1; 

actualizarea prețului se va realiza fie o dată cu semnarea contractului/acordului cadru de achiziție 

publică/sectorială, fie prin act adițional la acesta, conform formulei: Pretul ajustat = prețul ofertei x 

V1 / V0.  

 

c.  

d. creșterea/diminuarea preţurilor unor materii prime/materiale/alte produse, care 

influenţează preţul ofertei în raport cu preţurile prevăzute în ofertă, considerate preţuri de 

referinţă, cu condiția justificării acestora. ; 

Varianta 1 

Justificarea preţurilor resurselor materiale se realizează pe baza evoluţiei preţurilor, 

tarifelor în activităţile CAEN unde s-au înregistrat creşteri bruşte mult peste media din 

economie sau indicelui de creştere a salariului minim. Coeficientul de actualizare se aplică 

conform formulei: C(a) = (In / Io) - An, în care:  

C(a) reprezintă coeficientul de actualizare;  

In reprezintă indicele compozit al preţurilor producţiei industriale cu bază fixă înregistrat în 

luna n, inclusiv eventuala creştere a salariului minim;  

Io reprezintă indicele compozit al preţurilor producţiei industriale cu bază fixă înregistrat 

aferent lunii de referinţă prevăzute în contract (dacă această dată de referinţă este 

prevăzută în contract) sau aferent lunii datei de ofertare (dacă data de referinţă nu este 

prevăzută în contract), la prima actualizare sau luna ultimei actualizări, inclusiv eventuala 

creştere a salariului minim;  

An reprezintă coeficientul de revizuire a preţurilor; An are valoarea 0 (zero) când se 

realizează doar actualizare. 
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Varianta 2 – alternativ la varianta 1 

Pentru justificarea preţurilor resurselor materiale se va considera că preţurile din Oferta 

Antreprenorului au fost stabilite în baza condiţiilor de preţuri şi piaţă în vigoare la Data de 

Referinţă şi sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru creşterea/diminuarea 

indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale Ofertei, al căror efect se reflectă în 

creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat Preţul Contractului. 

Această ajustare va fi determinată prin aplicarea formulei: 

An = av + (1 - av) * In / Io, 

 unde 

 - "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate 

pentru lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 

[Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente); 

 - "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; 

 - "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică 

în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima 

zi a lunii "n".  

 - "Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă.    

 

e. durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite 

iniţial în respectivul contract, din motive care nu se datorează culpei contractantului sau 

părților. Ajustarea prețului contractului în acest caz, se aplică cu condiţia ca în contractul 

încheiat să nu existe clauză/clauze prin care operatorul economic să fi încasat 

contravaloarea actualizării costurilor cu titlu de daune-interese. Ajustarea / indexarea / 

revizuirea / Aactualizarea, prețului contractului, în acest caz, potrivit prezentei Instrucțiuni, 

se aplică cu condiția ca: (i) operatorul privat să nu fi încasat contravaloarea actualizării cu 

titlu de daune interese și (ii) in contractul incheiat nu exista clauza / clauze si nici modalitati 

de calcul pentru ajustare / indexare / revizuire / actualizare.  

f. Formula de ajustare / indexare / revizuire / actualizare va fi:  

An = av + (1-av) * In/Io, 
unde 
- „An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate 
pentru lucrările realizate în luna „n” ; 
- „av” este valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului; 
- „In” este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică 
în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima 
zi a lunii „n”.  
- „Io” este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință. 

de preferat o formulă simplă prin care restul de executat la data de finalizare stabilită inițial prin 

contract să fie actualizată o singură dată. Trebuie individualizați indicii si data de referință pentru 

actualizarea restului de executat 

g.  în cazul în care decontarea într-un contract de achiziţie publică/contract sectorial se 

realizează în baza unor articole comasate, în care preţul unitar include materialele, 
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manopera, utilajul şi transportul, actualizarea componentelor preţului se realizează în baza 

devizelor analitice, pe care le va depune executantul, odată cu solicitarea de actualizare a 

preţurilor; 

e.h.  

i. modificarea salariului de bază minim brut pe țară, garantat în plată, aplicabil (denumit în 

continuare salariul minim),  prin actualizarea valorii manoperei după cum urmează: 

Valoarea manoperelor are în vedere salariații care execută lucrări, cei care 

conduc/operează/întrețin utilaje sau mijloace de transport și salariații plătiți din cota de 

cheltuieli indirecte (dacă aceștia sunt salariați ai unor societăți vizate de prevederile art. 71 

din OUG 114/2018). 

 

Astfel, valoarea oricărei manopere furnizate de către un subcontractant care nu ar fi vizat 

de prevederile art. 71 din OUG 114/2018 nu se actualizează. 

 

În identificarea ponderii valorii de manoperă în prețul contractului, precum și a structurii 

tarifelor de manoperă se iau în considerare elemente furnizate de către operatorul 

economic, fără ca autoritatea/entitatea contractantă să fie obligată de acestea (dacă 

informațiile furnizate nu îndeplinesc un caracter de rezonabilitate). Informații rezonabile 

sunt informații care corespund cu resursele menționate în ofertă și în programul de 

execuție.  

 

Varianta 1 

 

Se are în vedere faptul că salariul brut nu reprezintă costul salarial total aferent unui 

salariat. Astfel, pe langă salariul de bază, costul salarial include elemente cum ar fi: 

- eventuale sporuri aplicabile 

- impactul prevederilor privind concediul de odihnă și zilele libere (astfel, într-un an 

calendaristic, un salariat primește salariul lunar timp de 12 luni, dar durează efectiv 

aproximativ 10,5 luni). 

 

Operatorul economic explicitează valoarea componentei manoperei pe categorii de personal 

(pentru manopera directă, utilaje, transport etc.) și structura tarifelor de manoperă pentru 

fiecare tip de categorii de personal folosit la întocmirea ofertei, astfel: 

A. salariul brut: .................................. 

 (conform contractelor individuale de muncă sau, după caz, grilei din contractul colectiv de 

muncă) 

B. adaosuri: .................................. 

(ex.: indemnizația de concediu determinată de art și alin. (1) al art. 150 din Codul Muncii – 

Legea nr. 53/2003).  

C. sporuri: .................................. 
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(conform contractelor individuale de muncă sau contractului colectiv de muncă, dupa caz) 

Tarif manoperă (A+B+C) .................................. 

Autoritatea/ entitatea contractantă calculează un coeficient de actualizare care va fi aplicabil în 

mod global pentru întreaga valoare a lucrărilor executate în fiecare lună, în anul 2019. 

În cazul în care nu există un contract colectiv de muncă aplicabil la data de referință și/sau la 

data actualizării, nu se ia în considerare ca fiind impactul modificării legislative decât creșterea 

costului lunar pentru acele categorii de personal pentru care salariul lunar brut era cuprins, 

înainte de OUG 114/2018, între 1900 și 3000 lei. 

Ajustarea aplicată prețului contractului de achiziție publică/sectorială trebuie să evidențieze 

influența pe care o exercită modificarea în prețul unitar și/sau total ofertat inițial. 

În cazul în care decontarea într-un contract de achiziție publică/acord-cadru se realizează pe baza 

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

actualizarea componentelor prețului se realizează în baza devizelor analitive, pe care le va 

depune executantul, odată cu solicitarea de actualizare a prețurilor. 

 

Baza de calcul a ajustării va fi reprezentată de manopera globală astfel cum aceasta este 

determinată în cadrul Formularului F3 reglementat de Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucărilor 

Publice și Locuințelor nr. 863/2008 și nr. 907/2016 asupra căreia se aplică coeficientul 

determinat prin raportul dintre salariul minim de la data de referință și salariul minim modificat. 

În cazul modificărilor aduse de OUG nr. 114/2018 asupra salariului minim se va aplica 

indicele publicat de Comisia Națională de Statistică și Prognoză care ia în considerare 

transferul obligațiilor fiscale de la angajator la angajat 

 

Varianta 2 

Actualizarea valorii manoperei va fi determinată prin aplicarea formulei: 

An = av + (1 - av) * In / Io, 

 unde 

 - "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate 

pentru lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 

[Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente); 

 - "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; 

 - "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică 

în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima 

zi a lunii "n".  

 - "Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă.    

 

f.  



 

12 
 

1. tariful/tariful mediu ofertat pentru manoperă, se va actualiza cu creșterea salariului 

minim față de salariul minim din luna și anul încărcării ofertelor în SEAP, amendată  cu 

raportul 

 dintre tariful corespunzător salariului minim din luna si anul postarii ofertelor in SEAP si 

tariful/tariful mediu ofertat pentru manopera. 

2. valoarea actualizată a manoperei va avea în vedere impactul salariului minim brut 

garantat în plată față de salariul rezultat din oferta inițială.  

 (2) În cazul apariţiei uneia dintre situaţiile prevăzute mai sus, actualizarea aplicată preţului 

contractului/acordului-cadru trebuie să evidenţieze influenţa pe care o exercită modificarea  în preţul 

unitar şi/sau total ofertat iniţial; 

(3) Autoritatea/entitatea contractantă poate utiliza concomitent atât ajustarea preţurilor din contractul 

de achiziţie, cât şi actualizarea acestora întrucât în varianta propusă se ia în considerare doar diferenţa 

faţă de evoluţia generală a preţurilor. 

  

 

B.  modificări contractuale nesubstanţiale – limitare procentuală, reglementate de prevederile art. 221 

alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv de prevederile 

art. 241 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 

1. În cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive cu valoare scăzută, modificări 

considerate nesubstanţiale - limitare procentuală, supuse prevederilor art. 221 alin. f) din Legea nr. 

98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederilor art. 241 alin. (1) din Legea 

nr. 99/2016, modificarea trebuie evaluată pe baza valorii cumulate nete a modificărilor succesive. 

Această prevedere înseamnă că limitările se aplică valorii cumulate a tuturor modificărilor. 

2.  În sensul pct.B. 1, atunci când contractul include o clauză de ajustare, în scopul calculării prețului, 

valoarea de referință va fi prețul actualizat conform clauzei de revizuire/actualizare/indexare. 

3. Valoarea unei modificări nesubstanţiale precizate la pct.A și B se calculează ca valoare netă din 

punct de vedere monetar. 

4. La aplicarea unei modificări nesubstanțiale efectuate potrivit pct.B se va urmări ca aceasta să nu 

aducă atingere naturii generale a contractului/acordului-cadru și totodată să fie necesară pentru 

eficientizarea executării respectivului contract din prisma autorității/entității contractante și/sau 

pentru îmbunătățirea calității rezultatului acestuia, fără a schimba însă echilibrul contractual în 

favoarea acestuia. 

(2) Modificările nesubstanţiale prevăzute la alin. (1), sunt acele modificări care nu se încadrează în 

situațiile prevăzute la art. 11.  

 

    CAPITOLUL IV 
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    Modificări în condiţii excepţionale 

    ART.5  

    Modificările în condiţii excepţionale trebuie analizate ca modificări de sine stătătoare, independente de 

modificările nesubstanţiale - adaptări la context practic/limită procentuală, menţionate la art. 4 şi care 

evidenţiază necesitatea de a aduce schimbări importante la soluţia tehnică şi/sau cantităţi suplimentare 

de lucrări/servicii/produse pentru a putea finaliza contractul şi atinge indicatorii minimali, respectiv 

indicatorii de calitate şi performanţă şi/sau a indicatorilor de rezultat care împreună alcătuiesc indicatorii 

tehnico-economici asumaţi de autoritatea/entitatea contractantă la momentul pregătirii şi lansării 

procedurii de atribuire. În ambele cazuri autoritatea/entitatea contractantă trebuie să justifice în mod 

pertinent că se încadrează în una dintre aceste modificări şi că nu afectează caracterul general al 

contractului. 

 ART. 6 

    (1) Primul tip de modificare în condiţii excepţionale o reprezintă cea care este determinată de 

imposibilitatea schimbării contractantului iniţial aşa cum rezultă din prevederile art. 221 alin. (1) lit. b) din 

Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 237 din Legea nr. 99/2016, 

cu modificările și compeltările ulterioare, în condiţiile în care devine absolut necesară pentru finalizarea 

contractului achiziţionarea unor noi produse/servicii/lucrări de la contractantul iniţial, acestea 

neregăsindu-se la nivelul caietului de sarcini, respectiv al propunerii tehnice depuse în cadrul procedurii 

de atribuire a contractului iniţial. 

    (2) Sintagma "devin absolut necesare pentru finalizarea contractului" se interpretează în sensul că 

produsele/serviciile/lucrările adiţionale sunt indispensabile atingerii obiectivelor şi cerinţelor de calitate şi 

performanţă aferente respectivului contract, iar schimbarea contractantului iniţial este imposibilă din 

motive economice sau tehnice precum cele ce derivă din introducerea a 2 contractanţi pe acelaşi 

amplasament în condiţiile în care trebuie realizat un rezultat integrat, acest fapt fiind de natură a crea 

dificultăţi semnificative aferente operării acestuia, cum ar fi cele legate de acordarea garanţiei, 

managementul riscurilor şi/sau o creşterea semnificativă a costurilor de achiziţie sau operaţionalizare. 

Circumstanţele ce justifică invocarea unor "dificultăţi semnificative" şi/sau "o creştere semnificativă a 

costurilor" trebuie privite ca excepţii de la regula generală, fiind de strictă interpretare. 

    (3) Pentru contractele de achiziţie publică, care se atribuie în baza Legii nr. 98/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, modificările realizate în baza art. 221 alin. (1) lit. b) din legea menţionată, 

respectiv achiziţionarea de produse/servicii/lucrări suplimentare, se poate face în limita a 50% din 

valoarea contractului iniţial. 

    ART. 7 

    (1) Al doilea tip de modificare în condiţii excepţionale o reprezintă cea care este generată de apariţia 

unor circumstanţe imprevizibile pentru o autoritate/entitate contractantă diligentă, aşa cum rezultă din 

prevederile art. 221 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, 

respectiv ale art. 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare,  care determină 

necesitatea achiziţiei unor cantităţi suplimentare de produse/servicii/lucrări fără de care nu este posibilă 
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îndeplinirea obiectului contractului, cu respectarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi de caietul de 

sarcini. Încadrarea în această excepţie presupune demonstrarea caracterului de imprevizibilitate al 

modificării, respectiv îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative: 

 a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate/entitate 

contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă prin realizarea, în condiţiile 

impuse de lege, reglementările şi normativele în vigoare, a tuturor studiilor şi analizelor care se 

impuneau în vederea identificării necesităţilor reale ale autorităţii/entităţii contractante, anterior 

atribuirii contractului iniţial, astfel încât constatarea acestora ar fi fost posibilă, în mod obiectiv, doar 

după începerea derulării contractului respective; 

b) modificarea nu afectează caracterul general al contractului; 

    c) creşterea preţului nu depăşeşte 50% din valoarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 

iniţial, în cazul contractelor ce se supun dispoziţiilor Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

ART. 8 

(1) În sensul legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, circumstanţele imprevizibile prevăzute la alin. (1) 

al art.7 pot fi asimilate fie evenimentelor/împrejurărilor absolut extreme şi absolut invincibile (la 

nivelul actual al ştiinţei ele reprezintă pentru oricine o forţă de nebiruit), fie 

evenimentelor/împrejurărilor care exclud orice culpă a autorităţii/entităţii contractante şi care nu pot 

fi prevăzute şi/sau evitate, în mod realist, de către autoritatea/entitatea contractantă, până la data 

semnării contractului de lucrări initial, cum ar fi și fără a se limita la: 

a. Evoluţia degradării structurilor, dacă aceasta a fost cauzată de factori care nu au fost şi care nu 

puteau fi anticipaţi din cauza caracterului lor extraordinar, neobişnuit pentru zona şi condiţiile în 

care s-au produs; 

b.  Inundaţiile, alunecările de teren şi căderile de versanţi în condiţiile în care acestea reprezintă 

fenomene neobişnuite pentru zona geografică respectivă; 

c. Prelungirea duratei contractului de lucrări care să justifice suplimentarea cantităţii serviciilor de 

supervizare aferente, în condiţiile în care respectivele prelungiri provin din cauze obiective, ce nu 

sunt sub controlul autorităţii/entităţii contractante, fapt ce presupune că apariţia şi/sau efectele 

acestora nu pot fi gestionate în totalitate printr-o planificare diligentă sau anvergura acestora 

depăşeşte o perioadă rezonabilă de timp ce poate fi estimată pe baza experienţei practice. Un 

exemplu în acest sens este cel referitor la situaţia încetinirii semnificative a ritmului de lucru al 

constructorului din cauza emiterii cu întârziere considerabilă a autorizaţiilor/acordurilor/avizelor 

de către o terţă parte, fapt ce a condus la încetinirea progresului fizic al lucrărilor, iar această 

situaţie nu a putut fi rezolvată prin clauzele contractului iniţial de servicii ce au prevăzut 

mecanisme de gestionare corespunzătoare. Astfel, achiziţionarea unor cantităţi suplimentare de 

servicii de supervizare se va limita la ce este strict necesar pentru a face faţă pe perioada în care 

constructorul diminuează volumul de muncă sau chiar le suspendă, datorită neemiterii 

autorizaţiilor/acordurilor/avizelor de către o terţă parte.  
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(2) Lucrările/serviciile/produsele suplimentare/adiţionale generate de circumstanţe imprevizibile pot fi 

lucrări/servicii/produse care devin necesare, prin producerea de evenimente sau circumstanţe care: 

    a) nu existau înaintea momentului depunerii ofertelor, stabilit prin anunţul de participare/simplificat; 

    b) nu au putut fi identificate şi incluse în scopul contractului iniţial, cu toate că dispoziţiile aplicabile au 

fost respectate (înţelegând prin aceasta că neidentificarea sau neincluderea în scopul iniţial nu este 

generată de lipsa de experienţă sau lipsa de cunoştinţe de specialitate), fiind aplicate toate normativele 

tehnice şi cunoştinţele legate de previziune cerute a fi aplicate în situaţia în cauză. 

 (3) Planificarea defectuoasă a serviciilor/lucrărilor şi/sau erorile de proiectare, precum şi pregătirea 

neadecvată a modului de atribuire a contractului de către autoritatea/entitatea contractantă nu intră în 

categoria circumstanţelor imprevizibile şi, prin urmare, nu constituie o justificare în vederea aplicării 

prevederilor prezentului articol. 

ART. 9 

(1) Pragul de 50 % se raportează la valoarea inițială/actualizată a contractului, și reprezintă valoarea 

cumulată a suplimentărilor având la bază modificările în condiţii excepţionale succesive ce privesc 

respectivul contract, fără însă a lua în calcul modificarea considerată nesubstanţială – limitare 

procentuală. 

(2) În cazul în care, ca urmare a achiziţionării de produse/servicii/lucrări suplimentare, se renunţă la 

anumite produse/servicii/lucrări prevăzute în contractul iniţial, acest lucru nu are niciun impact asupra 

modului de calcul al pragului de 50 %; 

(3) În sensul alin.(1) atunci când contractul include o clauză de ajustare, în scopul calculării prețului, 

valoarea de referință va fi prețul actualizat conform clauzei de revizuire/actualizare. 
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ART. 10 

Dacă impactul modificărilor în condiţii excepţionale conduce la o mărire a preţului contractului (din care 

face parte si capitolul de diverse si neprevazute), autoritatea/entitatea contractantă va încheia, din 

motive de angajament legalbugetar, un act adiţional cu contractantul, având drept scop îndeplinirea celor 

4 faze ale execuţiei bugetare, reglementate de prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 

1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 

legale, cu modificările şi completările ulterioare, unde valoarea angajamentului legal trebuie să nu 

depăşească valoarea creditului de angajament. 

        

CAPITOLUL V 

 Modificări substanţiale 

 ART. 11 

  (1) De fiecare dată când apare necesitatea efectuării unei modificări contractuale - adaptare la context 

practic, ca o metodă de control care să confirme legalitatea realizării unei astfel de modificări,  

autoritatea/entitatea contractantă va verifica dacă se îndeplineşte cel puţin una dintre condiţiile 

prevăzute de art. 221 alin. (71) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv ale art. 240 alin. (3) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, 

cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) Fără a afecta aplicarea condiţiilor prevăzute la cap. II, autoritatea/entitatea contractantă are în vedere 

aspectele menţionate la alin. (1) atunci când stabileşte clauzele de revizuire pentru a se asigura că 

respectivele clauze nu pot conduce la modificări sau opţiuni care ar afecta scopul contractului/acordului-

cadru şi/sau alterarea caracterului general al acestuia. 

  ART. 12 

    (1) Dacă o modificare a unui contract/acord-cadru în cursul perioadei sale de valabilitate este 

considerată substanţială conform prevederilor art. 11, autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de 

a derula o nouă procedură de atribuire. 

    (2) Orice modificare substanţială a condiţiilor contractului iniţial este asimilată unui nou contract care 

trebuie supus unei noi proceduri de atribuire, pentru a se evita afectarea condiţiilor iniţiale ale 

competiţiei. Condiţiile iniţiale ale competiţiei nu se referă doar la preţ, ci şi la alte elemente, cum ar fi, 

caracteristicile produselor/serviciilor/lucrărilor achiziţionate, volumul lucrărilor, durata acestora, procesul 

tehnologic și altele asemenea, care duc la modificarea indicatorilor performanţă şi calitate, respectiv a 

indicatorilor de rezultat. 

    (3) În cazul unei modificări substanţiale, autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia să atribuie un 

nou contract pentru activităţile rămase de executat (sau, după caz, doar pentru 
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lucrările/serviciile/produsele aferente modificării substanţiale, în condiţiile în care acestea pot fi 

executate independent de contractul iniţial,) printr-o procedură de atribuire. 

    (4) În cazuri excepţionale, definite la art. 104 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv la art. 117 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și 

completările ulterioare,  procedura de atribuire prevăzută la alin. (1) este de negociere fără publicare 

prealabilă a unui anunţ de participare. Condiţiile pentru aplicabilitatea procedurii de negociere fără 

publicare prealabilă a unui anunţ de participare sunt de strictă interpretare. 

 ART. 13 

(1) În conformitate cu principiul asumării răspunderii, prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 

98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv la art. 2 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 99/2016, 

cu modificările și completările ulterioare, argumentarea încadrării în situaţiile în care 

contractele/acordurile-cadru pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, respectiv 

luarea deciziei cu privire la tratarea unei modificări drept una dintre tipurile menţionate în tabelul de la 

art. 1 alin. (3) intră în responsabilitatea exclusivă a autorităţii/entităţii contractante, care trebuie să fie în 

măsură să justifice respectarea prevederilor legale incidente, având în vedere că aceasta deţine toate 

informaţiile legate de situaţia de fapt şi de drept care determină necesitatea şi oportunitatea respectivei 

modificări. 

(2) În aplicarea prevederilor alin.(1) autorităţile/entităţile contractante au obligaţia de a elabora o 

notă justificativă/notă de constatare în cazul modificării contractelor/acordurilor-cadru în condiţiile 

prezentei instrucţiuni, care se va atașa la dosarul achiziției. NOTA: Acest lucru nu ar trebui sa se intample 

si in cazul modificarilor mecanice. 

 

CAPITOLUL VI 
 
Contracte încheiate ca urmare a finalizării unei proceduri de atribuire iniţiate în baza Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 (daca va mai fi necesar) 
 
    ART. 14 
    Legislaţia aplicabilă contractelor de achiziţie publică/sectorială încheiate după intrarea în vigoare a Legii 
nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, ca urmare a finalizării unei proceduri de atribuire iniţiate în baza Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în 
conformitate cu prevederile art. 236 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectiv ale art. 253 din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
principiile care guvernează aplicarea legii în timp, consacrate prin art. 15 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată, şi art. 6 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare. 
    ART. 15 
    (1) Încheierea şi modificarea contractelor de achiziţie publică/sectorială după data intrării în vigoare a 
Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi 
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completările ulterioare, ca urmare a finalizării unor proceduri de atribuire iniţiate în baza Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, se fac cu respectarea tuturor cerinţelor şi a condiţiilor stabilite în 
documentaţiile de atribuire aferente procedurilor de atribuire respective, documentaţii care au fost 
elaborate cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi a normelor 
metodologice de aplicare a acesteia. 
    (2) În sensul prevederilor alin. (1), situaţiile juridice născute în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi efectele acestora, inclusiv cele care se produc după intrarea în vigoare a Legii nr. 
98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, sunt supuse prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 16 
    În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (5) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, 
contractelor de achiziţie publică/sectorială încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, ca urmare a finalizării unor proceduri de atribuire iniţiate în baza Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, le sunt incidente dispoziţiile Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv ale Legii nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, doar în ceea ce 
priveşte actele/acţiunile neefectuate încă şi modificările contractuale care vor interveni pe parcursul 
derulării contractelor. 
    ART. 17 
    (1) În cazul unei proceduri de atribuire iniţiate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la 
care încheierea contractului de achiziţie publică/sectorială s-a realizat după data intrării în vigoare a Legii 
nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, actualizarea preţului, chiar dacă nu a fost precizată atât în documentaţia de 
atribuire, cât şi în contractele respective, prin clauze speciale în acest sens, este permisă sub condiţia 
respectării prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) coroborate cu prevederile art. 236 alin. (3) din Legea nr. 
98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 240 alin. (2) coroborate cu 
prevederile art. 253 alin. (3) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. 
Prevederile din cap. III din prezenta instrucţiune se vor aplica în mod corespunzător. 
    (2) În situaţia descrisă la alin. (1) sunt aplicabile şi prevederile art. 164 alin. (4) din anexa la Hotărârea 
Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prevederile art. 158 alin. (4) 
din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile în 
care circumstanţele care determină actualizarea preţului, conform art. 7 din prezenta instrucţiune, survin 
ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii 
nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 18 
    În cazul unei proceduri de atribuire iniţiate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, la 
care încheierea contractului de achiziţie publică/sectorială s-a realizat după data intrării în vigoare a Legii 
nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, ajustarea preţului, în situaţia în care a fost precizată atât în documentaţia de 
atribuire, cât şi în contractele respective, prin clauze speciale în acest sens, este permisă sub condiţia 
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respectării prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) coroborate cu prevederile art. 236 alin. (3) din Legea nr. 
98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile art. 164 alin. (2) şi (3) din Hotărârea 
Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 236, coroborate cu 
prevederile art. 253 alin. (3) din Legea nr. 99/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu 
prevederile art. 158 alin. (2) şi (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, după caz. Prevederile cap. II din prezenta instrucţiune se vor aplica în mod 
corespunzător. 
    ART. 19 
    (1) În oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) şi la art. 16, preţul contractului poate fi ajustat 
doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul 
contractului. 
    (2) În cazurile în care autoritatea/entitatea contractantă aplică ajustarea preţului contractului ca 
urmare a prelungirii procedurii de atribuire peste perioada preconizată iniţial, modalitatea de ajustare 
poate fi definită după cum urmează: 
    a) autoritatea/entitatea contractantăse verifică dacă durata de aplicare a procedurii de atribuire a fost 
prelungită peste perioada preconizată din motive ce exclud culpa ofertantului. Perioada preconizată iniţial 
este perioada de valabilitate a ofertei stabilite prin fişa de date, calculată în zile începând cu termenul-
limită de depunere a ofertelor. Durata de aplicare a procedurii este perioada calculată în zile între 
termenul-limită de depunere a ofertelor şi semnarea contractului; 
    b) autoritatea/entitatea contractantăse consideră indicele de preţ publicat de Institutul Naţional de 
Statistică relevant pentru domeniul din care contractul face parte. Valoarea indicelui la expirarea 
perioadei preconizate iniţial se notează V0. Valoarea indicelui la data semnării contractului se notează V1; 
    c) actualizarea prețului se va realiza fie o dată cu semnarea contractului/acordului cadru de achiziție 
publică/sectorială, fie prin act adițional la acesta, conform formulei: Pretul ajustat = prețul ofertei x V1 / 
V0 
 
 

 CAPITOLUL VI 

 Dispoziții finale 

 ART. 14 

(1) Prezenta instrucțiune se aplică și procedurilor de atribuire şi contractelor/acordurilor-cadru de 

achiziţie publică/sectorială inițiate sau aflate în derulare la data intrării în vigoare a acesteia, în limitele și 

cu respectarea prevederilor legale aplicabileprevederilor legale interpretate și aplicate prin prezenta 

instrucțiune. 

(2) Exemplificările care se regăsesc precizate în prezenta instrucțiune nu au un caracter limitativ în 

practica în domeniu, având caracter orientativ. 

(3) Prezenta instrucțiune nu poate fi interpretată și aplicată peste prevederile legale de valoare 

normativă superioară.  

(4) În cazul modificărilor realizate prin aplicarea prevederilor contractuale, inclusiv în cazul revizuirii 

prețului sau al ajustării ca urmare a modificărilor legislative când acestea sunt caz de ajustare potrivit 

contractului , semnarea unui act adițional nu este necesară. 

ALTERNATIV: 
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În cazul modificărilor realizate prin aplicarea prevederilor contractuale, inclusiv în cazul revizuirii prețului 

sau al ajustării ca urmare a modificărilor legislative când acestea sunt caz de ajustare potrivit contractului, 

semnarea unui act adițional se va realiza din considerente de angajament bugetar și numai daca se 

depaseste valoarea contractului. Valoarile de diverse si neprevazute, precum si valorile 

renuntarilor/optimizarilor fac parte din valoarea de contract care va fi avuta in vedere pentru a stabili 

daca un act aditional este sau nu necesar. 

(2) Dreptul unei părți, în cazul de mai sus, la ajustare nu poate fi condiționat de semnarea de către 

cealaltă parte a actului adițional, iar o parte contractnată nu poate opune celeilalte părți refuzul 

nejustificat de a semna actul adițional pentru a refuza plata valorii de ajustare. 

Art.15 

 La data publicării prezentei instrucțiuni în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă: 

- Instrucțiunea nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziţie publică/contractului de 

achiziţie sectorială/acordului-cadru şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau 

nesubstanţiale; 

- Instrucțiunea nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, așa 

cum a fost modificată și completată prin Instrucţiunea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru 

Achiziţii Publice nr. 1/2019. 

ART. 16 

    Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I și intră în vigoare la data   

publicării. 

 

                              Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, 

                              Eugen Ștefan Cojoacă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


