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Către:  

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

Domnului Președinte EUGEN ȘTEFAN COJOACĂ 

 
Ref.: Solicitare consiliere metodologica. 
 
Stimate Domnule Presedinte,  
 
Am fost sesizati de unii membri ai asociatiei noastre cu privire la faptul ca in cadrul proceselor de derulare a 
contractelor de achizitie publica se inregistreaza interpretari diferite in relatia antreprenor-beneficiar in ceea ce 
priveste modul de aplicare a unor prevederi legale aferente legislatiei achizitiilor publice. 
 

Va rugam, ca in baza atributiilor si competentelor detinute de institutia pe care o conduceti, sa emiteti un punct de 
vedere privitor la urmatoarea speta: 
 
- HG 419/08.06.2018 care modifica si completeaza HG 395/2016 referitoare la normele metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii 98/2016 se stipuleaza in cadrul art.V pct.86: 
 
Art.164 se modifica si va avea urmatorul cuprins la alin.(7): 
“Autoritatea contractanta are dreptul sa includa clauze de ajustare/revizuire a pretului in conformitate cu 
prevederile alin.(3) care se deruleaza pe o perioada ce depaseste 6 luni”. 
 
In cadrul alin.(8) din cuprinsul aceluiasi articol se prevede: 
 

“Autoritatea contractanta este obligata sa includa clauze de ajustare/revizuire a pretului in conformitate cu 
prevederile alin.(3) pentru contractele ce se deruleaza pe o perioada ce depaseste 24 luni”. 
 
Autoritatea contractanta  confirma in cadrul art. 48.3 din Acordul contractual (Partea I) incheiat intre parti, prin 
mentiunea DA - “Aplicarea unei formule de ajustare a preturilor atunci cand Durata de executie la semnarea 
Contractului este mai mare de 365 de zile”.  
 
Avand in vedere cele mentionate, va rugam sa ne precizati data de la care se aplica formula de ajustare a 
pretului in cazul contractelor a caror durata de executie depaseste 365 de zile. 
 
Va stam la dispoziție cu orice clarificare necesară. 
 
In asteptarea raspunsului Dumneavostra, va asiguram, Stimate Domnule Presedinte, de intreaga noastra 
considerație. 
 
Cu stima, 
Laurentiu Plosceanu 
Presedinte 
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