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Către: MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE  

In atentia domnului Marcel-Ioan BOLOȘ, Ministru 
 

Ref.: proiectul de OUG privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de 
transport, proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al 
deșeurilor, proiectele privind îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc și proiectele 
privind investiții în infrastructuri spitalicești, finanțate din fonduri externe nerambursabile, 
precum și pentru modificarea unor acte normative 

 

    Stimate Domnule Ministru, 
 
Ca urmare a publicării spre consultare publică a  
 
- proiectului de OUG privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de transport, 
proiectele pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, 
proiectele privind îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc și proiectele privind investiții 
în infrastructuri spitalicești, finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și 
pentru modificarea unor acte normative, care la art. Art. VI prevede modificarea - OUG 
64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor 
finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 243/2022, cu modificările și completările ulterioare,  
 
vă supunem atenției cateva aspecte constatate de companiilor de execuție a construcțiilor 
costiere in implementarea unor proiecte de mare anvergura de reabilitare a zonei costiere 
si a infrastructurii navigabile.  
In executia acestor tipuri de lucrari care sunt cu preponderenta mecanizate, cheltuielile cu 
combustibilul sunt semnificative iar actuala formula de ajustare aplicabila cuprinde aceste 
cheltuieli doar in componenta de logistica si astfel pretul ajustat al contractului reflecta 
intr-o foarte mica masura cresterile de preturi ale elementelor de cost in cazul acestor 
proiecte. 
Avand in vedere importanta si amploarea acestor tipuri de proiecte, va rugam sa completati 
prevederile art. 30 si respectiv art.32 alin (2) din OUG 64/2022 prin includerea în 
mecanismul de ajustare a prețului și a activităților de reabilitare a zonei costiere și a 
infrastructurii navigabile. 
 
Prin urmare, vă rugăm să aprobați următoarele completări ale textului celor două articole 

menționate mai sus, după cum urmează: 

 
Articolul 30 va avea următorul cuprins: 
 
”Art. 30 - Pentru procedurile de atribuire care se vor publica după data intrării în vigoare 
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a prezentei ordonanțe de urgență, beneficiarii fondurilor externe nerambursabile pot 
include în documentațiile de atribuire a contractelor de lucrări care au ca obiect proiectele 
de infrastructură de transport de interes local, județean, național sau european, 
infrastructură majoră de apă - apă uzată, deșeuri, rețele sau sisteme centralizate de 
termoficare, reabilitare a zonei costiere și a infrastructurii navigabile, precum și 
pentru proiectele de regenerare urbană și pentru proiectele de eficiență energetică și de 
dezvoltare a infrastructurii în educație, formula de ajustare a prețurilor prevăzută la art. 
31.” 
  
La articolul 32, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu urmărorul 
cuprins: 
 
„(3) Elementele de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport de 

interes local și județean, reabilitare a zonei costiere și a infrastructurii navigabile, 
precum și pentru proiectele de regenerare urbană și pentru proiectele de eficiență 
energetică și de dezvoltare a infrastructurii în educație, se stabilesc în număr de maximum 
10 pe fiecare categorie de proiect de infrastructură prin ordin al ministrului dezvoltării, 
lucrărilor publice și administrației și al ministrului investițiilor și proiectelor europene, în 
termen de 15 zile.” 

 
Pentru orice alte clarificari sau informatii suplimentare considerati ca sunt necesare, va 
stam la dispozitie. 
 
Va multumim pentru sprijin si colaborare. 
 
 
 
Cu deosebită stimă, 
 
p. Dr. Ing. Cristian-Romeo ERBAȘU 
 
Președinte  FPSC 
 

 


