
 

AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România)  

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 22, sector 2, București 
Date de contact: office@amcor.ro, Tel. 021.311.51.75,         

Fax 031.817.44.81, www.amcor.ro 

Nr. înregistrare: 255/05.07.2022 

 

Către: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, DG AM POIM 

În atenția: Doamnei Director General Oana Marie ARAT 

Referitor la: Clarificări cu privire la OUG nr. 64/2022 

 

 

Stimată Doamnă Director General, 

Ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea 

prețurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe 

nerambursabile, operatorii economici, cu precădere cei din domeniul serviciilor, s-au confruntat cu o 

serie de abordări diferite din partea autorităților/entităților contractante în ceea ce privește interpretarea 

acestui act normativ. 

Pentru o aplicare unitară și în scopul pentru care a fost emis acest act normativ, considerăm oportună 

clarificarea acestei situații, date fiind următoarele considerente: 

1. Legiuitorul a definit în cadrul art. 3 contractele care intră sub incidența acestui act normativ, 

respectiv contractele de achiziție publică/sectoriale/ acorduri-cadru  aflate în derulare la data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, printre acestea numărându-se și contractele 

de servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice 

aferente infrastructurii publice majore și care includ studii geotehnice și/sau hidrogeologice.  

2. Pornind de la cele menționate la punctul precedent, rezultă că legiuitorul a avut în vedere 

următoarele condiții cumulative pentru ajustarea contractelor de servicii: 

a. Contractul să fie în derulare la data intrării în vigoare a OUG nr. 64/2022 

b. Să fie aferent unui proiect de investiții finanțat integral sau parțial din fonduri externe 

nerambursabile 

c. Contractul de servicii să aibă ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau 

proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice majore 

d. Contractul de servicii să includă studii geotehnice și sau hidrogeologice. 

3. Art. 17 prevede că ajustarea se realizează pentru restul rămas de prestat din contract, dat fiind 

faptul că, la nivel contractual, creșterea prețurilor afectează întreg ansamblul activităților. 

4. Astfel, așa cum rezultă din cele prezentate anterior, legiuitorul a avut în vedere că ajustarea se 

va aplica restului de executat din contract, indiferent dacă studiile geotehnice și/sau 

hidrogeologice sunt finalizate sau nu la momentul aplicării ajustării. 

Având în vedere că în prezent există un proiect de modificare a Ordonanței de urgenţă a Guvernului 

nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din 

fonduri externe nerambursabile, dat fiind caracterul urgent al acestei clarificări din perspectiva 

impactului economic asupra tuturor tipurilor de contracte, considerăm oportună clarificarea celor 

prezentate anterior: 

 fie sub forma unui articol de sine stătător, prin completarea art. 17 cu un nou alineat, 

respectiv alin. (1) cu următorul cuprins: în cazul contractelor de servicii, astfel cum sunt 

acestea definite la art. 3 alin. (2) lit. c) din ordonanța de urgență, se aplică ajustarea pentru 

serviciile nerecepționate la data intrării în vigoare la acesteia, indiferent de momentul 

recepționării documentațiilor  tehnico-economice și/sau proiectelor tehnice și/sau studiilor 

geotehnice și/sau hidrogeologice, 
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 fie printr-o instrucțiune către beneficiarii proiectelor AM POIM în sensul celor de mai sus.   

În speranța unei soluționări favorabile a aspectelor prezentate, vă asigurăm de întreaga noastră 

considerație. 

 

Cu deosebită stimă, 

Petre Luigi Luican 

Președinte AMCOR 

 

 

 

Verificat de către Comisia Profesională de Fonduri Europene (CPFE) a AMCOR. 
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