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Către,  

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

În atenția domnului ministru Cseke Attila 

 

Stimate domnule ministru, 

 

Având în vedere prevederile proiectului de Ordonanță de Urgență privind ajustarea 

prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de 

concesiune/acordurilor – cadru, ca intervenție legislativă de urgență în vederea asigurării 

cadrului legal pentru ajustarea  prețului contractelor de achiziție publică în condiții de 

egalitate de tratament, nediscriminare, proporționalitate și transparență,  

Existând riscul nefinalizării proiectelor, inclusiv a celor finanțate prin fonduri externe 

nerambursabile, generat de faptul că la semnarea contractelor de finanțare nu erau 

prevăzute costuri care să acopere sumele suplimentare generate de evenimente de 

natura celor exemplificate în proiectul de ordonanță, respectiv majorarea prețului 

materialelor de construcții în contextul crizei mondiale în domeniu, precum și creșterea 

prețului pe piețele de energie electrică și gaze naturale, a combustibilului, transporturilor 

de mărfuri, la nivel internațional, cu impact direct în producția și distribuția tuturor 

produselor utilizate în construcții; conflictul militar care se desfășoară pe teritoriul 

Ucrainei și blocajul impus la nivel internațional Rusiei, piețe importante de furnizare a 

materialelor, echipamentelor și utilajelor necesare pentru realizarea proiectelor de 

investiții, iar beneficiarii, la momentul semnării contractelor, nu au avut cum să aprecieze 

situația viitoare a contractelor, chiar dacă, în conținutul contractelor au inclus clauze de 

ajustare a contractelor, conform Instrucțiunii ANAP nr. 2/2018, respectiv Instrucțiunii 

ANAP nr. 1/2021. 

Totodată, suportarea acestor costuri suplimentare exclusiv de către beneficiari ca și 

cheltuială neeligibilă în cadrul proiectelor, fără a se identifica o sursă de finanțare  
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nerambursabilă, alternativă, prezintă riscul major de a determina întârzierea/ rezilierea 

sau chiar blocarea proiectelor, inclusiv prin litigii între beneficiari și constructori, cu 

implicații asupra îndeplinirii obiectivelor programelor. 

Solicităm includerea în cuprinsul art. III din proiectul de ordonanță, și a contractelor care 

au clauză de ajustare conform Instrucțiunii ANAP nr. 2/2018, respectiv Instrucțiunii ANAP 

nr. 1/2021. 

De asemenea, solicităm completarea articolului IV, privind suportarea sumelor 

suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție 

publică/sectorială/de concesiune/acordurilor-cadru, și pentru contractele finanțate prin 

fonduri externe nerambursabile care au clauză de ajustare conform Instrucțiunii ANAP nr. 

2/2018, respectiv Instrucțiunii ANAP nr. 1/2021. 

 

 

Cu stimă, 

Borboly Csaba 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 8 aprilie 2022 
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