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Stimate Domnule Președinte,
Am urmărit cu atenție ultima formă a Instrucțiunii mai sus menționate.
Nu am mai intervenit cu propuneri pe textul acestei a treia forme propuse de ANAP întrucât
am constatat că demersul s-a îndepărtat de la scopul avut în vedere inițial, fiecare noua
variantă înregistrând regrese față de cea anterioară, independent de propunerile formulate.
In opinia noastră scopul unei Instrucțiuni este acela de a clarifica prevederile legale neclare, de
a da o interpretare corecta, unitara si in sprijinul proiectului, acelor prevederi care pot lasa loc
de interpretari diferite. Or, actualul Proiect de Instrucțiune redă, în mare parte, aproape
integral prevederi legale neclare deja existente, fără a lămuri aspectele esențiale
interpretabile.
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Am punctat însă aspectele esențiale mai jos în prezentul document pe care vă rugăm să le
aveți în vedere împreună cu propunerile noastre inițiale și cu solicitarea de a avea discuții
directe și argumentate pe textul final al documentului.
Actualizarea prețului în cazurile speciale (când contractul nu conține clauze de
ajustare/revizuire), în special în cazul modificărilor legislative cu impact major și efecte
diseminate pe mai multe componente de preț reprezintă una dintre cele mai importante și
controversate probleme cu care actori implicați în construcții (nu doar constructori, ci și
autorități contractante, instanțe de judecată și tribunale arbitrale) se confruntă, în special
începând cu momentul adoptării OUG nr. 114/2018.
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De asemenea, o alta problema foarte controversata cu care se confrunta deopotriva, atat
Beneficiarii, cat si Constructorii, este cea a contractelor a caror procedura de achizitie s-a
derulat in temeiul OUG 34/2006, iar Contractul s-a incheiat dupa intrarea in vigoare a noului
pachet legislativ, cu o intarziere semnificativa (2, 3 ani) in derularea procedurii de atribuire.
Am solicitat ANAP, inclusiv prin ultima noastră adresă comunicată în contextul acestei noi
instrucțiuni, să exprime un punct de vedere sau să reglementeze modalitatea concretă în care
ar trebui ajustat prețul contractelor de construcții ca efect al OUG nr. 114/2018, ținând cont
de:


faptul că, la data adoptării OUG nr. 114/2018, nu era în vigoare nicio instrucțiune sau
normă clară care să stabilească modalitatea concretă de ajustare – erau în schimb în
vigoare (și sunt în continuare) prevederi legale ce impuneau ajustarea fără limitări și
compromisuri pe seama constructorilor;



faptul că Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018 a fost prima astfel de normă al cărei scop
declarat a fost chiar ajustarea generată de OUG nr. 114/2018;



adoptarea Instrucțiunii ANAP nr. 1/2019 și, mai nou, anularea provizorie a acesteia de
către instanțele de judecată;



posibila adoptarea a acestei noi Instrucțiuni.

Chiar am arătat argumentat că efectele Instrucțiunii nr. 2/2018 nu pot fi pur și simplu șterse și
că această instrucțiune este singura care ar putea reglementa problema ajustării impuse de
OUG nr. 114/2018.
Până în prezent ANAP nu a prezentat nicio opinie sau răspuns care să vină în rezolvarea acestei
probleme sub pretextul căreia – a fost înțelegerea noastră – ați inițiat procesul consultativ
pentru noua instrucțiune.
Ultima formă a Proiectului de instrucțiune este departe de a rezolva această problemă.
Dimpotrivă, identificăm o serie de regrese aduse de această formă, inclusiv raportat la
formele anterioare ale aceluiași Proiect:
I.

În primul rând, singurul text dedicat ajustării prețului în cazul modificării salariului
minim este cel de la art. 12. alin. 2 din Proiect, în acord cu care:
”modificarea salariului minim poate impacta atât costurile directe de personal ale
contractantului cât și costurile privind materiale sau transport sau chiar costurile
indirecte ale contractantului”
dar, care, în mod evident nu prevede o modalitate clară de ajustare, ci doar confirmă
unele efecte incontestabile pe care, majorarea salariului minim impusă de către OUG
nr. 114/2018 le-a produs asupra prețului contractelor încheiate în cadrul procedurilor
inițiate anterior OUG nr. 114/2018 și aflate în derulare la data adoptării acestei OUG.
Insistăm în continuare ca ANAP să exprime un punct de vedere cu privire la actul
normativ aplicabil ajustării generate de OUG nr. 114/2018, iar dacă ANAP prevede că
această nouă Instrucțiune s-ar aplica, să stabilească și modalitatea concretă de
ajustare. În primele materiale transmise de ARACO am propus fie procedura de
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ajustare prevăzută de Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 884/2018, fie
formula simplificată din HG nr. 1/2018 pe care, cel puțin aparent, forma actuală de
proiect o exclude de la aplicare în cazul modificării salariului minim.
II.

În al doilea rând, ajustarea prin folosirea formulei simplificate din HG nr. 1/2018 în
cazurile imprevizibile, deci când nu există formulă în contract (art. 12. alin. 1 cu
trimitere la art. 9 alin. 2 lit. f) din Proiect) ar fi putut fi o soluție practică utilă în situația
în care ANAP nu ar fi exclus și renunțat la enumerarea exemplificativă a cazurilor în
care ajustarea prețului trebuie realizată când nu exista clauze/formule în contract.
Solicităm ANAP să revină la enumerarea cazurilor exemplificative în care ajustarea este
obligatorie în lipsa clauzelor/formulelor contractuale, astfel cum acestea au fost
identificate la art. 7 din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018, precum și la art. 4 din formele
inițiale ale Proiectului actual de instrucțiune.
În consecință, se impune ca, pe lângă situația în care durata de executare a
contractului se prelungește peste termenul contractual, art. 12 alin. 1 din Proiectul
actual de Instrucțiune să adauge situațiile anterior menționate, inclusiv cazul
prelungirii duratei de derulare a procedurii de atribuire.
Ajustarea prețului în cazul în care durata de derulare a procedurii de atribuire se
prelungește peste durata de valabilitate a ofertelor este obligatorie din două motive
esențiale:
 Dimensiunea financiară a expunerii este enormă în condițiile în care există
proceduri de atribuire prelungite chiar și cu peste 2,3 ani față de durata avută
în vedere;
În acest caz, ca și în cazul prelungirii duratei de execuție, contractele au ieșit
din parametri estimați și din cei care putea fi estimați rezonabil de orice
constructor la data formulării ofertei.
 Norme legale superioare impun acest lucru. OUG nr. 114/2018 a intrat în
vigoare în perioada de implementare a unor contracte încheiate în cadrul unor
proceduri inițiate sub imperiul OUG nr. 34/2006 și a HG nr. 925/2006.
Potrivit art. 6 alin. 2 teza finală1 și art. 97 alin. 4 lit. b)2 din HG nr. 925/2006,
prețul se ajustează în cazul în care se prelungește durata procedurii de

1

”Atunci când stabileşte perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractantă va lua în
considerare estimările privind perioada necesară pentru analiza şi evaluarea ofertelor, perioada
necesară pentru verificările legate de aceste activităţi, precum şi perioada legală prevăzută pentru
rezolvarea eventualelor contestaţii. Fără a afecta prevederile art. 93 alin. (3) şi asumându-şi implicaţiile
prevederilor art. 97 alin. (4) lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita prelungirea
valabilităţii ofertelor, precum şi, după caz, a garanţiei de participare, în situaţii excepţionale care impun
o astfel de prelungire”.
2

”Ajustarea preţului fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3) este posibilă numai în
următoarele cazuri:
b)atunci când durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeşte, în mod neprevăzut, peste
perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice culpă a ofertantului/contractantului”.
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atribuire, iar autoritatea contractantă trebuie să-și asume acest lucru ori de
câte ori solicită prelungirea ofertelor.
Atenție!
Prelungirea duratei de derulare a procedurii de atribuire conduce, in general,
la doua efecte negative ce afectează buna desfașurare a execuției lucrărilor și
anume:


decalarea semnarii contractului de achizitie - ceea ce face ca
Antreprenorul sa necesite „aducerea” contractului, din punct de
vedere economic, la data semnarii prin ajustarea pretului intre data la
care ar fi trebuit semnat si data la care se semneaza in realitate, si



decalarea executiei lucrarilor contractului de achizitie cu perioada
prelungirii procedurii de atribuire - ceea ce face ca Antreprenorul sa
execute contractul intr-o perioada diferita de timp in care dinamica
evolutiei costurilor din piata sa fie complet diferita de cea pe care ar fi
suportat-o daca ar fi executat contractul in perioada de timp pentru
care a prezentat oferta.

Daca analizam prevederile art. 97 din HG 925/2006 rezulta ca prin acest articol legiuitorul
trateaza „Pretul Contractului”, despre care precizeaza:
-

ca poate fi exprimat in Lei sau in valuta;

-

ca pe parcursul indeplinirii contractului, pretul poate fi ajustat in urmatoarele 3
situatii:
1) situatia cand au avut loc modificari legislative, modificari ale normelor tehnice,
modificari de taxe, etc.;
2) cand pe piata au aparut conditii in urma carora s-a constatat
cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elementele constitutive ale
ofertei,
3) când durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungeşte, în mod
neprevăzut, peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud orice
culpă a ofertantului/contractantului

Pentru cele doua situații prevăzute la punctele (1) si (2) de mai sus, legiuitorul a indicat la alin.
(3) al art. 97, obligatia Autoritatii Contractante de a preciza posibilitatea ajustarii prin
Documentatia de Atribuire si prin Clauzele Contractuale;
Pentru situația de la punctul (3) de mai sus, legiuitorul a precizat foarte clar la alin. (4) al art. 97
ca nu trebuie indeplinite conditiile prevazute la alin. (3).
Asadar, art. 97 alin. (4) lit. b) din HG 925/2006 coroborat cu art. 6, alin. (2) din acelasi act
normativ prevad posibilitatea ajustarii pretului contractului de achizitie publica in situatiile si
conditiile stabilite in mod expres la art. 97, alin. (1), alin. (2) lit. (a) si (b) si alin. (3), precizanduse la alin. (4) situatiile exceptionale cand este posibila ajustarea fara a fi indeplinite conditiile
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de la alin. (3), respectiv „atunci când durata de aplicare a procedurii de atribuire se
prelungeşte, în mod neprevăzut, peste perioada preconizată iniţial şi din motive care exclud
orice culpă a ofertantului/contractantului”.
Aceasta situatie speciala, pe langa celelalte prevazute la alin. (4), reprezinta exceptie de la
regulile instituite la alin. (3), dispozitie care prevede posibilitatea de ajustare a pretului numai
daca a fost prevazuta in documentatia de atribuire, cat si in contractul ce urmeaza a fi incheiat.
In concluzie, incadrarea juridica, mai precis temeiul de drept este oferit de prevederile art. 97
din HG 925/2006 mentionate mai sus, care la alin. (2) precizeaza ca „Pe parcursul indeplinirii
contractului pretul poate fi ajustat.”, iar la alin. (4) al acestui articol, care este in continuarea
alin. (2) se reglementeaza alte situatii cand este posibila ajustarea pretului, fara indeplinirea
conditiilor prevazute la alin. (3), dar tot pe parcursul executarii contractului.
Nu rezulta de nicaieri, din cuprinsul alin. (4), ca acesta s-ar aplica numai perioadei anterioare
incheierii contractului, nu si pe parcursul indeplinirii acestuia. Dimpotriva, legiuitorul a indicat
foarte clar ca, pe parcursul indeplinirii contractului, atunci când durata de aplicare a
procedurii de atribuire se prelungeşte în mod neprevăzut peste perioada preconizată iniţial şi
din motive care exclud orice culpă a ofertantului/contractantului, ajustarea preţului
contractului este posibila fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3) ale aceluiasi
articol, adica fara a fi fost precizata prin Documentatia de Atribuire.
Solicităm cu prioritate ca prelungirea duratei procedurii de atribuire să fie menționat ca și caz
expres de ajustare, iar ajustarea să fie realizată prin aplicarea formulei simplificate din HG nr.
1/2018.
Alternativ, pentru acest caz de ajustare solicităm introducerea unui articol având următorul
conținut:
Pentru situatia in care se constata, potrivit buletinelor publicate de Institutul National de
Statistica, faptul ca in cursul perioadei de executie, decalata de prelungirea procedurii de
atribuire, dinamica evolutiei costurilor, relevante domeniului de activitate din care Contractul
face parte, este diferita fata de dinamica evolutiei costurilor din perioada ofertata de executie,
atunci:
Se considera indicele de cost publicat de Institutul National de Statistica relevant pentru
domeniul din care contractul face parte;
Valoarea indicelui INS din luna care reprezinta inceputul perioadei ofertate de executie se va
nota cu V0, iar valoarea indicelui INS din luna care reprezinta mijlocul perioadei ofertate de
executie se va nota V1. Raportul dintre V1/V0-1 se va nota cu R1 si reprezinta nivelul de
crestere a costurilor pe care Antreprenorul ar fi trebuit sa-l suporte daca executa lucrarile in
perioada ofertata, prevazuta in Documentatia de Atribuire.
Valoarea indicelui INS din luna care reprezinta inceputul perioadei reale de executie se va nota
cu V0, iar valoarea indicelui INS din luna care reprezinta mijlocul perioadei reale de executie se
va nota V1. Raportul dintre V1/V0-1 se va nota cu R2 si reprezinta nivelul de crestere a
costurilor pe care Antreprenorul este nevoit sa-l suporte executand lucrarile in perioada reala
de executie.
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Prin act aditional se agreeaza ca platile efectuate in cadrul contractului vor avea ca valoare:
Valoarea contractului x (R2-R1).
(2) Perioada ofertata de executie este perioada cuprinsa intre momentul in care ar fi trebuit
semnat contractul de achizitie publica potrivit Documentatiei de Atribuire si momentul in care
ar fi trebuit finalizate lucrarile conform perioadei de executie. Perioada reala de executie este
perioada cuprinsa intre Data de Incepere reala a lucrarilor si data la care expira perioada
contractuala de executie.
Se va considera ca reper mijlocul fiecarei perioade de executie (ofertata vs reala) deoarece
cresterea costurilor relevante domeniului de activitate din care Contractul face parte afecteaza
echilibrul economic al contractului daca se produce in prima jumatate a perioadei de executie,
atunci cand sunt negociate si incheiate contractele de colaborare, subcontractare lucrari/
furnizare materiale/prestari servicii.
III.

Suplimentar, se impune excluderea din textul Proiectului de Instrucțiune a prevederilor
art. 12 alin. 2 lit. b: ”valoarea contractului nu se va ajusta dacă există în contract
prevederi contractuale prin care operatorul economic și-a asumat riscul prevederilor
legislative”.
Această clauză este nelegală întrucât încalcă dispozițiile legale imperative ale art. 164
alin. 4 din HG 395/2016 care instituia aplicabilitatea directă a ajustării în caz de
modificare legislativă.
Va rugam sa aveti in vedere faptul ca prin Anexa nr. 2 a HG 1/2018, la capitolul XI se
prevede în mod expres că: ”Beneficiarii sunt îndreptățiți să elaboreze Condiții Speciale
numai cu privire la subclauzele și numai în legătură cu subiectele listate în tabelul de
mai jos. Orice altă Condiţie Specială este nulă.” Asadar, sunt astfel indicate în mod
limitativ aspectele contractuale care pot devia de la Condițiile Generale aprobate de
Guvern și este prevăzută sancțiunea încălcării limitelor impuse – nulitatea
clauzelor/condițiilor contractuale.
Atenție, în achiziții publice nu există libertate contractuală deplină, clauzele sunt
impuse de autorități prin documentația de atribuire. Este regretabil ca ANAP să încerce
validarea unor clauze nelegale și să alimenteze orice tendință viitoare a autorităților de
a introduce în contracte clauze prin care să transfere riscul modificărilor legislative
către constructori.
Efectele sunt mult mai complexe întrucât astfel de clauze conduc la riscul
imposibilității executării contractului, în special dacă valoarea costului astfel
determinat ajunge peste valoarea de preț. În acest caz, o astfel de clauză ajunge să se
identifice cu un preț nejustificat de scăzut în mod expres interzis de legislația
achizițiilor publice.

IV.

Similar, toate prevederile din Proiectul de instrucțiune care impun obligația semnării
unui act adițional în orice situație de modificare sunt nelegale și conduc la efecte
practice extreme.
Evident, exclusiv pentru bune practici recomandarea sau obligația autorități
contractante de a formaliza o modificare prin act adițional este utilă. Instituirea unei
obligații generale și opozabile operatorilor privați însă este cu totul altceva.
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Forma actuală a Proiectului permite o practică nelegală, însă des întâlnită, ca
beneficiarul să refuze să plătească ajustarea de preț, valoarea unei cantități
suplimentare, costuri generate de prelungirea termenului și chiar penalitățile de
întârziere sub pretextul că tot el, beneficiarul, nu a semnat actul adițional care să
formalizeze această obligație (de multe ori prevăzută în contract).
În acest caz, pe logica Proiectului de instrucțiune, operatorul privat nu ar putea să
solicite în instanță direct sumele, ci va trebui să solicite obligarea autorității
contractante la semnarea aditionalului. Daca autoritatea refuza semnarea si dupa ce
instanta dispune acest lucru, se impune un nou proces avand ca obiect executarea
obligatiei de a face (de a semna) anevoios si consumator de timp.
La acest capitol discuțiile sunt interminabile, iar în opinia noastră – din punct de
vedere juridic soluția propusă este complet greșită.
Rămânem la dispoziția dumneavoastră cu speranța unei abordări parteneriale care să conducă
la o soluție eficientă, practică și, în special, echilibrată.

Cu deosebită considerație
Laurențiu Plosceanu – Președinte ARACO
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