
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 
ORDONANȚĂ  

pentru modificarea și completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2022 privind 
ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de 

concesiune/acordurilor-cadru și pentru stabilirea unor măsuri privind derularea programelor 
naționale de investiții 

 
 
 
 

Secţiunea a 2-a  
Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Sursa 
proiectului de act normativ 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea 
preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor 
sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru s-a creat 
posibilitatea ajustării prețului contractelor utilizând o formulă care să 
includă toate elementele de cost, mai puțin avansul nejustificat/nerestituit, 
profitul și proiectarea. 

2.2.Descrierea situaţiei 
actuale 

 

În procesul de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor 
contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 281/2021 și a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2022 
privind ajustarea preţurilor contractelor de achiziţie publică/contractelor 
sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru au fost semnalate 
o serie de situații care necesită clarificări/reglementări, astfel: 
- una dintre situațiile care nu are acoperire legală și care nu este 
reglementată, este situația în care beneficiarii programelor naționale au 
depus solicitări cu sume estimate, au aplicat o perioadă formula prevăzută 
în Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, pentru ca ulterior această formulă să 
fie înlocuită cu cea prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
47/2022. În intervalul de 8,5 luni dintre cele două acte normative, aplicarea 
concretă a formulei din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 utilizând 
indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii 
anterioare solicitării de plată  a condus, de multe ori, la sume mai mari 
decât cele estimate inițial de beneficiari. Prin art. 3 alin. (7) din Ordonanța 
Guvernului nr. 15/2021 este permisă regularizarea sumelor numai la 
finalizarea contractului, nu și pe parcursul derulării acestuia. În cele mai 
multe situații, părțile au făcut aplicarea art. 4 alin. (4) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 47/2022, prin înlocuirea formulei introdusă în 
contract potrivit Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, cu formula prevăzută la 
art. 3 alin. (4) din noul act normativ, fără a avea posibilitatea depunerii unei 
noi solicitări la ordonatorii principali de credite pentru suplimentarea 
creditelor de angajament din contractele de finanțare. În lipsa reglementării 
propuse, recuperarea de la bugetul de stat a sumelor rezultate ca urmare a 
aplicării Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 este parțială, în condițiile în 
care aceste sume pot fi substanțiale în cazul investițiilor mari (de exemplu, 
în cazul unui contract de finanțare prin PNDL etapa a II-a a unui obiectiv 
constând în modernizarea rețelei de drumuri dintr-o comună, suma care ar 
trebui recuperată de la bugetul de stat este de 202.836,90 lei).  



- în situația contractelor/acordurilor – cadru de lucrări care includ 
proiectarea, trebuie menționat faptul că valoarea solicitării de plată și 
avansul, profitul și prețul contractului la care se raportează avansul și 
profitul nu includ proiectarea, acesta neintrând sub incidența actului 
normativ, cu excepția serviciilor de proiectare pentru infrastructura de 
transport de interes național ; 
- este necesară clarificarea alin. (7), privind cheltuielile care intră în 
valoarea solicitării de plată; 
- conform art. 43 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
investitorii sau proprietarii au obligația să vireze către Inspectoratul de Stat 
în Construcții - I.S.C. o sumă echivalentă cu o cotă de 0,5% din valoarea, 
fără TVA, a lucrărilor. Conform alin. (2) suma echivalentă cotei de 0,5% 
se determină și se virează către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. 
astfel: 
a) 50% din suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii lucrărilor 
autorizate se virează, de către investitori sau proprietari la data transmiterii 
la Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. a înștiințării privind data 
începerii lucrărilor autorizate, astfel cum este prevăzut în Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
b) suma rezultată ca diferență între suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate 
valorii finale, fără TVA, a lucrărilor executate și suma virată potrivit 
prevederilor lit. a), precum și orice sume aferente cotelor legale achitate 
anterior se virează de către investitori sau proprietari până la data semnării 
procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. 
În cazul contractelor/acordurilor-cadru de lucrări ajunse la final care aplică 
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2022, ultima 
solicitare de plată poate fi recalculată potrivit art. 3 alin. (6) din actul 
normativ, atunci când indicii utilizați în formula de calcul a ajustării vor 
deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza 
căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate. În 
acest caz, prețul final al contractului prevăzut la art. 4 alin. (6) este unul 
provizoriu, acesta urmând a fi recalculat ulterior. Conform art. 1 din 
Regulamentul privind recepția construcțiilor, aprobat prin HG nr. 
273/1994, cu modificările ulterioare: „Recepția construcțiilor constituie o 
componentă a sistemului calității și reprezintă un proces complex prin care 
se certifică, în condițiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor 
construcții noi sau a unor intervenții la construcții existente, cu respectarea 
cerințelor fundamentale aplicabile și în conformitate cu prevederile 
autorizației de construire/desființare, precum și ale documentelor 
prevăzute în cartea tehnică a construcției.” Conform art. 9 din 
Regulamentul privind recepția construcțiilor, obligația executantului de a 
înștiința investitorul în vederea convocării comisiei de recepție se naște la 
data finalizării lucrărilor, nefiind condiționată de stabilirea valorii 
financiare a contractului. La acel moment, valoarea contractului este 
provizorie și este necesară reglementarea tuturor acestor aspecte. 

2.3. Schimbări preconizate Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor 
contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de 
concesiune/acordurilor-cadru, se modifică și se completează după cum 
urmează: 
- La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (41), cu 
următorul cuprins: 



„(41)  În situația contractelor/acordurilor – cadru care includ proiectarea,  
V_o nu include cheltuielile aferente proiectării și asistenței tehnice 
prevăzute în anexa nr. 6 secțiunea a 3-a la Hotărârea Guvernului nr. 
907/2016, cu modificările și completările ulterioare, iar celelalte elemente 
ale formulei, respectiv avansul și profitul sunt cele aferente exclusiv 
lucrărilor și se determină prin raportare la prețul contractului din care se 
scad sumele aferente proiectării.” 
- La articolul 3, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(7) Valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care 
a stat la baza încheierii contractului V_o, prevăzută la alin. (4), include 
profitul precum și, după caz: 
a) cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau 
cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente 
tehnologice și funcționale prevăzute la art. 1 alin. (2), sau 
b) costul aferent achiziției de produse destinate realizării lucrărilor de 
întreținere/reparare/administrare/ exploatare a drumurilor de interes 
național, județean sau local clasificate conform prevederilor Ordonanței 
Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, iar achiziția este realizată prin atribuirea unui contract distinct.” 
-  La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu 
următorul cuprins: 
„(7) În situația în care părțile procedează la recalcularea valorii ultimei 
solicitări de plată potrivit art. 3 alin. (6) după încheierea actului adițional 
prevăzut la alin. (6), acestea procedează la încheierea unui nou act adițional 
cuprinzând prețul final recalculat al contractului. În cazul în care părțile au 
procedat la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, după încheierea 
actului adițional prevăzut la alin. (6) și anterior încheierii actului adițional 
prin care se determină prețul final recalculat al contractului, pentru suma 
aferentă diferenței dintre prețul final recalculat al contractului și prețul final 
al contractului determinat potrivit alin. (6),  prin derogare de la prevederile 
art. 43 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu se datorează și nu 
se virează către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. suma aferentă 
cotei prevăzută la art. 43 alin. (2) lit. b) din aceeași lege.”  
- După articolul 9 se introduce un nou articol, art. 91, cu următorul cuprins: 
„Art. 91 - Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și 
contractelor de achiziție în care autoritățile/entitățile contractante au aplicat 
penalități de întârziere/majorări de întârziere/daune-interese sau alte clauze 
penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a 
obligațiilor contractuale asumate de contractant, și pentru cele care s-a 
depășit durata de execuție prevăzută în contract fără ca aceasta să fi fost 
modificată potrivit clauzelor contractuale sau potrivit prevederilor legale 
în vigoare.” 
Prin art. II din proiect se acordă un termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a proiectului de ordonanță, pentru beneficiarii programelor 
naționale care au făcut aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor 
contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de 
concesiune/acordurilor-cadru, de a solicita sumele aferente diferenței 
dintre sumele estimate prin solicitare și sumele real determinate ca urmare 
a aplicării formulei prevăzute la art. 2 alin. (6) din Ordonanța Guvernului 
nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 
ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, aprobată cu modificări 



și completări prin Legea nr. 281/2021, aferente întregii perioade în care 
această formulă a fost aplicată.  

2.4. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic  
3.1. Descrierea generală a 
beneficiilor și costurilor 
estimate ca urmare a 
intrării în vigoare a actului 
normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.2. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
3.3. Impactul asupra 
drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.4. Impactul 
macroeconomic 

 

3.4.1. Impactul asupra 
economiei și asupra 
principalilor indicatori 
macroeconomici 

 

3.4.2. Impactul asupra 
mediului concurențial și 
domeniului ajutoarelor de 
stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.5. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.6. Impactul asupra 
mediului înconjurător 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.7. Evaluarea costurilor și 
beneficiilor din 
perspectiva inovării și 
digitalizării 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.8. Evaluarea costurilor și 
beneficiilor din 
prespectiva dezvoltării 
durbile 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.9. Alte informaţii Nu au fost identificate 
 

Secţiunea a 4-a.  
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri 

- Mii lei 
Indicatori An curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 
 2022 2023 2024 2025 2026  

1 2 3 4 5 6 7 
4.1.Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din 
acesta: 

      

(i) impozit pe       



profit 
(ii) impozit pe 

venit 
      

b) bugete locale:       
(i) impozit pe 

profit 
      

c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat 

      

(i) contribuții de 
asigurări 

      

d) alte tipuri de venituri       
4.2.Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din 
acesta: 

      

(i) cheltuieli de 
personal 

      

(ii)      bunuri și servicii       
b) bugete locale       

(i) cheltuieli de personal       
(ii)      bunuri și servicii       

c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat: 

      

(i) cheltuieli de 
personal 

      

(ii)      bunuri și servicii       
d) alte tipuri de cheltuieli       

4.3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat       
b) bugete locale       

4.4 Propuneri pentru 
acoperirea creșterii 
cheltuielilor bugetare 

Nu e cazul. 

4.5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

 4.6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor 
și/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

4.7. Prezentarea, în cazul 
proiectelor de acte 
normative a căror 
adoptare atrage 
majorarea cheltuielilor 
bugetare, a următoarelor 
documente: 
a) fișa financiară 
prevăzută la art.15 din 
Legea nr.500/2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



privind finanțele publice, 
cu modificările și 
completările ulterioare 
însoțită de ipotezele și 
metodologia de calcul 
utilizată; 
b) declarație conform 
căreia majorarea de 
cheltuială respectivă este 
compatibilă cu 
obiectivele și prioritățile 
strategice specificate în 
strategia fiscal-bugetară, 
cu legea bugetară anuală 
și cu plafoanele de 
cheltuieli prezentate în 
strategia fiscal-bugetară 

 
 
 
 
 
Nu e cazul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu e cazul 

4.8. Alte informații Nu au fost identificate 
 

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

5.1.Măsuri normative 
necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de 
act normativ: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.2. Impactul asupra 
legislaţiei în domeniul 
achiziţiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.3. Conformitatea 
proiectului de act normativ 
cu legislaţia UE (în cazul 
proiectelor ce transpun sau 
asigură aplicarea unor 
prevederi de drept UE) 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.3.1. Măsuri normative 
necesare transpunerii 
directivelor UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.3.2. Măsuri normative 
necesare aplicării actelor 
legislative UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. 4. Hotărâri ale Curții de 
Justiție a Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.5. Alte acte normative 
și/sau documente 
internaționale din care 
decurg angajamente 
asumte 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.6.Alte informaţii Nu au fost identificate 
 

Secţiunea a 6-a  
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1.Informaţii privind 
neaplicarea procedurii de 

Nu au fost identificate 



participare la elaborarea 
actelor normative 
6.2. Informații privind 
procesul de consultare cu 
organizații 
neguvernamentale, institute 
de cercetare și alte 
organisme implicate 

Nu au fost identificate 

6.3. Informații despre 
consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei 
publice locale  

Nu au fost identificate 

6.4. Informații privind 
punctele de vedere/opinii 
emise de organisme 
consultative constituite prin 
acte normative 

Nu au fost identificate 

6.5.Informaţii privind 
avizarea de către: 
a)Consiliul Legislativ 
b)Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării 
c)Consiliul Economic şi 
Social 
d)Consiliul Concurenţei 
e)Curtea de Conturi 

Prezentul proiect urmează a fi avizat de către Consiliul Legislativ. 

6.6.Alte informaţii Nu au fost identificate 
 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 
7.1.Informarea societăţii 
civile cu privire la 
necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

Prezentul proiect de act normativ respectă prevederile art. 7 din Legea nr. 
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată și a fost publicat în dezbatere publică pe pagina de internet a 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în data de 
______.  

7.2.Informarea societăţii 
civile cu privire la 
eventualul impact asupra 
mediului în urma 
implementării proiectului 
de act normativ, precum şi 
efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţeanului sau 
diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Secţiunea a 8-a. 
Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ 

8.1.Măsuri de punere în 
aplicare a proiectului de 
act normativ  

Nu au fost identificate 

8.2.Alte informaţii Nu au fost identificate 
 
 
 
 



 
Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Ordonanță pentru modificarea 
și completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea preţurilor 
contractelor de achiziţie publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-
cadru și pentru stabilirea unor măsuri privind derularea programelor naționale de investiții, a 
fost avizat de ministerele și instituțiile interesate și de Consiliul Legislativ și pe care îl supunem 
spre aprobare. 
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