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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
 

         București, 28.02.2023 
                                                        Nr.4c-3/551/2022 

 
 
 
Către,  

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 
Doamnei Președinte Simona Bucura-Oprescu 

 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

Domnului Președinte Bogdan-Iulian Huțucă 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul preliminar II asupra proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2022 

privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată 

finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, 

transmis, pentru dezbatere în fond, în procedură de urgență, Comisiei pentru 

industrii și servicii, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului, cu adresa nr.P.L.x.515/2022 din 

26 septembrie 2022. 

În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte 

din categoria legilor ordinare. 

În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 

republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 

Cameră decizională. 

    

 
PREȘEDINTE, 

 
Sándor Bende 

 

simona.tirzioru
Original
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAȚILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

  
 București, 28.02.2023 

                                                        Nr.4c-3/551/2022 
 
 

R A P O R T   P R E L I M I N A R   I I 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri 

pentru proiectele de infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte 
normative 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 și ale art.117 alin.(3) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia 
pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de 
infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, transmis cu adresa 
nr.P.L.x. 515/2022 din 26 septembrie 2022, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/551/2022 din 27 septembrie 2022. 

Consiliul Legislativ, cu avizul nr.818/13.07.2022, avizează favorabil proiectul de ordonanță de urgență cu observații 
și propuneri preluate de inițiator. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 19 septembrie 2022. 
Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru transporturi și infrastructură, Comisia 

juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru mediu și echilibru ecologic, cu avizele nr.4c-1/444 din 11 octombrie 2022, 
nr.4c-c/230 din 11 octombrie 2022, nr.4c-13/781/2022 din 18 octombrie 2022, respectiv 4c-8/570 din 02 noiembrie 2022, au 
avizat favorabil proiectul de lege. 

 Ordonanța de urgență supusă adoptării are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru proiectele de 
infrastructură de apă şi apă uzată, finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte normative. Potrivit 
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Expunerii de motive proiectul vizează crearea cadrului legal pentru tranziţia de la finanţarea proiectelor prin POIM la 
finanţarea proiectelor prin PODD, program operaţional încă neaprobat. Astfel, pentru proiectele aflate în pregătire în 
actuala perioadă de programare, dar care vor fi finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de 
programare 2021- 2027, trebuie reglementată posibilitatea de a aloca credite de angajament prin bugetul Ministerului 
Investiţiilor şi Proiectelor Europene, respectiv prin încheierea contractelor de finanţare, cu respectarea regulilor de 
eligibilitate ale POIM. Finanţarea în cauză se va asigura de la o subdiviziune distinctă în cadrul titlului 58 - Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020.  

În conformitate cu prevederile art.62 și ale art.64 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru industrii și servicii au examinat proiectul de lege în ședința din 28 februarie 
2023. 

La lucrările comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
La lucrările comisiei a participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene 

doamna Andreea Anamaria Naggar – secretar de stat. 
În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de 
infrastructură de apă și apă uzată finanțate din fonduri europene și pentru modificarea unor acte normative, cu amendamente 
admise prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport preliminar. 
  În raport de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră 
decizională. 
   
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor Bende 
 
 

 
Consilier parlamentar, Isabela-Patricia Robe 
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Anexă 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 
 

În urma examinării, Comisia propune  adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text OuG nr.109/2022 Text adoptat de Senat Amendamente admise/Autor Motivarea 

0 1 2 3 4 
1.  Titlul Legii 

LEGE  
pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.109/2022 
privind unele măsuri pentru 

proiectele de infrastructură de apă și 
apă uzată finanțate din fondurile 

europene și pentru modificarea unor 
acte normative 

 

Nemodificat  

2.  Articol unic. – Se aprobă Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr.109 din 13 iulie 
2022 privind unele măsuri pentru 
proiectele de infrastructură de apă și apă 
uzată finanțate din fondurile europene și 
pentru modificarea unor acte normative, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.710 din 14 iulie 
2022. 
 

Art.I. – Se aprobă Ordonanța 
de urgență a Guvernului 
nr.109 din 13 iulie 2022 
privind unele măsuri pentru 
proiectele de infrastructură de 
apă și apă uzată finanțate din 
fondurile europene și pentru 
modificarea unor acte 
normative, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.710 
din14 iulie 2022, cu 

Conform normelor de 
tehnică legislativă 
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0 1 2 3 4 
   următoarele modificări și 

completări: 
 
Comisia pentru industrii și 
servicii 

 

 

3. Titlul Ordonanţei de urgență 
ORDONANŢĂ  DE URGENȚĂ 

privind unele măsuri pentru proiectele de 
infrastructură de apă și apă uzată finanțate din 

fondurile europne și pentru modificarea unro acte 
normative 

 

 Nemodificat  

4. Art.I. - (1) În anul 2022, odată cu intrarea în vigoare 
a prezentei ordonanţei de urgenţă, pentru proiecte de 
infrastructură de apă şi apă uzată, prin derogare de la 
prevederile art.20 alin.(1) şi (2) din Legea bugetului 
de stat pe anul 2022 nr.317/2021, precum şi prin 
derogare de la prevederile art.28 alin.(3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.133/2021 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 
2021-2027 alocate României din Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul 
social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă, 
ulterior transmiterii în sistemul pentru managementul 
fondurilor al Uniunii Europene, denumit în 
continuare SFC, a Programului operaţional 
Dezvoltare durabilă, în limita valorii prevăzute 
pentru prioritatea 1 - Dezvoltarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată şi tranziţia la o economie circulară, 
se autorizează Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor 
Europene, în calitate de ordonator principal de 

 Nemodificat  
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0 1 2 3 4 
credite, prin autoritatea de management, să introducă 
anexa nr.3/54/25 la bugetul acestuia, precum şi 
creditele de angajament şi creditele bugetare aferente 
priorităţii 1 - Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată şi tranziţia la o economie circulară. 
(2) Se autorizează Autoritatea de management a 
Programului operaţional Dezvoltare durabilă, pentru 
perioada de programare 2021-2027, să evalueze 
pentru conformitate administrativă şi evaluare 
tehnico-economică, după regulile specifice 
Programului operaţional Infrastructură mare, cererile 
de finanţare depuse de beneficiarii proiectelor de 
infrastructură de apă şi apă uzată. 
(3) Se autorizează Autoritatea de management a 
Programului operaţional Dezvoltare durabilă, pentru 
perioada de programare 2021-2027, să încheie 
contracte de finanţare pentru proiectele de 
infrastructură de apă şi apă uzată pregătite în 
perioada de programare 2014-2020, în limita 
creditelor de angajament aprobate cu această 
destinaţie şi în condiţiile prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă. 
(4) Se autorizează Autoritatea de management a 
Programului operaţional Infrastructură mare să 
autorizeze cheltuieli şi să efectueze plăţi aferente 
contractelor de finanţare încheiate în condiţiile 
alin.(3), potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.133/2021. 
(6) După aprobarea Programului operaţional 
Dezvoltare durabilă, proiectele de infrastructură de 
apă şi apă uzată prevăzute la alin.(3) sunt reevaluate 
potrivit regulilor de eligibilitate şi cadrului legal şi 
procedural aferente noului program operaţional şi în 
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0 1 2 3 4 
conformitate cu prevederile art.73 din Regulamentul 
(UE) 2021/1.060 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a 
dispoziţiilor comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european Plus, 
Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi 
Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi 
acvacultură şi de stabilire a normelor financiare 
aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru 
azil, migraţie şi integrare, Fondului pentru securitate 
internă şi Instrumentului de sprijin financiar pentru 
managementul frontierelor şi politica de vize, 
urmând să se încheie acte adiţionale la contractele de 
finanţare pentru a reglementa eventualele modificări 
ale contractelor de finanţare ca urmare a aprobării 
programului operaţional. 
(7) Cheltuielile efectuate de către beneficiari în 
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi 
autorizate de către Autoritatea de management a 
Programului operaţional Dezvoltare durabilă sunt 
solicitate la rambursare după aprobarea Programului 
operaţional Dezvoltare durabilă prin decizie a 
Comisiei Europene, cu respectarea regulilor de 
eligibilitate ale acestuia. 
(8) În bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Investiţiilor şi Proiectelor Europene se cuprind 
categoriile de cheltuieli generate de implementarea 
proiectelor de infrastructură prevăzute la alin.(3). 
Categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile sunt 
cele prevăzute de legislaţia în vigoare, în 
documentele Programului operaţional Dezvoltare 
durabilă şi sunt prevăzute în bugetele aferente 
proiectelor depuse odată cu cererile de finanţare. 
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0 1 2 3 4 
(9) Categoriile de cheltuieli efectuate în 
implementarea proiectelor, dar care nu pot fi 
decontate din fonduri externe nerambursabile în 
cadrul Programului operaţional Dezvoltare durabilă, 
rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat, cu 
excepţia categoriilor de cheltuieli a căror 
neeligibilitate este stabilită în sarcina beneficiarilor 
proiectelor prin decizii ale autorităţilor şi instanţelor 
competente în acest sens. 
(10) Prevederile alin.(9) nu se aplică în situaţia în 
care categoriile de cheltuieli neeligibile, prin legi 
speciale, se suportă din bugetul de stat. 
(11) Sumele decontate în cadrul contractelor de 
finanţare încheiate în temeiul prezentei ordonanţe de 
urgenţă se virează la bugetul de stat de către 
autoritatea de management într-un cont distinct de 
venituri deschis pe codul de identificare fiscală al 
Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, 
după autorizarea cheltuielilor de către autoritatea de 
management, conform contractelor de finanţare 
încheiate în cadrul Programului operaţional 
Dezvoltare durabilă. 
(12) Contractelor de finanţare încheiate potrivit 
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă le sunt 
aplicabile prevederile legale privind cererile de plată, 
cererile de prefinanţare şi cererile de rambursare în 
conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.133/2021. 
 

5. Art.II. - (1) Pentru proiectele de infrastructură din 
sectorul de apă şi apă uzată şi proiectele care au ca 
obiect infrastructura rutieră şi care se realizează 
integral/în parte pe acelaşi amplasament, autorităţile 

 Nemodificat  
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locale au obligaţia de a corela graficul de execuţie a 
infrastructurii rutiere cu graficul de execuţie a 
reţelelor de apă şi apă uzată la emiterea autorizaţiei 
de construire, dând dreptul de începere a execuţiei 
atât pentru lucrările de reabilitare drumuri, cât şi 
pentru lucrările de reţele de apă şi apă uzată, în baza 
documentaţiilor tehnice depuse. 
(2) Pentru contractele de execuţie a lucrărilor de 
reţele de apă şi apă uzată care nu sunt atribuite la 
data executării lucrărilor de infrastructură rutieră, 
operatorii regionali de apă au obligaţia de a informa 
prin documentaţiile de atribuire cu privire la ordinea 
în care se vor executa lucrările, astfel încât să se 
prevadă cu prioritate amplasarea reţelelor de apă şi 
apă uzată pe amplasamentele pe care se execută/se 
vor executa lucrări de infrastructură rutieră. 
(3) Pentru contractele de execuţie a lucrărilor de 
reţele de apă şi apă uzată care sunt atribuite la data 
executării lucrărilor de reabilitare a drumurilor sau 
ale căror proceduri de atribuire sunt în curs, 
operatorii regionali de apă vor proceda după cum 
urmează: 
a) dacă lucrările de infrastructură rutieră sunt 
finalizate, acolo unde amplasamentul permite, se 
modifică soluţia tehnică pentru amplasarea reţelelor 
de apă şi apă uzată, în condiţiile prevăzute de 
legislaţia în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale, 
în vederea evitării afectării părţii de infrastructură 
rutieră care a fost reabilitată. În cazul în care 
modificarea soluţiei tehnice se încadrează în 
categoria modificărilor substanţiale şi nu poate fi 
justificat caracterul imprevizibil al circumstanţelor 
care au generat modificarea soluţiei tehnice, 
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cheltuielile aferente modificării soluţiei tehnice nu 
sunt eligibile, urmând a fi suportate de la bugetul 
autorităţilor locale care au promovat ambele 
intervenţii şi au emis autorizaţiile de construire; 
b) dacă lucrările de infrastructură rutieră sunt 
finalizate, acolo unde amplasamentul nu permite 
modificarea soluţiei tehnice pentru amplasarea 
reţelelor de apă şi apă uzată şi garanţiile aferente 
lucrărilor de infrastructură rutieră sunt în vigoare, 
execuţia şi costurile aferente refacerii carosabilului, 
costurile proiectării şi ale documentaţiilor tehnico-
economice aferente, precum şi costurile aferente 
preluării garanţiei sunt preluate în cadrul contractelor 
de lucrări, dacă modificarea contractuală, potrivit 
legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale, 
se poate realiza fără organizarea unei noi proceduri 
de atribuire, diferenţa urmând a fi suportată de la 
bugetul autorităţilor locale care au promovat ambele 
intervenţii şi au emis autorizaţiile de construire. 
 

6. Art.III. - (1) În sensul prezentei ordonanţe de 
urgenţă, prin lucrări executate în regie proprie se 
înţeleg acele categorii de lucrări care sunt executate 
de operatorul regional/dezvoltatorul infrastructurii de 
apă şi apă uzată, beneficiar în cadrul Programului 
operaţional Infrastructură mare, cu respectarea 
normelor tehnice şi de calitate în vigoare, prin 
utilizarea de forţă de muncă, echipamente şi utilaje 
deţinute sub orice formă de către operatorul regional, 
prin utilizarea de materiale, forţă de muncă, 
echipamente şi utilaje achiziţionate cu respectarea 
legii, care conduc la costuri sub nivelul celor 
existente pe piaţă, pe baza unei analize de 

 Nemodificat  
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rentabilitate, care au ca finalitate recepţia şi punerea 
în funcţiune a unui proiect de infrastructură de apă şi 
apă uzată. 
(2) Pentru lucrările de infrastructură de apă şi apă 
uzată executate în regie proprie, conform legii, de 
către operatorii regionali, se alocă din bugetul 
fondurilor externe nerambursabile, respectiv din 
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Investiţiilor 
şi Proiectelor Europene, în cadrul titlului 58 
„Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-
2020” aferente proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă postaderare pentru perioadele de 
programare bugetară 2014-2020, pentru următoarele 
categorii de cheltuieli eligibile din fonduri europene: 
a) achiziţia de stocuri de materiale specifice pentru 
executarea lucrărilor; 
b) cheltuieli cu resursa umană utilizată în executarea 
lucrărilor; 
c) achiziţionarea de echipamente şi utilaje cu sursa 
de finanţare din fonduri externe nerambursabile, 
precum şi cheltuielile cu amortizarea utilajelor 
utilizate pentru executarea lucrărilor; 
d) alte categorii de cheltuieli eligibile. 
(3) Categoriile de cheltuieli menţionate la alin.(2) 
sunt eligibile pentru decontare din fonduri externe 
nerambursabile. Beneficiarii prevăzuţi la alin.(1) pot 
solicita spre rambursare din fonduri externe 
nerambursabile categoriile de cheltuieli menţionate 
la alin.(2) reprezentând contravaloarea unor lucrări 
executate în regie proprie în cadrul unui contract de 
finanţare din Programul operaţional Infrastructură 
mare în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă de 
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urgenţă. 
(4) Beneficiarii prevăzuţi la alin.(1) pot efectua 
lucrări în regie proprie în cadrul unui proiect numai 
dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele 
condiţii: 
a) lucrările executate în regie proprie reprezintă 
lucrări de finalizare a unui contract de lucrări, atunci 
când continuarea acestora de către executantul 
prevăzut în contractul de lucrări a devenit imposibilă 
ca urmare a rezilierii sau încetării contractului; 
b) contractul de lucrări menţionat la lit.a) se afla, la 
momentul rezilierii sau încetării anticipate, la un 
progres fizic de cel puţin 65%; 
c) costul total estimat, fără TVA, al lucrărilor de 
finalizare a contractului menţionat la lit.a) nu 
depăşeşte 100.000.000 lei; 
d) beneficiarul nu a mai efectuat anterior lucrări în 
regie proprie pentru lucrări aferente contractului 
menţionat la lit.a). 
(5) În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile 
stabilite la alin.(4) şi beneficiarul prevăzut la alin.(1) 
decide să realizeze execuţia de lucrări în regie 
proprie, beneficiarul va elabora un referat tehnico-
economic privind execuţia de lucrări în regie proprie, 
care va fi supus aprobării consiliului de administraţie 
al beneficiarului sau de către organul cu puteri 
echivalente, în cazul în care nu există consiliu de 
administraţie. Referatul tehnico-economic va avea 
cuprinsul specificat în anexa nr.1 la prezenta 
ordonanţă de urgenţă şi va prezenta în mod detaliat 
următoarele elemente: 
a) justificarea necesităţii şi oportunităţii de a recurge 
la lucrări în regie proprie; 
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b) stabilirea valorii maxime a lucrărilor în regie 
proprie, cu justificările aferente. Stabilirea unei 
valori maxime a lucrărilor în regie proprie mai mică 
decât valoarea rezultând din analiza bazată pe preţuri 
de piaţă reprezintă analiză de rentabilitate; 
c) prezentarea capacităţii beneficiarului de a 
întreprinde aceste lucrări în regie proprie; 
d)prezentarea programului de execuţie şi a resurselor 
aferente; 
e) prezentarea planului de achiziţii; 
f) prezentarea structurilor organizatorice pentru 
execuţia lucrărilor; 
g) prezentarea structurilor organizatorice pentru 
certificarea realităţii, cantităţii şi calităţii lucrărilor; 
h) prezentarea modului concret de respectarea a 
legislaţiei incidente. 
(6) În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute la alin.(4), beneficiarul prevăzut la alin.(1) 
va solicita Autorităţii de management a Programului 
operaţional Infrastructură mare modificarea 
contractului de finanţare. Solicitarea va fi însoţită de 
următoarele documente: 
a) referatul tehnico-economic prevăzut la alin.(5), 
aprobat de către consiliul de administraţie al 
beneficiarului sau de către organul cu puteri 
echivalente, în cazul în care nu există consiliu de 
administraţie; 
b) angajamentul beneficiarului privind valoarea 
maximă solicitată pentru lucrările în regie proprie; 
c) modificarea planului de achiziţii al proiectului; 
d) alte modificări ale contractului de finanţare, după 
caz. 
(7) Autoritatea de management, după caz, va analiza 
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solicitarea beneficiarului potrivit următoarelor 
elemente: 
a) îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin.(4), 
inclusiv aprobarea referatului tehnico-economic 
prevăzut la alin.(5); 
b) justificarea valorii maxime solicitate pentru 
lucrările în regie proprie; 
c) planul de achiziţii al proiectului; 
d) încadrarea în cadrul proiectului aprobat prin 
contract de finanţare. 
(8) Acceptarea de către Autoritatea de management a 
solicitării beneficiarului de executare a lucrărilor în 
regie proprie va fi consemnată într-un act adiţional la 
contractul de finanţare. 
(9) Pentru a putea fi declarate eligibile în cadrul 
Programului operaţional Infrastructură mare, 
cheltuielile legate de lucrările în regie proprie care se 
execută în conformitate cu prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale legale de eligibilitate prevăzute la 
art.2-4 din Hotărârea Guvernului 
nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european şi Fondul de 
coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare, 
precum şi regulile specifice şi categoriile de costuri 
eligibile aferente lucrărilor în regie proprie prevăzute 
în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă. 
(10) Cheltuielile legate de lucrările în regie proprie 
pentru finalizarea unui contract de lucrări în 
condiţiile stabilite la alin.(4) sunt eligibile până la 
valoarea maximă aprobată pentru această destinaţie 
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în cadrul contractului de finanţare. Orice depăşire a 
valorii maxime este neeligibilă. 
(11) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă, documentele justificative aferente perioadei 
de referinţă a cererii de plată/cererii de rambursare, 
care se ataşează de către beneficiarul Programului 
operaţional Infrastructură mare cererilor de 
plată/cererilor de rambursare, sunt următoarele: 
a) situaţia de lucrări certificată, care conţine lista 
cantităţilor de lucrări executate în perioada de 
referinţă, întocmită de către structura din cadrul 
beneficiarului însărcinată cu execuţia şi certificată în 
ceea ce priveşte realitatea cantităţilor şi calitatea 
execuţiei de către structura însărcinată cu verificarea, 
structură distinctă de cea responsabilă cu execuţia; 
acest document include detalierea stadiului de 
execuţie aferent; 
b) facturile şi documentele contabile privind 
costurile suportate de către beneficiar, aferente 
lucrărilor executate şi certificate în perioada de 
referinţă, precum şi centralizatorul acestor 
documente; 
c) în cazul cererilor de rambursare: documentele 
justificative privind plata aferentă fiecărei cheltuieli 
solicitate la rambursare, precum: ordine de plată şi 
extrase de cont avizate de bancă/trezorerie, 
documente justificative cu valoare probatorie 
echivalentă facturilor în cazul costurilor cu 
amortizarea; 
d) procese-verbale la faze determinante şi, după caz, 
proces-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor/recepţie finală, aferente perioadei de 
referinţă, precum şi centralizatorul acestora. 
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(12) Beneficiarul prevăzut la alin.(1) se asigură că 
progresul financiar este corelat în mod rezonabil cu 
progresul fizic şi, la solicitarea Autorităţii de 
management, prezintă justificările necesare. În cazul 
în care progresul financiar ar fi semnificativ mai 
mare decât progresul fizic, Autoritatea de 
management este îndreptăţită să suspende procesul 
de plată aferent lucrărilor în regie proprie. 
(13) Prin progres financiar se înţelege totalul 
sumelor pentru lucrări în regie proprie solicitate la 
rambursare aferente perioadei de referinţă a unei 
cereri de plată/cereri de rambursare şi al sumelor 
pentru lucrări în regie proprie acceptate de 
Autoritatea de management ca fiind eligibile până 
atunci, exprimat ca procent din valoarea maximă 
aprobată pentru lucrările în regie proprie în cadrul 
contractului de finanţare. 
(14) Prin progres fizic se înţelege totalul lucrărilor în 
regie proprie certificate până la sfârşitul perioadei de 
referinţă, exprimat ca procent din totalul lucrărilor în 
regie proprie de executat pentru finalizarea 
contractului de lucrări. 
(15) Actelor adiţionale la contractele de finanţare 
încheiate pentru lucrările în regie proprie le sunt 
aplicabile prevederile legale în vigoare privind 
cererile de plată/cererile de rambursare/prefinanţare 
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.105/2016, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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7. Art.IV. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a 

prezentei ordonanţe de urgenţă, operatorii regionali 
de apă şi apă uzată pot încheia contracte de 
implementare în baza contractelor de finanţare cu 
autorităţile publice locale care beneficiază de 
serviciul public de alimentare cu apă şi apă uzată în 
cadrul proiectului, prin care se transferă în vederea 
implementării părţi ale reţelei de apă şi apă uzată cu 
toate componentele sale, delimitate prin 
documentaţiile tehnico-economice, în baza cărora se 
realizează implementarea părţii de proiect de apă 
şi/sau apă uzată. 
(2) Contractele de implementare se încheie doar cu 
acordul Autorităţii de management a Programului 
operaţional Infrastructură mare, iar autorităţile 
publice locale pe perioada încheierii contractului de 
implementare au calitatea de autoritate de 
implementare. 
(3) Pe perioada încheierii contractului de 
implementare, autorităţile publice locale au 
următoarele drepturi şi obligaţii: 
a) răspund şi asigură implementarea părţii de proiect 
de apă şi apă uzată potrivit standardelor tehnice şi de 
calitate prevăzute de documentaţiile tehnico-
economice ale proiectului, precum şi de legislaţia 
specifică în vigoare; 
b) organizează procedurile de achiziţie publică 
pentru implementarea activităţilor proiectelor; 
c) monitorizează activităţilor proiectului astfel cum 
acestea sunt prevăzute în contractul de implementare 
încheiat; 
d) elaborează şi depun la autoritatea de management 
cereri de prefinanţare, cereri de rambursare, cerere 

 Nemodificat  
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de plată în conformitate cu prevederile contractului 
de implementare încheiat; 
e) elaborează şi depun la autoritatea de management 
rapoartele de progres astfel cum acestea sunt stabilite 
potrivit procedurilor operaţionale ale autorităţii de 
management; 
f) duc la îndeplinire instrucţiunile autorităţii de 
management pentru a asigura implementarea 
proiectelor în condiţii de calitate şi conform cu 
reglementările legale în vigoare; 
g) predau proiectul de apă şi apă uzată cu toate 
componentele sale operatorului regional odată cu 
încheierea procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor; 
h) întocmesc cu respectarea legii procesul-verbal de 
recepţie la terminarea lucrărilor; 
i) asigură constituirea tuturor formelor de garanţii 
pentru asigurarea calităţii proiectului şi le transferă 
operatorului regional odată cu întocmirea procesului-
verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; 
j) răspund de implementarea proiectului la 
standardele de calitate şi potrivit normelor tehnice 
existente în domeniul apei şi/sau apei uzate; 
k) asigură personalul tehnic de specialitate şi deţin 
capacitatea administrativă necesară implementării 
proiectului; 
l) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege, 
instrucţiuni ale autorităţii de management. 
(4) Contractul de implementare se încheie între 
operatorul regional de apă şi apă uzată şi autoritatea 
publică locală beneficiară a serviciilor publice de apă 
şi apă uzată, cu acordul Autorităţii de management a 
Programului operaţional Infrastructură mare, şi va 
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cuprinde: 
a) obiectul contractului de implementare; 
b) valoarea contractului de implementare, care nu 
poate depăşi bugetul alocat pentru partea de reţea de 
apă şi apă uzată care este alocat prin contractul de 
finanţare acesteia; 
c) durata contractului de implementare, care nu poate 
depăşi durata de implementare pentru partea de reţea 
de apă şi apă uzată stabilită prin contractul de 
finanţare; 
d) atribuţii şi responsabilităţi ale operatorului 
regional de apă şi apă uzată; 
e) atribuţii şi responsabilităţi ale autorităţii publice 
locale; 
f) planul de activităţi ale proiectului; 
g) planul de achiziţii publice ale proiectului; 
h) documentaţia tehnico-economică care însoţeşte 
proiectul de apă şi apă uzată; 
i) alte drepturi şi obligaţii pe care părţile le consideră 
necesare. 
(5) Operatorul regional de apă şi apă uzată, în baza 
contractului de implementare încheiat cu autoritatea 
publică locală, are următoarele atribuţii şi 
responsabilităţi: 
a) asigură întocmirea documentaţiei tehnico-
economice aferente părţii de proiect de apă şi apă 
uzată care se transferă în vederea implementării de 
către operatorul regional; 
b) asigură activitate de consiliere pe toată perioada 
de implementare a proiectului pentru autoritatea 
publică locală, consultanţii tehnici, proiectanţii în 
legătură cu documentaţia tehnico-economică aferentă 
părţii de proiect transferate, precum şi pentru 
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activităţile specifice implementării proiectului; 
c) preia pe bază de proces-verbal de transfer obiectul 
de investiţii astfel cum acesta a fost implementat, 
după încheierea procesului-verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor; 
d) preia toate garanţiile de calitate care au fost 
constituite pe perioada implementării proiectului; 
e) asigură mentenanţa şi operaţionalizarea 
obiectivului de investiţii astfel cum acesta a fost 
implementat; 
f) exercită orice alte atribuţii şi responsabilităţi 
necesare implementării proiectului de apă şi apă 
uzată şi preluării acestuia de la autoritatea publică 
locală. 
(6) Procesul-verbal de transfer încheiat potrivit 
alin.(5) lit.c) constituie document pentru 
înregistrarea în evidenţele contabile ale operatorului 
regional a proiectului implementat, inclusiv pentru 
înregistrarea amortizărilor, precum şi document de 
preluare a atribuţiilor privind mentenanţa şi 
operaţionalizarea acestuia. 
(7) Contractelor de implementare încheiate în baza 
alin.(1) le sunt aplicabile prevederile legale privind 
cererile de plată/cererile de rambursare/cererile de 
prefinanţare încheiate în baza Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.40/2015, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.105/2016, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
(8) În baza contractelor de implementare încheiate 
potrivit alin.(1), la solicitarea operatorilor regionali 
se întocmesc acte adiţionale la contractele de 
finanţare de către Autoritatea de management a 
Programului operaţional Infrastructură mare, prin 
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care se prevăd drepturile şi obligaţiile operatorilor de 
apă şi apă uzată pe perioada implementării 
proiectelor astfel cum acestea sunt prevăzute prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă. 
(9) În baza contractelor de implementare încheiate 
pentru partea de reţea de apă şi apă uzată cu toate 
componentele sale se suportă şi se cuprind în bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Investiţiilor şi 
Proiectelor Europene sau din bugetul fondurilor 
externe nerambursabile, toate acele categorii de 
cheltuieli eligibile şi neeligibile necesare 
implementării proiectului astfel cum acestea au fost 
stabilite prin contractul de finanţare. 
(10) Eventualele categorii de cheltuieli neeligibile 
care sunt cuprinse în contractul de implementare şi 
care sunt rezultate din transferul implementării 
proiectului de apă şi apă uzată urmează regimul 
juridic pe care acestea le-au avut în contractele de 
finanţare încheiate iniţial sau, după caz, le sunt 
aplicabile prevederile legale în vigoare privind 
cheltuielile neeligibile. 
(11) Autorităţile publice locale care au încheiate 
contracte de implementare a proiectelor de apă şi apă 
uzată potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă sunt obligate să conducă evidenţă financiar-
contabilă separată şi să asigure piste de audit 
necesare realizării auditului de operaţiuni şi/sau de 
sistem, după caz. 
 

8. Art.V. - (1) Începând cu data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă autorităţile publice 
locale în parteneriat cu operatorii regionali sau 
individual pot depune cereri de finanţare pentru 

 Nemodificat  
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implementarea proiectelor de infrastructură de apă şi 
apă uzată în limita unor valori de până la 50 mil. 
euro, inclusiv TVA, dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 
a) proiectul de infrastructură de apă şi apă uzată este 
independent funcţional, iar prin aceasta nu face 
obiectul unei divizări artificiale a proiectului în 
vederea evitării depunerii acestuia ca proiect major 
în cadrul Programului operaţional Infrastructură 
mare. Justificarea independenţei funcţionale a 
proiectului şi a divizării artificiale se va face printr-o 
notă justificativă aprobată de conducătorul liderului 
de parteneriat; 
b) proiectul poate fi parte componentă, independentă 
funcţional a unui proiect de apă şi apă uzată care 
urmează a fi dezvoltat/implementat de către 
operatorul regional, fără ca aceasta să fie condiţie 
obligatorie pentru depunerea cererilor de finanţare; 
c) operatorul regional a avizat favorabil 
documentaţia tehnico-economică care însoţeşte 
proiectul; 
d) operatorul regional se obligă se preia în operare şi 
mentenanţă proiectul de infrastructură de apă şi apă 
uzată astfel cum acesta va fi implementat, în baza 
unui angajament de operare şi mentenanţă încheiat; 
e) proiectul are indicatorii tehnico-economici 
aprobaţi conform legii; 
f) sunt îndeplinite toate condiţiile necesare prevăzute 
de ghidul solicitantului pentru accesare de fonduri 
externe nerambursabile destinate infrastructurii de 
apă şi apă uzată. 
(2) În baza contractelor de finanţare încheiate 
potrivit alin.(1) autorităţile publice locale au calitatea 
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de beneficiar în cadrul Programului operaţional 
Infrastructură mare. 
(3) Contractelor de finanţare încheiate potrivit 
alin.(1) le sunt aplicabile prevederile legale privind 
cererile de prefinanţare/cererile de 
rambursare/cererile de plată prevăzute de Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.40/2015, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.105/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(4) La finalizarea implementării proiectelor de 
infrastructură de apă şi apă uzată pentru care au fost 
încheiate contracte de finanţare potrivit alin.(1) 
operatorii regionali sunt obligaţi să preia în operare 
şi mentenanţă proiectul de apă şi apă uzată potrivit 
angajamentului de operare şi mentenanţă încheiat 
între operatorul regional şi autoritatea publică locală. 
(5) În baza angajamentului de operare şi mentenanţă 
operatorul regional înregistrează în evidenţele 
financiar- contabile proiectul de infrastructură de apă 
şi apă uzată implementat de autoritatea publică 
locală şi exercită obligaţiile prevăzute de lege pentru 
activitatea de mentenanţă şi operare. 
 

9. Art.VII. - (1) Pentru proiectele de infrastructură de 
apă şi apă uzată care au încheiate contracte de 
finanţare în cadrul Programului operaţional 
Infrastructură mare pentru realizarea de proiecte de 
infrastructură de apă şi apă uzată şi au avut prevăzute 
cheltuieli neeligibile ca urmare a încadrării 
proiectelor de apă uzată sub 2.000 de locuitori în 
categoria de cheltuieli neeligibile, sau aceste 
categorii de cheltuieli neeligibile au fost eliminate 
din cadrul proiectelor, între Ministerul Mediului, 
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Apelor şi Pădurilor, în calitate de coordonator de 
reformă şi Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor 
Europene, în calitate de autoritate de implementare 
se încheie acord de implementare pentru alocarea de 
fonduri din Planul naţional de redresare şi rezilienţă 
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.155/2020 privind unele 
măsuri pentru elaborarea Planului naţional de 
redresare şi rezilienţă necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare 
şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.178/2022. 
(2) Pentru proiectele de digitalizare şi producere de 
energie verde se alocă în cadrul priorităţii de 
investiţii prevăzute la alin.(1) suma de 150.000.000 
euro fonduri externe nerambursabile la care se 
adaugă cofinanţarea naţională în valoare de 
26.470.588 euro, din Programul operaţional 
Infrastructură mare din axa 3 Dezvoltarea 
infrastructurii de mediu în condiţii de management 
eficient al resurselor, obiectiv specific nr.3.2 
Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor 
uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a 
alimentării cu apă potabilă a populaţiei, pentru care 
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene este 
autoritate de management POIM şi are calitate de 
ordonator principal de credite. 
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(3) Proiectele destinate producerii de energie verde 
din surse regenerabile sunt destinate numai pentru 
consumul propriu al proiectelor implementate din 
fonduri externe nerambursabile şi numai dacă 
operatorii regionali respectă prevederile legale în 
vigoare referitoare la prosumator. 
 

10. Art.VIII. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii 
devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din 
fonduri externe nerambursabile, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.472 din 
11 mai 2022, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

 Nemodificat  

11. 1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(3) Costurile investiţiilor de bază pentru proiectele 
de infrastructură, respectiv valoarea estimată a 
investiţiei din devizele generale pentru contractele de 
lucrări a căror procedură de atribuire nu a început 
sau pentru cele ale căror proceduri de atribuire sunt 
reluate, se pot actualiza cu indicii de cost în 
construcţii total, utilizând ca referinţă luna ianuarie a 
anului 2022.” 
 

 Nemodificat  

12. 2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce 
un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins: 
„(4) Costurile investiţiilor realizate prin contractele 
de achiziţie publică prevăzute la art.3 alin.(2) lit.b), 
respectiv valoarea estimată a investiţiei pentru 
contractele de produse a căror procedură de atribuire 
nu a început sau pentru cele ale căror proceduri de 
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atribuire sunt reluate, se pot actualiza cu Indicii 
valorii unitare - totali, la import, medii anuali, 
publicaţi de Institutul Naţional de Statistică în 
«Indicii valorii unitare în comerţul internaţional».” 
 

13. 3. La articolul 2, litera j) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„j) element de cost semnificativ - categorii de costuri 
semnificative necesare pentru implementarea 
proiectelor de infrastructură de transport de interes 
naţional sau european, de infrastructură majoră de 
apă - apă uzată, deşeuri şi reţele sau sisteme 
centralizate de termoficare, care sunt definite potrivit 
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi sunt 
necesare la implementarea acestora.” 
 

 Nemodificat  

14. 4. La articolul 3 alineatul (2) litera b), punctul (i) 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(i) dotări şi/sau utilaje şi echipamente tehnologice şi 
funcţionale, echipamente de transport prevăzute la 
subcapitolele 4.3, 4.4 şi 4.5 din anexa nr.6 la 
Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, necesare 
realizării lucrărilor, respectiv punerii în funcţiune, 
şi/sau destinate echipării şi dotării specifice a 
obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor de 
întreţinere şi reparaţii curente/reparaţiilor capitale;” 
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15. 5. La articolul 3 alineatul (13), litera d) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
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„d) contractantul face dovada creşterii costurilor pe 
baza cărora s-a fundamentat preţul iniţial al 
contractului, inclusiv prin oferte de preţ actualizate 
pe elementele semnificative de cost ale acestuia şi 
prin declaraţie pe proprie răspundere că în această 
perioadă nu a beneficiat de facilităţi acordate 
mediului de afaceri cu impact direct asupra 
compensării costurilor de realizare a contractului de 
către guvernele statelor unde contractanţii îşi au 
rezidenţa în vederea atenuării efectelor generate de 
criza economică în relaţia cu implementarea 
contractului.” 
 

16. 6. La articolul 3, după alineatul (14) se introduc 
două noi alineate, alin.(15) şi (16), cu următorul 
cuprins: 
„(15) Prevederile alin.(14) nu se aplică pentru 
contractele de tipul celor prevăzute la art.17 alin.(3) 
lit.c) şi d) al căror obiect îl constituie proiectele de 
infrastructură de transport de interes naţional sau 
european. 
(16) Prevederile alin.(14) nu se aplică pentru 
contractele de proiectare şi execuţie lucrări pentru 
care au fost aplicate penalităţi de întârziere, majorări 
de întârziere, daune-interese sau alte clauze 
penalizatoare de natură similară pentru 
neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor contractuale 
asumate de contractant, pentru etapa de proiectare.” 
 

 Nemodificat  

17. 7. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(4) În măsura în care reechilibrarea contractuală 
prevăzută la alin.(1) nu este posibilă şi aplicarea 

 Nemodificat  
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formulelor de ajustare prevăzute la art.17 alin.(8) 
pentru restul rămas de executat nu acoperă creşterile 
reale ale costurilor, executarea contractului fiind 
apreciată ca prea oneroasă inclusiv în condiţiile 
prezentei ordonanţe de urgenţă, părţile pot înceta 
contractul de comun acord, în termen de 30 de zile 
de la depunerea de către contractant a cererii şi a 
documentelor justificative. În termen de 60 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, contractanţii vor transmite beneficiarilor 
fondurilor externe nerambursabile cererea şi 
documentele justificative.” 
 

18. 8. La articolul 11, alineatele (1), (3) şi (4) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
contractanţii pot transmite beneficiarilor fondurilor 
externe nerambursabile o adresă prin care solicită 
ajustarea valorii aferente restului rămas de 
executat/furnizat şi prestat, existent la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru 
contractele prevăzute la art.3 alin.(2), potrivit 
formulelor de ajustare prevăzute la art.17 alin.(8) şi a 
celorlalte prevederi cuprinse în prezenta ordonanţă 
de urgenţă. În cazul contractelor de achiziţie 
încheiate ulterior intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, pentru care procedurile de 
atribuire sunt în curs de desfăşurare, contractanţii pot 
transmite în termen de 30 de zile de la data semnării 
contractului, beneficiarilor fondurilor externe 
nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea 
valorii contractului, în mod similar ca şi pentru 
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contractele prevăzute la art.3 alin.(2), potrivit 
formulelor prevăzute la art.17 alin.(8) şi a celorlalte 
prevederi cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă. 
În condiţiile aplicării art.42, adresa poate fi iniţiată 
de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, 
pentru încheierea unui act adiţional la contractul de 
achiziţie, în vederea constituirii rezervei de 
implementare potrivit art.9. Încheierea actelor 
adiţionale la contracte de achiziţie se realizează în 
termenul de valabilitate a contractelor şi cu 
respectarea prevederilor capitolului II. 

............................................ 
(3) Actele adiţionale prevăzute la alin.(2) se încheie 
în termen de 30 de zile de la data înregistrării adresei 
prevăzute la alin.(1) şi a documentelor justificative 
aferente. 
(4) În cazul contractelor de achiziţie 
publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de 
lucrări în cuprinsul cărora a fost introdusă clauza de 
ajustare a preţului în conformitate cu documentaţia 
de atribuire sau cu prevederile legale în vigoare, prin 
actul adiţional prevăzut la alin.(2), pe lângă 
precizarea elementelor obligatorii prevăzute la 
art.10, etapa a II-a, părţile pot conveni ca formula din 
contract să fie înlocuită cu formula de ajustare 
prevăzută la art.17 alin.(8) lit.a1) şi c1) dacă aceasta 
este necesară pentru reechilibrarea condiţiilor 
contractului, demonstrând îndeplinirea condiţiilor de 
imprevizibilitate prevăzute la art.3 alin.(13) şi 
întocmind nota justificativă prevăzută la art.43 
alin.(1).” 
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19. 9. La articolul 16, alineatele (2) şi (3) se modifică 

şi vor avea următorul cuprins: 
„(2) Până la încheierea actelor adiţionale prevăzute 
la art.12 alin.(1) se pot utiliza sumele eligibile şi 
neeligibile disponibile în cadrul contractelor de 
finanţare, în conformitate cu prevederile art.13 
alin.(4), cu condiţia respectării prevederilor 
capitolului II şi cu respectarea prevederilor din 
contractele de finanţare referitoare la modificări 
bugetare şi la eligibilitatea şi neeligibilitatea 
acţiunilor. Obligaţiile beneficiarului referitoare la 
constituirea, utilizarea şi plata rezervei de 
implementare rămân aceleaşi până la încheierea 
actelor adiţionale la contractele de finanţare şi 
constituirea rezervelor de ajustare a valorii 
contractelor de finanţare. 
(3) După utilizarea de către beneficiari a cel puţin 
75% din valoarea eligibilă alocată prin contractul de 
finanţare, autorităţile de management sau AR FAMI-
FSI au obligaţia de a respecta prevederile capitolului 
III referitoare la încheierea de acte adiţionale cu 
beneficiarii potrivit prevederilor din prezenta 
ordonanţă de urgenţă.” 
 

 Nemodificat  

20. 10. La articolul 17, alineatele (3), (5) şi (6) se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„(3) Ajustarea prevăzută la alin.(1) se aplică la 
fiecare solicitare de plată, pe restul perioadei de 
derulare a contractului pentru următoarele categorii 
de contracte: 
a) contractele prevăzute la art.3 alin.(2) lit.a) şi art.3 
alin.(4) încheiate cu preţ ferm sau cu preţ ferm şi 
formulă de ajustare a preţului sau cu formulă de 
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ajustare a preţului, dacă formula de ajustare a 
preţului prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă 
este necesară pentru reechilibrarea condiţiilor 
contractuale şi finalizarea implementării proiectelor; 
b) contractele prevăzute la art.3 alin.(2) lit.b) şi art.3 
alin.(5) încheiate cu preţ ferm sau cu preţ ferm şi 
formulă de ajustare a preţului sau cu formulă de 
ajustare a preţului, dacă formula de ajustare a 
preţului prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă 
este necesară pentru reechilibrarea condiţiilor 
contractuale şi finalizarea implementării proiectelor; 
c) contractele prevăzute la art.3 alin.(2) lit.a), al căror 
obiect îl constituie proiectele de infrastructură de 
transport de interes naţional sau european, 
infrastructură majoră de apă - apă uzată, deşeuri şi 
reţele sau sisteme centralizate de termoficare, care 
sunt încheiate cu preţ ferm şi formulă de ajustare a 
preţului sau cu formulă de ajustare a preţului, dacă 
formula de ajustare a preţului prevăzută de prezenta 
ordonanţă de urgenţă este necesară pentru 
reechilibrarea condiţiilor contractuale şi finalizarea 
implementării proiectelor; 
d) contractele definite potrivit art.3 alin.(2) lit.c), al 
căror obiect îl constituie realizarea studiilor de 
fezabilitate şi/sau a proiectelor tehnice aferente 
proiectelor de infrastructură de transport de interes 
naţional sau european, infrastructură majoră de apă - 
apă uzată, deşeuri şi reţele sau sisteme centralizate 
de termoficare şi care includ studiile geotehnice 
şi/sau hidrogeologice, care sunt încheiate cu preţ 
ferm. 

................................................. 
(5) Contractanţii justifică ajustarea valorii solicitării 
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de plată pentru contractele de lucrări al căror obiect 
îl constituie proiectele de infrastructură de transport 
de interes naţional şi european, infrastructură majoră 
de apă - canalizare, deşeuri şi reţele sau sisteme 
centralizate de termoficare, prin aplicarea indicelui 
de cost în construcţii la materiale, realizat, publicat 
de Institutul Naţional de Statistică pentru luna de 
referinţă, prevăzut la alin.(8) lit.c1), denumit în 
continuare ICCmlr, indicele de cost în construcţii la 
materiale, realizat, publicat de către Institutul 
Naţional de Statistică în publicaţii oficiale, denumit 
în continuare ICCmr, aplicabil cu 60 de zile înainte de 
ultima zi a lunii «n», precum şi prin aplicarea 
indicelui de cost în construcţii total, realizat, publicat 
de Institutul Naţional de Statistică pentru luna de 
referinţă, prevăzut la alin.(8) lit.c1), denumit în 
continuare ICCRlr, precum şi prin aplicarea indicelui 
de cost în construcţii total, realizat, denumit în 
continuare ICCr, realizat, publicat de către Institutul 
Naţional de Statistică în publicaţii oficiale, aplicabil 
cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii «n». Luna 
«n» reprezintă luna depunerii solicitării de plată. 
(6) Contractanţii justifică ajustarea valorii solicitării 
de plată pentru contractele de produse luând în 
considerare indicele valorii unitare - totale, la import, 
trimestrial, realizat şi publicat de Institutul Naţional 
de Statistică la 110 zile de la terminarea trimestrului 
de referinţă, în «Indicii valorii unitare în comerţul 
internaţional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii 
valorii unitare şi indicii volumului fizic la import», 
valabil, la trimestrul de Referinţă, definit potrivit 
alin.(8) lit.b1), denumit în continuare, IVUITRr, 
precum şi prin aplicarea indicelui valorii unitare - 



 32 

0 1 2 3 4 
totale, la import, trimestrial, publicat de Institutul 
Naţional de Statistică în «Indicii valorii unitare în 
comerţul internaţional», la tabelul 2 - «Indicii 
valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului 
fizic la import», denumit în continuare IVUITr, 
publicat înainte de data depunerii solicitării de 
plată.” 
 

21. 11. La articolul 17 alineatul (8), literele b.1), c.1) 
şi d.1) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
„b.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată 
pentru situaţia contractelor prevăzute la alin.(3) lit.b) 
se utilizează următoarea formulă de calcul: 
Pentru solicitările de plată depuse în anul 2022, dacă 
indicele IVUITr utilizat este aferent trimestrului IV al 
anului 2021 şi IVUITRr este aferent anului 2021: 
Vapl = Vpl x [(%av + %p) + (1 - %av - %p) x 
(IVUITr / IVUITRr)] 
Pentru solicitările de plată depuse în anul 2022 sau 
2023, dacă indicele IVUITr utilizat este aferent 
trimestrelor I, II, III şi IV, anului 2022/2023 şi 
IVUITRr este aferent trimestrelor I, II, III şi IV, anului 
2021/2022: 
Vapl = Vpl x [(%av + %p) + (1 - %av - %p) x 
(IVUITr / IVUITRr) x (IVUImA2021 / 100)] 
Pentru solicitările de plată depuse în anul 2023, dacă 
indicele IVUITr utilizat este aferent trimestrelor I, II, 
III şi IV, anului 2023 şi IVUITRr este aferent 
trimestrelor I, II, III şi IV, anului 2021: 
Vapl = Vpl x {(%av + %p) + (1 - %av - %p) x 
(IVUITr / IVUITRr) x [(IVUImA2021 x IVUImA2022) / 
(100 x 100)]}, 
unde: 

 Nemodificat  
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Vapl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către 
contractant la data depunerii solicitării de plată; 
Vpl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la 
data depunerii solicitării de plată; 
IVUITr - indicele valorii unitare - total, la import, 
trimestrial, realizat, publicat de Institutul Naţional de 
Statistică în «Indicii valorii unitare în comerţul 
internaţional», la tabelul 2 - «Indicii valorici, indicii 
valorii unitare şi indicii volumului fizic la import», 
publicat înainte de data depunerii solicitării de plată; 
IVUITRr - indicele valorii unitare - total, la import, 
trimestrial, realizat în luna de referinţă, publicat de 
Institutul Naţional de Statistică în «Indicii valorii 
unitare în comerţul internaţional», la tabelul 2 - 
«Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii 
volumului fizic la import»; 
IVUImA2021 - indicele valorii unitare - total, la import, 
mediu anual, realizat, pentru anul 2021, publicat de 
Institutul Naţional de Statistică în «Indicii valorii 
unitare în comerţul internaţional», la tabelul 2 - 
«Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii 
volumului fizic la import»; 
IVUImA2022 - indicele valorii unitare - total, la import, 
mediu anual, realizat, pentru anul 2022, publicat de 
Institutul Naţional de Statistică în «Indicii valorii 
unitare în comerţul internaţional», la tabelul 2 - 
«Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii 
volumului fizic la import»; 
%av - procentul de avans acordat de beneficiar 
contractantului, valabil la data efectuării plăţii; 
%p - procentul de profit cuprins în solicitările la 
plată, în situaţia în care acesta nu există sau nu poate 
fi identificat se va considera 3% din valoarea 
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situaţiei de plată; 
luna «n» - luna depunerii solicitării de plată. 
Luna de referinţă reprezintă luna anterioară faţă de 
data - limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. 
Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de 
referinţă va fi cu 30 de zile înainte de data semnării 
contractului. 
Pentru contractele de achiziţie pentru care luna de 
referinţă, este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de 
referinţă va fi asimilată lunii ianuarie 2021. 
În cazul în care indicele valorii unitare - total, la 
import, trimestrial, IVUITr, nu este disponibil şi 
definitiv, se va folosi ultimul indice disponibil, iar 
ajustarea va fi recalculată atunci când indicele va fi 
disponibil, respectiv când valoarea va deveni 
definitivă. 
Atunci când raportul între indicii valorii unitare - 
total, la import, este subunitar, ajustarea valorii 
solicitate la plată se va face în mod corespunzător. 
Până la data de 31 decembrie 2023, atunci când 
valoarea raportului între indicii valorii unitare este 
subunitar se poate opta ca acesta să aibă valoarea 1, 
cu condiţia încadrării în prevederile art.8. 
În situaţia în care în timpul derulării contractelor de 
furnizare apar suplimentări de produse, preţul 
acestora se va ajusta în următoarele condiţii: 
a) în situaţia suplimentării cantităţilor de produse, 
pentru cantităţile de produse care au echivalent în 
oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea 
preţului este luna anterioară faţă de data-limită de 
depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului-cadru; 
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b) în situaţia suplimentării cantităţilor de produse, 
pentru cantităţile suplimentare de produse care nu au 
echivalent în oferta iniţială, luna de referinţă pentru 
ajustarea preţului este luna aferentă depunerii ofertei 
pentru cantităţile suplimentare. 

.................................................. 
c.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată 
pentru situaţia contractelor prevăzute la alin.(3) lit.c), 
al căror obiect îl constituie proiectele de 
infrastructură de transport de interes naţional şi 
european, infrastructura majoră de apă - apă uzată, 
deşeuri şi reţele sau sisteme centralizate de 
termoficare, se utilizează următoarea formulă de 
calcul: 
Vapl = Vm x [(%av + %p) + (1 - %av - %p) x 
(ICCmr/ICCmlr)] + (Vpl - Vm) + (1 - %cpm) x {(Vpl - 
Vm) x [(%av + %p) + (1 - %av - %p) x 
(ICCr/ICCRlr)] - (Vpl - Vm)}, 
unde: 
V_apl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către 
contractant la data depunerii solicitării de plată; 
V_pl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la 
data depunerii solicitării de plată; 
V_m - valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele 
din valoarea plăţii solicitată de către contractant la 
data depunerii solicitării de plată; 
ICC_mr - indicele de cost în construcţii pentru costul 
materialelor, realizat, publicat de Institutul Naţional 
de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, 
aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii 
«n»; 
ICC_mlr - indicele de cost în construcţii pentru 
costul materialelor, realizat, publicat de Institutul 
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Naţional de Statistică, în luna de referinţă; 
ICC_r - indicele de cost în construcţii total, realizat, 
publicat de Institutul Naţional de Statistică în 
Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil 
cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii «n»; 
ICC_Rlr - indicele de cost în construcţii total, 
realizat, publicat de Institutul Naţional de Statistică, 
în luna de referinţă; 
%av - procentul de avans acordat de beneficiar 
contractantului, valabil la data efectuării plăţii; 
%p - procentul de profit cuprins în solicitările la 
plată; în situaţia în care acesta nu există sau nu poate 
fi identificat se va considera 3% din valoarea 
situaţiei de plată; 
%cpm - coeficient de pondere al materialelor utilizat 
în calculul indicelui de cost în construcţii, total, 
publicat de Institutul Naţional de Statistică în 
Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15A, 
determinat în funcţie de tipul de construcţie; 
luna «n» - luna depunerii solicitării de plată. 
Luna de referinţă reprezintă luna anterioară faţă de 
data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. 
Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de 
referinţă va fi cu 30 de zile înainte de data semnării 
contractului. 
Pentru contractele de achiziţie pentru care luna de 
referinţă este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de 
referinţă va fi asimilată lunii ianuarie 2021. 
În situaţia în care indicele de cost în construcţii total, 
ICC_r, sau indicele de cost în construcţii pentru 
costul materialelor, ICC_mr, nu este disponibil şi 
definitiv, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar 
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ajustarea va fi recalculată, pentru diferenţă, în 
următoarea situaţie de plată, atunci când indicele de 
cost în construcţii total şi indicele de cost în 
construcţii pentru costul materialelor vor fi publicaţi 
şi definitivi. 
În situaţia în care raportul între indicii de cost în 
construcţii, totali, aplicabili, este subunitar, ajustarea 
valorii solicitate la plată se va face în mod 
corespunzător. 
Până la data de 31 decembrie 2023, atunci când 
valoarea raportului între indicii valorii unitare este 
subunitară se poate opta ca acesta să aibă valoarea 1, 
cu condiţia încadrării în prevederile art.8. 
În situaţia în care în timpul derulării contractelor 
apar lucrări suplimentare, preţul acestor lucrări se va 
ajusta conform formulei de ajustare în următoarele 
condiţii: 
a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru 
cantităţile suplimentare care au echivalent în oferta 
iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea preţului 
este luna anterioară faţă de data-limită de depunere a 
ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru; 
b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru 
cantităţile suplimentare care nu au echivalent în 
oferta iniţială, luna de referinţă pentru ajustarea 
preţului este luna aferentă depunerii ofertei pentru 
cantităţile suplimentare. 
Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole 
comasate şi corespunzător nu se poate determina în 
mod direct valoarea cheltuielilor cu materialele sau 
din diferite alte motive nu se poate stabili valoarea 
cheltuielilor cu materialele, pentru determinarea 
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acestora se utilizează ponderile materialelor de 
construcţii, exprimate procentual, stabilite în funcţie 
de categoriile principale de lucrări de construcţii şi 
de tipurile de obiecte de construcţii prevăzute în 
Buletinul Statistic de Preţuri al Institutului Naţional 
de Statistică prin raportare la obiectul contractului de 
achiziţie de lucrări, astfel: 
a) construcţii inginereşti noi - 47,21%; 
b) construcţii inginereşti reparaţii capitale - 33,89%. 
Preţul lucrărilor/serviciilor de natura celor prevăzute 
a fi finanţate din rezervele de implementare existente 
în cadrul contractului şi neutilizate până la intrarea în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rezerve de 
implementare, altele decât cele introduse prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă, se va ajusta în 
următoarele condiţii: 
a) pentru lucrările/serviciile care au echivalent în 
oferta iniţială, se va ajusta luând în considerare ca 
luna de referinţă pentru ajustarea preţului luna 
anterioară faţă de data-limită de depunere a ofertelor 
pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru; 
b) pentru lucrările/serviciile care nu au echivalent în 
oferta iniţială, se va ajusta luând în considerare că 
luna de referinţă pentru ajustarea preţului este luna 
aferentă depunerii ofertelor de preţ pentru aceste 
lucrări/servici; 
d.1) În vederea ajustării valorii solicitării de plată 
pentru situaţia contractelor prevăzute la alin.(3) lit.d) 
se utilizează următoarea formulă de calcul: 
Vapl = Vpl x [(%av + %p) + (1 - %av - %p) x 
IPClr/100], 
unde: 
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Vapl - valoarea actualizată a plăţii solicitată de către 
contractant la data depunerii solicitării de plată; 
Vpl - valoarea plăţii solicitată de către contractant la 
data depunerii solicitării de plată; 
IPClr - indicele lunar al preţului de consum total, 
determinat de Institutul Naţional de Statistică, prin 
baza de date IPC - Lunar, disponibilă online, având 
ca perioadă curentă data cu 60 de zile înainte de 
ultima zi a lunii «n» şi ca perioadă de referinţă luna 
de referinţă; 
%av - procentul de avans acordat de beneficiar 
contractantului, valabil la data efectuării plăţii; 
%p - procentul de profit cuprins în solicitările la 
plată; în situaţia în care acesta nu există sau nu poate 
fi identificat se va considera 3% din valoarea 
situaţiei de plată; 
luna «n» - luna depunerii solicitării de plată. 
Luna de referinţă reprezintă luna anterioară faţă de 
data-limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru. 
Dacă nu a existat un asemenea termen, luna de 
referinţă va fi cu 30 de zile înainte de data semnării 
contractului. 
Pentru contractele de achiziţie pentru care luna de 
referinţă este anterioară lunii ianuarie 2021, luna de 
referinţă va fi asimilată lunii ianuarie 2021. 
Atunci când IPClr - indicele lunar al preţului de 
consum total este subunitar, ajustarea valorii 
solicitate la plată se va face în mod corespunzător. 
Preţul serviciilor de natura celor prevăzute a fi 
finanţate din rezervele de implementare existente în 
cadrul contractului şi neutilizate până la intrarea în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, rezerve de 
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implementare altele decât cele introduse prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă, se va ajusta în 
următoarele condiţii: 
a) pentru serviciile care au echivalent în oferta 
iniţială, se va ajusta luând în considerare ca lună de 
referinţă pentru ajustarea preţului luna anterioară faţă 
de data-limită de depunere a ofertelor pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-
cadru; 
b) pentru serviciile care nu au echivalent în oferta 
iniţială, se va ajusta luând în considerare că luna de 
referinţă pentru ajustarea preţului este luna aferentă 
depunerii ofertelor de preţ pentru aceste servicii.” 
 

22. 12. La articolul 19, alineatul (4) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(4) Costul investiţiei revizuit se obţine prin 
aplicarea la valoarea iniţială neactualizată a costului 
investiţiei de bază, rezultat din valoarea cheltuielilor 
eligibile şi/sau neeligibile a proiectelor, a 
indicatorilor de cost total în construcţii, prevăzuţi de 
prezenta ordonanţă de urgenţă. Costul investiţiei de 
bază revizuit poate conduce la modificarea valorii 
eligibile şi/sau neeligibile a contractelor de 
finanţare/deciziilor de finanţare.” 
 

 Nemodificat  

23. 13. La articolul 20, litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„a) stabilirea costului revizuit al proiectului de 
infrastructură având ca bază de referinţă luna 
ianuarie 2022, precum şi indicii de cost total în 
construcţii prevăzuţi în anexa nr.5;” 
 

 Nemodificat  
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24. 14. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
„Art.21. - (1) Pentru stabilirea costului revizuit, 
respectiv a devizului general de investiţie, având ca 
bază de referinţă luna ianuarie 2022, beneficiarul 
fondurilor externe nerambursabile stabileşte valoarea 
totală a costurilor eligibile, respectiv a costurilor 
neeligibile care fac parte din devizul general de 
investiţie, ce se impun a fi modificate la nivelul 
proiectului de infrastructură şi stabileşte impactul 
financiar asupra categoriilor de cheltuieli prin 
ajustarea cu ajutorul indicelor de cost în construcţii 
total a valorii contractului de finanţare/deciziei de 
finanţare, precum şi a valorii estimate, respectiv a 
costului investiţiei pentru proiectele de infrastructură 
a căror proceduri de atribuire sunt nepublicate sau 
pentru proceduri de atribuire aflate în situaţia de fi 
reluate.” 
 

 Nemodificat  

25. 15. Titlul capitolului VI se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„CAPITOLUL VI 
Formula de ajustare a preţurilor pentru 

documentaţiile de atribuire care urmează a fi 
publicate pentru proiectele de infrastructură de 
transport, infrastructură majoră de apă - apă 

uzată, deşeuri şi reţele sau sisteme centralizate de 
termoficare” 

 

 Nemodificat  

26. 16. Articolul 30 va avea următorul cuprins: 
„Art.30. - Pentru procedurile de atribuire care se vor 
publica după data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, beneficiarii fondurilor externe 

 Nemodificat  
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nerambursabile pot include în documentaţiile de 
atribuire a contractelor de lucrări care au ca obiect 
proiectele de infrastructură de transport, 
infrastructură majoră de apă - apă uzată, deşeuri şi 
reţele sau sisteme centralizate de termoficare formula 
de ajustare a preţurilor prevăzută la art.31.” 
 

27. 17. La articolul 32, alineatul (2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„(2) Elementele de cost semnificative pentru 
proiectele de infrastructură majoră de apă - apă 
uzată, deşeuri şi reţele sau sisteme centralizate de 
termoficare se stabilesc în număr de maximum 10 pe 
fiecare categorie de infrastructură prin ordin al 
ministrului investiţiilor şi proiectelor europene, în 
termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, emis şi publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, după 
consultarea autorităţilor publice şi a organizaţiilor de 
profil din domeniul apă - apă uzată, deşeuri şi 
termoficare, în baza unor justificări.” 
 

 Nemodificat  

28. 18. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.33. - (1) Indicele de cost în construcţii defalcat 
pe elemente de cost semnificativ potrivit art.31 se 
publică lunar de Institutul Naţional de Statistică, în 
termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(2) Până la împlinirea termenului prevăzut de 
alin.(1), pentru contractele definite la art.3 alin.(2) 
lit.a) al căror obiect îl constituie proiectele de 
infrastructură de transport de interes naţional sau 

 Nemodificat  
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european, infrastructură majoră de apă - apă uzată şi 
deşeuri încheiate sau pentru care procedurile de 
atribuire sunt în curs de desfăşurare la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi în 
condiţiile prevăzute de art.37, în cadrul formulei de 
la art.31 alin.(1) se vor utiliza, cu caracter tranzitoriu, 
indicii de cost publicaţi de Institutul Naţional de 
Statistică pentru elemente de cost semnificative, 
aprobaţi în condiţiile art.32.” 
 

29. 19. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.37. - Formula pentru ajustare de preţ prevăzută 
la art.17 alin.(8) lit.c1), aferentă contractelor în 
vigoare prevăzute la art.17 alin.(3) lit.c), poate fi 
înlocuită cu formula prevăzută la art.31, unde data cu 
30 de zile înainte de data depunerii ofertei anterioară 
lunii ianuarie 2021 va fi asimilată cu ianuarie 2021, 
pentru a asigura echilibrarea contractuală în condiţii 
de imprevizibilitate, numai cu respectarea 
prevederilor art.3 alin.(13) şi numai după stabilirea 
indicilor de cost în construcţii specifici elementelor 
de cost semnificative prevăzută la art.32 şi la art.33, 
respectiv parcurgerea procedurii prevăzute la art.43 
alin.(1) şi a procedurii prevăzute de art.10. În baza 
actelor adiţionale încheiate potrivit art.10, autorităţile 
de management ale programelor operaţionale au 
obligaţia de a parcurge procedura prevăzută de 
art.20-27.” 
 

 Nemodificat  

30. 20. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.39. - Beneficiarii proiectelor finanţate din 

 Nemodificat  
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fonduri europene care nu au încheiate contracte de 
finanţare pentru proiecte de infrastructură de 
transport de interes naţional sau european, de 
infrastructură majoră apă - apă uzată, deşeuri şi 
reţele sau sisteme centralizate de termoficare au 
obligaţia de a cuprinde în buget sumele necesare în 
conformitate cu prevederile art.9.” 
 

31. 21. La articolul 43, alineatele (2) şi (3) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
„(2) Dacă diferenţa de valoare între impactul 
financiar prevăzut la alin.(1) lit.e) şi impactul 
financiar prevăzut la alin.(1) lit.d) împărţită la 
valoarea impactului financiar prevăzut la alin.(1) 
lit.d) este mai mică sau egală cu 5%, nu este necesară 
reechilibrarea contractuală. 
(3) Dacă diferenţa de valoare între impactul financiar 
prevăzut la alin.(1) lit.e) şi impactul financiar 
prevăzut la alin.(1) lit.d) împărţită la valoarea 
impactului financiar prevăzut la alin.(1) lit.d) este 
mai mare de 5%, reechilibrarea contractuală va urma 
procedura prevăzută de prezenta ordonanţă de 
urgenţă.” 
 

 Nemodificat  

32. 22. La articolul 43, după alineatul (3) se introduce 
un nou alineat, alineatul (4), cu următorul 
cuprins: 
„(4) În cazul în care impactul financiar prevăzut la 
alin.(1) lit.d) nu poate fi determinat ca urmare a 
inaplicabilităţii formulei de ajustare, se va justifica 
imposibilitatea aplicării ei, iar valoarea impactului 
financiar va fi egală cu zero. Reechilibrarea 
contractuală va urma procedura prevăzută în 

 Nemodificat  
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prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia 
prevederilor alin.(2) şi (3).” 
 

33. 23. Anexa nr.2 se modifică şi se înlocuieşte cu 
anexa nr.3 la prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 

 Nemodificat  

34. Art.IX. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de 
granturi din fonduri externe nerambursabile pentru 
investiţii destinate capacităţilor de prestare de 
servicii şi retehnologizării, în vederea refacerii 
capacităţii de rezilienţă, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.598 din 20 iunie 
2022, se modifică după cum urmează: 
 

 Nemodificat  

35. 1. La articolul 2, literele a), e) şi m) vor avea 
următorul cuprins: 
„a) administrator al schemelor de ajutor de stat şi de 
minimis (apelurilor de proiecte) - Ministerul 
Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în 
continuare MIPE, prin intermediul AM POC, ce are 
responsabilitatea de lansare a apelului de proiecte, de 
evaluare a cererilor de finanţare depuse în cadrul 
apelului, de semnare a contractelor de finanţare, 
precum şi modificarea acestora, de aprobare a 
rapoartelor de progres, de autorizare a cererilor de 
prefinanţare/plată/rambursare, de efectuare de plăţi 
către beneficiari, de monitorizare a implementării 
proiectelor, precum şi prevenirea, constatarea şi 
sancţionarea neregulilor; 

.................................................. 
e) ajutor de stat - ajutor acordat sub formă de 
granturi în conformitate cu comunicarea Comisiei 

 Nemodificat  
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Europene - Modificare a Cadrului temporar pentru 
măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în 
contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 
112 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria C, nr.112I din 4 aprilie 2020, cu 
modificările şi completările ulterioare, a cărui 
valoare minimă este de 50.000 de euro şi valoare 
maximă nu depăşeşte 500.000 de euro, pentru 
realizarea de investiţii în retehnologizare, în 
conformitate cu regulile de ajutor de stat; 

.................................................... 
m) investiţii în retehnologizare - investiţii în active 
corporale şi necorporale care sunt în legătură cu 
obiectul cererii de finanţare, care sunt necesare 
pentru asigurarea capacităţii de producţie şi/sau a 
capacităţilor de prestări servicii pentru refacerea 
capacităţii de rezilienţă şi numai în măsura în care 
fac parte dintr-o investiţie pentru producţia de bunuri 
sau prestarea de servicii.” 
 

36. 2. La articolul 5, alineatele (1), (4) şi (5) vor avea 
următorul cuprins: 
„Art.5. - (1) Granturile pentru investiţii necesare 
capacităţilor de prestare de servicii se acordă pe 
proiect şi beneficiar, sub forma de ajutor de minimis, 
cu o valoare cuprinsă între minimum 50.000 euro şi 
maximum 200.000 euro pe durata a trei exerciţii 
financiare, în limita de maxim cinci ori cifra de 
afaceri realizată în exerciţiul financiar 2019, în 
funcţie de nevoile de finanţare ale proiectelor de 
investiţii depuse, pentru beneficiarii care îşi 
desfăşoară activitate în clasa P - Învăţământ, clasa Q 
- Sănătate şi asistenţa socială, clasa S - Alte activităţi 

 Nemodificat  
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de servicii potrivit anexei nr.1. 

................................................... 
(4) Fondurile alocate pentru granturile destinate 
investiţiilor necesare capacităţilor de prestare de 
servicii, prevăzute la alin.(1), sunt în valoare totală 
de 59.690.099 de euro, din care 50.000.000 de euro 
FEDR-REACT EU şi 9.690.099 de euro cofinanţare 
de la bugetul de stat, se alocă din bugetul 
Programului operaţional Competitivitate 2014-2020 
prin axa prioritară 4 - acţiunea 4.1.1 - Investiţii în 
activităţi productive, precum şi fonduri alocate prin 
aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut 
la art.12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.105/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
(5) Sumele alocate sub formă de cofinanţare din 
bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare 
prevăzut la art.12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.40/2015, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.105/2016, cu modificările 
şi completările ulterioare, se pot deconta din fonduri 
externe nerambursabile până la încheierea perioadei 
de programare 2014-2020 prin relocări de sume 
rezultate din disponibilizări de fonduri externe 
nerambursabile, din economii, ca urmare a fazării 
proiectelor în cadrul POC 2014-2020, precum şi prin 
alte modalităţi prevăzute de regulamentele Comisiei 
Europene. Cheltuielile nedecontate sau considerate 
neeligibile indiferent de natura acestora prin 
mecanismul de supracontractare rămân cheltuieli 
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definitive ale bugetului de stat.” 
 

37. 3.  La articolul 8, literele g) şi h) vor avea 
următorul cuprins: 
„g) se angajează să prezinte dovezi privind 
rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru 
care se solicită ajutor de minimis; 
h) grantul pentru investiţii în capacitatea de prestări 
servicii solicitat este cu o valoare minimă de 50.000 
euro şi valoarea maximă de 200.000 euro, pe durata 
a trei exerciţii financiare, şi nu depăşeşte de maxim 
cinci ori cifra de afaceri în anul 2019;” 
 

 Nemodificat  

38. 4. La articolul 9, alineatul (5) va avea următorul 
cuprins: 
„(5) Solicitanţii au obligaţia respectării principiilor 
DNSH, în conformitate cu prevederile ghidului 
solicitantului şi ale Regulamentului 
(UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să 
faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2.088.” 
 

 Nemodificat  

39. 5. La articolul 13, alineatele (3) şi (4) va avea 
următorul cuprins: 
„(3) Granturile pentru investiţii prevăzute la alin.(1) 
se acordă în conformitate cu procentele prevăzute în 
anexa nr.5 şi nu includ cofinanţarea proprie a 
beneficiarilor. Beneficiarii au obligaţia de a acoperi 
diferenţa până la 100% din surse proprii, neafectate 
de ajutor de stat. 
(4) Fondurile alocate pentru granturile destinate 
investiţiilor în retehnologizare necesare capacităţilor 
de producţie, prevăzute la alin.(1), sunt în valoare 

 Nemodificat  
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totală de 179.070.298 euro, din care 150.000.000 
euro cu finanţare prin FEDR-REACT EU şi 
29.070.298 euro prin cofinanţare de la bugetul de 
stat, din bugetul Programului operaţional 
Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 - 
acţiunea 4.1.1. - Investiţii în activităţi productive, 
precum şi fonduri alocate prin aplicarea 
mecanismului de supracontractare prevăzut la art.12 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/2015, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.105/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 
 

40. 6. La articolul 16, litera e) va avea următorul 
cuprins: 
„e) dispun de cofinanţare proprie a proiectului 
neafectată de ajutor de stat, în completarea 
procentelor prevăzute în anexa nr.5;” 
 

 Nemodificat  

41. 7. La articolul 17, alineatul (5) va avea următorul 
cuprins: 
„(5) Solicitanţii au obligaţia respectării principiilor 
DNSH, în conformitate cu prevederile ghidului 
solicitantului şi ale Regulamentului 
(UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să 
faciliteze investiţiile durabile şi de modificare a 
Regulamentului (UE) 2019/2.088.” 
 

 Nemodificat  

42. 8. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul 
cuprins: 
„Art.18. - (1) Beneficiarii de granturi pentru 
investiţii destinate retehnologizării pot utiliza 
granturile pentru investiţii alocate din fonduri 

 Nemodificat  
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externe nerambursabile pentru finanţarea activelor 
corporale şi necorporale aferente următoarelor 
categorii de cheltuieli: 
a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spaţiilor 
de producţie/servicii care fac obiectul cererii de 
finanţare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări 
exceptate de la autorizare, precum şi cheltuieli de 
sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, 
cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind 
accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli 
sunt necesare pentru realizarea investiţiei şi sunt 
incluse în valoarea acesteia; 
b) cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind: 
1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, 
tehnologii software, dotări independente - care 
cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi 
echipamentelor tehnologice, precum şi a celor 
incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile 
aferente montajului utilajelor tehnologice şi al 
utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv 
reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă 
este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice şi 
efectuarea reţelelor aferente, se pot include şi 
cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare 
obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
necesare obiectivului; 
2. cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente 
tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, 
echipamente informatice, birotică, de natura 
mijloacelor fixe; 
3. cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de 
transport auto care sunt necesare activităţii de 
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producţie/servicii, transport şi distribuţie, cu excepţia 
mijloacelor de transport care sunt aferente activităţii 
administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul 
cererii de finanţare; 
4. cheltuieli cu achiziţionarea de 
instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii 
unei economii de energie, precum şi sisteme care 
utilizează surse regenerabile/alternative de energie 
pentru eficientizarea activităţilor pentru care a 
solicitat finanţare; 
c) cheltuieli cu transformarea digitală - Active 
necorporale - care cuprind cheltuieli cu 
achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, 
programe informatice, alte drepturi şi active similare. 
Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate 
depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor 
corporale ce fac obiectul proiectului; 
d) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit 
legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi 
nerecuperabilă conform prevederilor art.69 alin.(3) 
lit.c) din Regulamentul (UE) nr.1.303/2013, cu 
modificările şi completările ulterioare, aferentă 
cheltuielilor eligibile.” 
 

43. 9. La articolul 18 alineatul (3), litera a) va avea 
următorul cuprins: 
„a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de 
consultanţă;” 
 

 Nemodificat  

44. 10. La articolul 20, alineatul (2) va avea 
următorul cuprins: 
„(2) În ceea ce priveşte conformitatea cu principiile 
DNSH, la momentul implementării, beneficiarii vor 

 Nemodificat  
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trebui să ateste caracterul verde al investiţiei, 
conform analizei DNSH asumate la momentul 
depunerii proiectului.” 
 

45. 11. Articolul 22 va avea următorul cuprins: 
„Art.22. - Cheltuielile privind resursele umane, 
resursele materiale, precum şi orice alte categorii de 
cheltuieli necesare administrării platformei 
informatice menţionate la art.2 lit.l) se suportă din 
fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract 
de finanţare încheiat în condiţiile legii.” 
 

 Nemodificat  

46. 12. Articolul 23 va avea următorul cuprins: 
„Art.23. - (1) După întocmirea listei finale a 
beneficiarilor de fonduri, precum şi după verificarea 
calităţii de IMM de către AM-POC, inclusiv 
soluţionarea contestaţiilor, dacă este cazul, 
beneficiarii de fonduri externe nerambursabile 
transmit toate informaţiile necesare încheierii 
contractului de finanţare. 
(2) Obligaţiile prevăzute la alin.(1) se realizează în 
conformitate cu prevederile ghidului solicitantului. 
(3) Implementarea contractelor de finanţare se va 
realiza prin platforma MYSMIS.” 
 

 Nemodificat  

47. 13. Anexa nr.3 se modifică şi se înlocuieşte cu 
anexa nr.4 la prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 

 Nemodificat  

48. 14. Anexa nr.5 se modifică şi se înlocuieşte cu 
anexa nr.5 la prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 

 Nemodificat  

49. Art.X. - Articolul 7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.156/2020 privind unele măsuri pentru 

 Nemodificat  
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susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane 
şi rurale din România cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.820 din 7 
septembrie 2020, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

50.  
 
 
 
 
„- Art.7. - (1) Pentru proiectele de investiţii publice 
cu finanţare din fonduri externe nerambursabile din 
perioada 2014-2020 gestionate de către unităţile 
administrativ-teritoriale de tipul municipii, inclusiv 
sectoarele municipiului Bucureşti, oraşe, comune, 
cheltuielile neeligibile se stabilesc în sarcina 
autorităţilor de management în procent de 75% din 
valoarea plăţilor efectuate din investiţia de bază, 
aferente capitolului 4 «Cheltuieli cu investiţia de 
bază» din devizul general, astfel cum acesta este 
prevăzut în Hotărârea Guvernului 
nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, dacă 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
 
 
 
 

  1. La articolul X, partea 
introductivă a alineatului 
(1) al articolului 7 se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
„Art.7. – (1) Pentru 
proiectele de investiții publice 
cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile din 
perioada 2014-2020 
gestionate de către unitățile 
administrativ-teritoriale de 
tipul municipii, inclusiv 
sectoarele municipiului 
București, orașe, comune, 
județe, cheltuielile neeligibile 
se stabilesc în sarcina 
autorităților de management 
în procent de 75% din 
valoarea plăților efectuate din 
investiția de bază, aferente 
capitolului 4 «Cheltuieli cu 
investiția de bază» din 
devizul general, astfel cum 
acesta este prevăzut 
în Hotărârea Guvernului 

 
 
 
 
 
Potrivit art. 95 din 
OUG mr.57/2019  
„teritoriul României 
este organizat, sub 
aspect administrativ, 
în unități 
administrativ-
teritoriale care sunt 
comunele, orașele și 
județele”. 
Urmărind dispozițiile 
art.X din OUG 
nr.109/2022 se poate 
constata că județele nu 
sunt incluse in 
categoria UAT-urilor 
care gestionează 
proiecte de investiții 
publice cu finanțare 
din fonduri externe 
nerambursabile din 
perioada 2014-2020. 
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a) nu sunt rezultatul unor fraude sau al unor nereguli 
generate de abateri de la prevederile legislaţiei 
europene sau naţionale aplicabile în efectuarea 
cheltuielii; 
b) pot fi considerate cheltuieli eligibile potrivit 
regulamentelor europene aplicabile, dar sunt 
încadrate drept cheltuieli neeligibile în contractul de 
finanţare; 
c) sunt necesare proiectului, fiind prevăzute în 
bugetul proiectului care face obiectul finanţării din 
fonduri externe nerambursabile drept cheltuieli 
neeligibile, fiind reflectate în SMIS. 
 
 
(2) Cheltuielile neeligibile prevăzute la alin.(1) se 
suportă din bugetul de stat, prin bugetul 
ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi 
de management, în limita creditelor de angajament 
aprobate cu această destinaţie, în cadrul titlului din 
clasificaţia bugetară referitor la proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020. 
(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite cu 

nr.907/2016 privind etapele 
de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente 
obiectivelor/ proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și 
completările ulterioare, dacă 
îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiții:” 
a) Nemodificat 
 
 
 
b) Nemodificat 
 
 
 
c) Nemodificat 
 
Dep.Bogdan-Gruia IVAN – 
PSD 
Dep.Vasile Daniel SUCIU – 
PSD 
 

De asemenea nu este 
prezentat vreun motiv 
pentru care 
dispozițiile respective 
nu le pot fi aplicabile. 
Considerăm ca este o 
eroare materială care 
trebuie corectată prin 
prezentul 
amendament. 
Referitor la impactul 
bugetar, acesta nu 
subzistă întrucât 
rambursările se vor 
realiza potrivit 
dispozițiilor 
ordonanței in limita 
creditelor de 
angajament aprobate 
cu această destinație. 



 55 

0 1 2 3 4 
rol de autoritate de management să cuprindă în 
bugetele proprii sumele necesare efectuării plăţilor 
prevăzute la alin.(1). 
(4) Sumele aferente cheltuielilor prevăzute la alin.(1) 
se solicită de către beneficiari, pe bază de cerere de 
transfer de fonduri, dacă îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii: 
a) să fie plătite de beneficiarul finanţării din bugetul 
local aprobat conform Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau din alte surse de 
finanţare legal constituite, înainte de solicitarea spre 
decontare din bugetul de stat; 
b) să fie întocmite aceleaşi categorii de documente 
justificative pentru decontare de la bugetul de stat cu 
cele întocmite pentru categoriile de cheltuieli 
încadrate ca eligibile în contractul de finanţare; 
c) contractul de finanţare este în curs de 
implementare începând cu data de intrare în vigoare 
a ordonanţei de urgenţă. 
(5) Ca urmare a verificării respectării condiţiilor 
prevăzute la alin.(3), autorităţile de management 
virează, în limita creditelor bugetare aprobate, 
sumele corespunzătoare în conturile de venituri ale 
bugetelor locale. 
(6) De la bugetul de stat nu se suportă ajustările 
rezultate în urma aplicării formulelor de actualizare a 
preţurilor ulterior semnării contractului de finanţare. 
(7) Ordonatorii principali de credite cu rol de 
autorităţi de management pot emite, după caz, 
instrucţiuni/metodologii de aplicare a prevederilor 
prezentului articol în termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare.” 
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51. Art.XI. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.746 din 6 octombrie 2015, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.105/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 

 Nemodificat  

52. 1. La articolul 2 alineatul (3), după litera r) se 
introduce o nouă literă, lit.s), cu următorul 
cuprins: 
„s) solicitant - orice persoană fizică sau juridică de 
drept public ori privat, care a depus o cerere de 
finanţare pentru care a fost iniţiat procesul de 
evaluare, selecţie şi aprobare.” 
 

 Nemodificat  

53. 2. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce 
un nou alineat, alin.(5), cu următorul cuprins: 
„(5) În bugetele beneficiarilor ordonatori de credite 
ai bugetului local se cuprind la o poziţie distinctă 
credite de angajament şi credite bugetare necesare 
finanţării valorii totale a contractelor de 
implementare încheiate cu operatorii regionali de apă 
şi apă uzată, iar la partea de venituri sumele 
transferate de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în 
calitate de autoritate de management POIM, sub 
formă de subvenţii.” 
 

 Nemodificat  

54. 3. La articolul 9, după litera d2) se introduce o 
nouă literă, lit.d3), cu următorul cuprins: 

 Nemodificat  
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„d3) sumele necesare pentru finanţarea cheltuielilor 
aferente contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare 
încheiate potrivit art.12 ca urmare a depăşirii 
sumelor alocate la nivel de axă prioritară, până la 
data aprobării modificărilor programului operaţional 
de către Comisia Europeană;” 
 

55. 4. La articolul 9, litera k) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„k) sumele necesare pentru punerea în aplicare a 
hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se admit 
parţial sau integral pretenţiile 
solicitanţilor/beneficiarilor/ liderilor de 
parteneriat/partenerilor, inclusiv dobânzi 
penalizatoare şi cheltuieli de judecată în cuantumul 
stabilit prin hotărâre.” 
 

 Nemodificat  

56.   2. La articolul XI, după 
punctul 4 se introduc două 
noi puncte, punctele 41 și 42, 
cu următorul cuprins: 
„41. La articolul 9 litera o), 
puunctul (ii) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
«(ii) autorităţi ale 
administraţiei publice locale, 
care implementează proiecte 
finanţate prin Programul 
operaţional Infrastructură 
mare 2014-2020 în domeniul 
gestionării deşeurilor, 
siturilor poluate istoric şi 
modernizării sistemelor de 

Prin modificarea pct. 
ii), respectiv 
cuprinderea în 
bugetele ordonatorilor 
principali de credite 
cu rol de autoritate de 
management a 
sumelor pentru 
finanţarea 
contravalorii taxei pe 
valoarea adăugată 
neeligibile plătite, 
aferente cheltuielilor 
eligibile efectuate în 
cadrul proiectelor 
finanţate din fonduri 
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termoficare şi în domeniul 
transporturilor, dezvoltării 
reţelelor inteligente de 
distribuţie a gazelor naturale, 
precum şi în domeniul 
creşterii producţiei de energie 
din resurse regenerabile;» 
 
Dep.Călin-Ioan Bota – PNL 
Dep.Florin-Alexandru Alexe 
– PNL 
Dep.Mircea Roșca – PNL 
 

europene, cu 
respectarea 
prevederilor în 
domeniul ajutorului de 
stat, pentru autorităţi 
ale administraţiei 
publice locale, care 
implementează 
proiecte finanţate prin 
Programul operaţional 
Infrastructură mare 
2014-2020 în 
domeniul gestionării 
deşeurilor, siturilor 
poluate istoric şi 
modernizării 
sistemelor de 
termoficare şi în 
domeniul 
transporturilor, 
dezvoltării reţelelor 
inteligente de 
distribuţie a gazelor 
naturale, precum şi în 
domeniul creşterii 
producţiei de energie 
din resurse 
regenerabile în 
totalitatea lor, nu 
numai pentru 
domeniul creşterii 
producţiei de energie 
din resurse 
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regenerabile mai puţin 
exploatate (biomasă, 
biogaz, geotermal). 
 

57.   42. La articolul 9 litera o), 
după punctul (iv) se 
introduce un nou punct, 
punctul (v), cu următorul 
cuprins: 
«(v) beneficiarii sumelor 
alocate pentru continuarea 
şi finalizarea proiectelor de 
infrastructură fazate din 
perioada de programare 
2007-2013, precum şi a 
proiectelor de asistenţă 
tehnică, finanţate din 
fondurile Uniunii Europene 
aferente perioadei de 
programare 2014-2020, 
prevăzute în anexa la 
Ordonanţă de urgenţă a 
Guvernului nr.60/2020 
privind unele măsuri 
financiare în vederea 
implementării proiectelor 
de infrastructură fazate din 
perioada de programare 
2007-2013 şi a proiectelor 
de asistenţă tehnică, 
finanţate din fondurile 
Uniunii Europene aferente 
perioadei de programare 

Se impune 
reglementarea 
finanţării contravalorii 
taxei pe valoarea 
adăugată neeligibile 
plătite, aferente 
cheltuielilor din 
fonduri publice 
naţionale destinate 
finalizării proiectelor  
finanţate din fonduri 
europene prin 
introducerea la art. 9, 
lit. o) a pct. v), având 
în vedere numeroasele 
dificultăţi în derularea 
mecanismului de 
deducere a taxei 
deductibile prin 
ANAF şi, mai ales, 
timpul necesar între 
plată şi deducere, fapt 
ce creează sincope 
majore în fluxul de 
numerar al 
beneficiarilor în 
cauză. Mai mult, 
pentru autorităţile 
publice beneficiare ale 
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2014-2020, precum şi în 
vederea elaborării şi 
implementării strategiilor 
teritoriale integrate în 
perioada de programare 
2021-2027, aprobată cu 
modificări și completări 
prin Legea nr.176/2020, cu 
modificările și completările 
ulterioare.»” 
 
Dep.Călin-Ioan Bota – PNL 
Dep.Florin-Alexandru Alexe 
– PNL 
Dep.Mircea Roșca – PNL 
 

prevederilor OUG nr. 
60/2020 nedeclarate 
plătitoare de TVA 
cheltuiala respectivă 
este definitivă, cu 
repercursiuni asupra 
bugetului acestora. 
 

58. 5. După articolul 122 se introduce un nou articol, 
art.123, cu următorul cuprins: 
„Art.123. - La atingerea, la nivelul unei axe 
prioritare din cadrul unui program operaţional, a 
pragului de absorbţie de 100% din alocarea 
financiară stabilită prin program, ordonatorii 
principali de credite cu rol de autoritate de 
management continuă efectuarea plăţilor către 
beneficiari în limitele prevăzute la art.9 lit.d3), 
urmând ca, după aprobarea de către Comisia 
Europeană a modificărilor programului operaţional, 
acestea să fie incluse în aplicaţii de plată 
intermediare sau în aplicaţia de plată finală. Plăţile 
către beneficiari nu pot depăşi valoarea alocată la 
nivel de program operaţional.” 
 
 

 Nemodificat  
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59. 6. La articolul 15, după alineatul (11) se introduce 

un nou alineat, alin.(12), cu următorul cuprins: 
„(12) Pentru proiectele finanţate din Programul 
operaţional Infrastructură mare ai căror beneficiari 
sunt operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la 
art.2 lit.h) din Legea serviciilor comunitare de 
utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu 
completările ulterioare, se acordă prefinanţare în 
tranşe de maximum 30% din valoarea eligibilă a 
proiectului, fără depăşirea valorii totale eligibile a 
contractului de finanţare.” 
 

 Nemodificat  

60. 7. La articolul 15, după alineatul (8) se introduce 
un nou alineat, alin.(9), cu următorul cuprins: 
„(9) Prevederile alin.(8) sunt aplicabile şi 
autorităţilor publice locale care au încheiate 
contracte de implementare cu operatorii de apă şi apă 
uzată pentru implementarea unor părţi ale reţelei de 
apă şi apă uzată cu toate componentele sale.” 
 

 Nemodificat  

61. 8. La articolul 16, după alineatul (14) se introduce 
un nou alineat, alin.(15), cu următorul cuprins: 
„(15) Prevederile alin.(1)-(14) se aplică şi 
autorităţilor publice locale care au încheiate 
contracte de implementare cu operatorii de apă şi apă 
uzată pentru implementarea unor părţi ale reţelei de 
apă şi apă uzată cu toate componentele sale.” 
 

 Nemodificat  

62. 9. La articolul 20, după alineatul (12) se introduce 
un nou alineat, alin.(13), cu următorul cuprins: 
„(13) Prevederile alin.(2) şi (5)-(12) se aplică şi 
autorităţilor publice locale care au încheiate 
contracte de implementare cu operatorii de apă şi apă 

 Nemodificat  
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uzată pentru implementarea unor părţi ale reţelei de 
apă şi apă uzată cu toate componentele sale.” 
 

63. 10. La articolul 21, după alineatul (9) se introduce 
un nou alineat, alin.(10), cu următorul cuprins: 
„(10) Prevederile alin.(1) şi (3)-(7) se aplică şi 
autorităţilor publice locale care au încheiate 
contracte de implementare cu operatorii de apă şi apă 
uzată pentru implementarea unor părţi ale reţelei de 
apă şi apă uzată cu toate componentele sale.” 
 

 Nemodificat  

64. 11. După articolul 36 se introduce un nou articol, 
art.361, cu următorul cuprins: 
„Art.361. - (1) Contractele de implementare între 
operatorii regionali de apă şi apă uzată şi autorităţile 
publice locale care beneficiază de serviciul public de 
alimentare cu apă şi apă uzată în cadrul proiectului 
finanţat din fonduri europene nerambursabile se vor 
încheia ulterior contractului de finanţare între 
operatorul regional de apă şi apă uzată şi Autoritatea 
de management pentru Programul operaţional 
Infrastructură mare. 
(2) Contractele de implementare prevăzute la alin.(1) 
sunt parte integrantă din contractele de finanţare şi 
trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele 
informaţii: 
a) obiectul contractului de implementare; 
b) valoarea contractului de implementare, care nu 
poate depăşi bugetul alocat pentru partea de reţea de 
apă şi apă uzată care este alocat prin contractul de 
finanţare acesteia; 
c) durata contractului de implementare, care nu poate 
depăşi durata de implementare pentru partea de reţea 

 Nemodificat  
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de apă şi apă uzată stabilită prin contractul de 
finanţare; 
d) atribuţii şi responsabilităţi ale operatorului 
regional de apă şi apă uzată; 
e) atribuţii şi responsabilităţi ale autorităţii publice 
locale; 
f) planul de activităţi ale proiectului; 
g) planul de achiziţii publice ale proiectului; 
h) documentaţia tehnico-economică care însoţeşte 
proiectul de apă şi apă uzată; 
i) alte drepturi şi obligaţii pe care părţile le consideră 
necesare. 
(3) Prevederile referitoare la beneficiari, precum şi 
excepţiile referitoare la operatorii regionali, astfel 
cum sunt definiţi la art.2 lit.h) din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, 
republicată, cu completările ulterioare, din prezenta 
ordonanţă de urgenţă, precum şi din normele 
metodologice aferente, privind acordarea 
prefinanţării, mecanismul cererilor de plată şi 
rambursare, precum şi recuperarea sumelor acordate 
necuvenit se aplică în mod corespunzător 
autorităţilor publice locale care au încheiat contracte 
de implementare în condiţiile alin.(1). 
(4) Autoritatea de management va vira sumele 
aferente activităţilor proprii ale autorităţilor publice 
locale în conturile corespunzătoare deschise de 
acestea conform normelor metodologice de aplicare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă. 
(5) Pentru neregulile identificate în cadrul 
contractelor de implementare, încheiate în condiţiile 
alin.(1), notificările şi titlurile de creanţă se emit pe 
numele autorităţii publice locale care a efectuat 
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cheltuielile afectate de nereguli.” 
 

65. Art.XII. - La articolul 2 alineatul (4) din Ordonanţa 
Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la 
bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor 
procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru 
abaterile de la conformitatea cu legislaţia din 
domeniul achiziţiilor publice pentru Programul 
operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru 
Programul operaţional Infrastructură mare 2014-
2020, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.496 din 7 august 2013, aprobată cu 
completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările 
şi completările ulterioare, litera f) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

 Nemodificat  

66. „f) în cazul contractelor de achiziţie publică de 
lucrări, încheiate de beneficiarii prevăzuţi la art.1, în 
cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 
2014-2020, pentru care au fost stabilite corecţii 
financiare sau reduceri procentuale, ca urmare a 
constatării existenţei în documentaţia de atribuire a 
unor cerinţe restrictive, care conduc la restrângerea 
concurenţei, prin includerea unor standarde sau 
specificaţii tehnice fără menţiunea «sau echivalent», 
dacă procedura de achiziţie publică a fost lansată 
anterior datei de 1 iulie 2020, data emiterii de către 
Autoritatea de management a Programului 
operaţional Infrastructură mare a Instrucţiunii 
nr.31/2020, ca urmare a transmiterii de către Comisia 
Europeană a Raportului final ARES(2020) 
1625280.” 
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67. Art.XIII. - La articolul 1 din Legea 

nr.265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei 
pe infrastructura rutieră, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.608 din 23 august 
2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
alineatul (7) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 

 Nemodificat  

68. „(7) Evaluarea de impact asupra siguranţei rutiere şi 
auditul de siguranţă rutieră se realizează pentru 
proiectele de infrastructură rutieră care vizează 
drumurile prevăzute la alin.(5) lit.a)-e).” 
 

 Nemodificat  

69.   3. După articolul XIII se 
introduce un nou articol, 
articolul XIII1, cu 
următorul cuprins: 
„Art.XIII1. – După articolul 
161 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.130/2020 privind unele 
măsuri pentru acordarea de 
sprijin financiar din fonduri 
externe nerambursabile, 
aferente Programului 
operaţional Competitivitate 
2014-2020, în contextul 
crizei provocate de COVID-
19, precum şi alte măsuri în 
domeniul fondurilor 
europene, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.705 

Pentru asigurarea unor 
prevederi rezonabile 
privind conformarea.  
Ordonanța de urgență 
prevede faptul că 
neconformarea 
beneficiarului final 
”... dă dreptul AM-
POC/MAT/AIMMAI
PE să iniţieze 
demersurile legale 
pentru recuperarea 
sprijinului financiar 
acordat..” 
În realitate, aceste 
proceduri se 
declanșează automat 
și fără drept de apel, 
deși legislația are ca 
scop conformarea 
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din 6 august 2020, aprobată 
cu modificări şi completări 
prin Legea nr.220/2020, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se introduce un 
nou articol, articolul 162, cu 
următorul cuprins: 
«Art.162. - (1) În situația în 
care beneficiarii ajutoarelor 
de stat/finali, alții decât cei 
cărora li s-au aplicat 
prevederile art.161, nu au 
respectat termenele de 
depunere a rapoartelor 
prevăzute la art.9 alin.(1) 
lit.h) și art.16 alin.(1) lit.h) 
sau au depus rapoartele cu 
informaţii lipsă ori nu au 
completat 
informaţiile/documentele 
solicitate, iar sprijinul 
financiar acordat sub formă 
de ajutor de stat nu a fost 
recuperat, aceștia pot depune 
raportul complet și corect în 
termen de 45 de zile, sub 
sancțiunea inițierii de către 
AM-POC/MAT/AIMMAIPE 
sau, după caz, continuării 
procedurii de recuperare a 
sprijinului financiar acordat 
sub formă ajutor de stat, 
conform metodologiilor de 

voluntară a 
cetățenilor, iar 
premiza este că aceștia 
sunt în cele mai multe 
cazuri de bună-
credință. Mai mult 
decât atât, a fost 
adoptată Legea 
prevenirii nr. 
270/2017, iar în 
numeroase alte texte 
de lege au fost 
introduse prevederi 
legate de avertizarea 
inițială a subiecților 
ulterior aplicându-se 
gradual diverse 
sancțiuni. 
Din păcate, multe 
instituții aleg să 
interpreteze sintagma 
”au dreptul să..” ca un 
apel direct la aplicarea 
sancțiunilor, fapt ce 
nu face decât să 
erodeze încrederea 
cetățenilor în modul 
de funcționare al 
administrației publice. 
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recuperare a ajutorului de 
stat. 
(2) În cazul în care AM-
POC/MAT/AIMMAIPE a 
inițiat procedurile de 
recuperare a ajutorului de 
stat, acestea se suspendă până 
la expirarea termenului 
prevăzut la alin.(1).»” 
 
Dep.Miklós Zoltán - UDMR 
Dep.Kolcsár Anquetil-Károly 
- UDMR 
Dep.Bende Sándor - UDMR 
Dep.Seres Dénes - UDMR 
Dep.Nagy Szabolcs - UDMR 
Dep.Szabó Ödön - UDMR 
 

70. Art.XIV. - Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din 
prezenta ordonanţă de urgenţă. 
 

 Nemodificat  

71.   Art.II. – Termenul de 45 de 
zile prevăzut la art.162 
alin.(1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.130/2020 privind unele 
măsuri pentru acordarea de 
sprijin financiar din fonduri 
externe nerambursabile, 
aferente Programului 
operaţional Competitivitate 
2014-2020, în contextul crizei 
provocate de COVID-19, 
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precum şi alte măsuri în 
domeniul fondurilor 
europene, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr.220/2020, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, curge de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi. 
 
Comisia pentru industrii și 
servicii 
 

72. Anexa nr.1 
Cuprinsul minim al referatului tehnico-economic 

privind execuţia de lucrări în regie proprie 
 

(se regăsește la pag.70 - 72 ale prezentului raport) 
 

 Nemodificat  

73. Anexa nr.2 
Condiţii de eligibilitate a cheltuielilor aferente 

lucrărilor în regie proprie 
 
(se regăsește la pag.73 - 74 ale prezentului raport) 

 

 Nemodificat  

74. Anexa nr.3 
(Anexa nr.2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 64/2022) 
Indicii valorii unitare - total, la import, 

trimestrial şi mediu anual, publicaţi de Institutul 
Naţional de Statistică 

 
(se regăsește la pag.75 a prezentului raport) 

 Nemodificat  
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75. Anexa nr.4 

(Anexa nr.3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.82/2022) 

Apartenenţa domeniului de activitate pe codul 
CAEN la soldul negativ al balanţei comerciale cu 

bunuri şi servicii, potrivit datelor furnizate de 
Institutul Naţional de Statistică şi Banca 

Naţională a României, pentru anul de referinţă 
2019 

 
(se regăsește la pag.76 - 88 ale prezentului raport) 
 

 Nemodificat  

76. Anexa nr.5 
(Anexa nr 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 82/2022) 
INTENSITATEA MAXIMĂ PENTRU 

AJUTOARELE DE STAT 
 
(se regăsește la pag.89 - 91 ale prezentului raport) 
 

 Nemodificat  
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ANEXA nr.1 
Cuprinsul minim al referatului tehnico-economic privind execuţia de lucrări în regie proprie 
 
(1) Referatul tehnico-economic privind execuţia de lucrări în regie proprie va avea cel puţin următorul cuprins: 
1. Datele de identificare ale beneficiarului 
2. Datele de identificare ale contractului de finanţare 
3. Justificarea necesităţii lucrărilor în regie proprie: 
a) prezentarea situaţiei contractului de lucrări reziliat/încetat anticipat: 
(i) datele de identificare a contractului de lucrări; 
(ii) data, circumstanţele şi motivele rezilierii/încetării anticipate; 
(iii) progresul fizic la data rezilierii/încetării anticipate; 
(iv) evaluarea calitativă a proiectului tehnic pentru continuarea şi finalizarea lucrărilor; 
(v) evaluarea calitativă a lucrărilor executate 
b) evaluarea riscurilor în cazul continuării şi finalizării lucrărilor prin relicitare; 
c) identificarea oricărei situaţii care ar împiedica trecerea la executarea lucrărilor propriu-zise (de exemplu, necesitatea realizării de expertize tehnice). 
4. Justificarea oportunităţii lucrărilor în regie proprie: 
a) calendar estimativ pentru finalizarea lucrărilor prin lucrări în regie proprie; 
b) valoarea lucrărilor în regie proprie; 
c) capacitatea beneficiarului de a întreprinde lucrări în regie proprie; 
d) evaluarea riscurilor în cazul continuării şi finalizării lucrărilor prin lucrări în regie proprie; 
e) îndeplinirea condiţiilor pentru execuţia lucrărilor în regie proprie; 
f) avantajele recurgerii la lucrări în regie proprie în cazul specific considerat. 
5. Stabilirea valorii maxime ale lucrărilor în regie proprie, cu justificările aferente: 
a) valoarea finalizării lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului de lucrări reziliat/încetat anticipat; 
b) ajustări ale valorii datorate unor elemente tehnice (a se vedea nota); 
c) ajustări ale valorii datorate unor elemente financiare, legale sau aferente costului resurselor (a se vedea nota); 
d) valoarea maximă a lucrărilor în regie proprie pentru finalizarea lucrărilor. 
6. Prezentarea capacităţii beneficiarului de a întreprinde lucrările în regie proprie: 
a) experienţă în lucrări similare; 
b) capacitate umană şi managerială; 
c) capacitate tehnică şi dotări; 
d) capacitate financiară; 
e) alte aspecte relevante, după caz. 
7. Prezentarea programului de execuţie şi a resurselor aferente: 
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a) proiect tehnic de finalizare a lucrărilor, inclusiv specificaţii tehnice, planşe desenate şi liste de cantităţi; 
b) grafic de eşalonare calendaristică Gantt, utilizând analiza drumului critic şi cuprinzând totalitatea activităţilor necesare pentru finalizarea lucrărilor. 
Vor fi identificate: 
(i) principalele faze ce alcătuiesc executarea lucrărilor (inclusiv achiziţii, construcţii, inspecţii, testare, recepţii); 
(ii) obiectele de construcţii din care sunt alcătuite lucrările; 
(iii) categoriile de lucrări sau stadiile fizice care alcătuiesc lucrările; 
(iv) sectoarele de lucru sau locul în care se vor pune în operă activităţile de construcţii; 
(v) pentru fiecare activitate vor fi identificate şi detaliate: 
1. durata în zile, legătura cu celelalte activităţi; 
2. resursele (principalele materiale ce se vor pune în operă şi sursa lor, manoperă - numărul şi meseriile de muncitori, utilaje), în concordanţă cu 
necesarul şi disponibilul acestora; 
3. cantităţile de lucrări conform listei de cantităţi; 
4. productivităţile estimate; 
c) raport descriptiv: 
(i) descrierea generală a modului în care beneficiarul va executa lucrările; 
(ii) descrierea activităţilor critice şi a modului în care beneficiarul va asigura resursele necesare; 
(iii) numărul şi structura formaţiilor de lucru cu care beneficiarul va realiza activităţile; 
(iv) prezentarea listei cu resursele umane (numărul şi meseriile muncitorilor) distribuite pe luni cu identificarea resurselor umane proprii şi a celor 
atrase/contractate; 
(v) prezentarea listei de utilaje (tip, număr, capacitate) pe care beneficiarul le va avea la dispoziţie, precum şi perioadele de timp în care vor fi folosite, 
cu identificarea utilajelor proprii şi a celor atrase/contractate 
8. Planul de achiziţii publice aferent lucrărilor în regie proprie: 
a) contractele de achiziţii publice (de lucrări, servicii sau furnizare) care se intenţionează a fi încheiate de către beneficiar în scopul continuării şi 
finalizării lucrărilor, cu valorile estimate, procedurile aferente şi datele de publicare; 
b) modul concret de respectare a regulilor privind evitarea divizării artificiale a unor achiziţii. 
9. Prezentarea structurilor organizatorice pentru execuţia lucrărilor: 
a) descrierea structurii din cadrul beneficiarului responsabilă de execuţia lucrărilor; 
b) modul de management şi organizare ale structurii; 
c) sistemul de asigurare a calităţii, responsabil tehnic pentru execuţie, facilităţi de laboratoare; 
d) procedura prin care cheltuielile legate de lucrările în regie proprie se vor înregistra şi menţine distinct în contabilitatea beneficiarului. 
10. Prezentarea structurilor organizatorice pentru certificarea realităţii, cantităţii şi calităţii lucrărilor: 
a) în cazul unei structuri externe, consultant de supervizare: date de identificare, prezentarea contractului de supervizare - cum ar fi valoare, timp, caiet 
de sarcini, resurse disponibile, stadiul plăţilor; 
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b) în cazul unei structuri interne: descrierea structurii şi a modului de organizare, responsabilităţi, diriginţi de şantier pe specialităţi, independenţa 
funcţională faţă de structurile responsabile cu execuţia lucrărilor. 
11. Prezentarea modului concret de respectarea a legislaţiei incidente, printre care: 
a) studiu de fezabilitate corespunzător; 
b) acord de mediu valabil; 
c) proiect tehnic corespunzător; 
d) autorizaţie de construire valabilă; 
e) asistenţa tehnică din partea proiectantului. 
(2) NOTĂ: 
Elemente de justificare a ajustărilor de preţ 
Ajustările de preţ vor fi pe deplin justificate, după cum urmează: 
- pentru lucrări suplimentare: vor fi folosite ca referinţe preţurile din contractul reziliat, dacă sunt similare şi relevante; dacă preţurile din contractul 
reziliat nu sunt similare sau relevante, se vor folosi preţuri de piaţă, cum ar fi preţuri din alte contracte pentru lucrări similare; 
- pentru ajustări de preţ se vor folosi coeficienţii de indexare din contractul reziliat; dacă acest contract nu avea formulă de ajustare, se va folosi indicele 
de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul statistic de preţuri, la tabelul 15, aplicat de la momentul depunerii 
ofertei pentru contractul reziliat până la momentul elaborării referatului; 
- pentru ajustări pentru modificări legislative: se va evalua detaliat impactul schimbărilor legislative asupra preţurilor de construcţie. 
În justificarea ajustărilor de preţ şi calculul valorii maxime ale lucrărilor în regie proprie vor fi luate în considerare doar elemente aferente contractului 
reziliat sau preţurilor de piaţă. Nu se vor lua în considerare ca factori de justificare elemente specifice de costuri ale beneficiarului. 
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ANEXA nr.2 
Condiţii de eligibilitate a cheltuielilor aferente lucrărilor în regie proprie 
 
Condiţiile specifice în care cheltuielile aferente lucrărilor în regie proprie pot fi eligibile sunt prezentate în tabelul următor: 

Nr. 
crt. 

Tip de cheltuieli Condiţii specifice de eligibilitate 

1 Manopera proprie Va putea fi eligibil costul salarial aferent personalului beneficiarului direct implicat în lucrările în regie proprie, proporţional 
cu timpul fiecărui membru al personalului aferent execuţiei lucrărilor în regie proprie. Pentru fiecare lună vor fi prezentate: 
- documente ale costului salarial aferent personalului beneficiarului direct implicat în execuţia lucrărilor în regie proprie 
documente justificative pentru fiecare persoană relevantă); 
- dovada plăţii salariului şi a contribuţiilor aferente, cum ar fi CAS, CASS, impozit, pentru personalul beneficiarului direct 
implicat în execuţia lucrărilor în regie proprie şi pentru perioada calendaristică aferentă lucrărilor în regie proprie; 
- implicarea direct a fiecărui membru relevant al personalului beneficiarului în aceste lucrări se cu fişe individuale de pontaj, 
semnate de către persoana respectivă, verificate şi certificate de structura responsabilă pentru certificarea realităţii, cantităţii şi 
calităţii lucrărilor. Pentru a se determina costurile personalul legate de implementarea unei operaţiuni, remuneraţia pe oră 
aplicabilă poate fi calculată prin împărţirea celor mai recente costuri brute documentate pentru un an în legătură cu personalul 
angajat la 1.720 de ore. 

2 Utilaje proprii 
costuri de 
amortizare) 

Va putea fi eligibil costul de amortizare aferent utilajelor proprii ale beneficiarului direct implicate în lucrările în regie 
proprie, direct proporţional cu timpul fiecărui utilaj aferent execuţiei lucrărilor în regie proprie. Costurile de amortizare pot 
reprezenta cheltuieli eligibile numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
- utilajele/echipamentele proprii respective au fost achiziţionate din alte surse de finanţare decât cele nerambursabile publice. 
Beneficiarul va prezenta pentru fiecare utilaj o declaraţie în acest sens, în care va identifica sursa de finanţare aferentă 
achiziţionării utilajului; 
- calculul costurilor de amortizare este efectuat în conformitate cu legislaţia naţională aferentă. Beneficiarul va prezenta 
pentru fiecare utilaj modul concret de calcul al costurilor de amortizare, semnat de către directorul responsabil de activităţile 
de contabilitate; 
- utilizarea fiecărui utilaj al beneficiarului în aceste lucrări se dovedeşte cu fişe de pontaj individuale, semnate de către 
responsabilul tehnic cu execuţia, verificate şi certificate de structura responsabilă pentru certificarea realităţii, cantităţii şi 
calităţii lucrărilor. Pentru a se determina costurile cu un utilaj propriu legate de implementarea unei operaţiuni, costul pe oră 
aplicabil poate fi calculat prin împărţirea costului cu amortizarea utilajului pentru anul în curs la numărul de ore anuale 
normale de funcţionare a utilajului. 

3 Utilaje proprii 
(costuri de 

Costurile de funcţionare, cum ar fi piese, combustibil, vor putea fi eligibile pe bază de facturi. Facturile trebuie să fie însoţite 
şi de dovada plăţii, precum şi de dovada utilizării efective în lucrări a elementelor plătite. Resursele necesare pentru 
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funcţionare) funcţionarea utilajelor se achiziţionează prin proceduri conforme cu prevederile legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, 
finalizate prin contracte. 

4 Materiale furnizor 
extern) 

Toate resursele externe se achiziţionează prin proceduri conforme cu prevederile legislaţiei în domeniul achiziţiilor, finalizate 
prin contracte. Pentru a putea deconta din FESI - POIM cheltuielile aferente, facturile trebuie să fie însoţite şi de dovada 
plăţii, precum şi de dovada utilizării efective în lucrări a elementelor plătite. 5 Manoperă externă 

6 Utilaje externe 
(închiriate) 

7 Transport extern (de 
materiale, utilaje) 
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ANEXA nr.3 
Indicii valorii unitare - total, la import, trimestrial şi mediu anual, publicaţi de Institutul Naţional de Statistică 
(- Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2022) 
 
Indicii valorii unitare - total, la import: 

 Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV AN 

2017 103,17 102,69 102,00 103,87 102,94 

2018 101,68 101,63 102,93 103,44 102,43 

2019 100,28 101,02 99,76 99,44 100,12 

2020 97,10 95,50 95,28 95,25 95,80 

2021 102,22 106,60 111,36 112,98 108,35 
Media anului precedent = 100,00 
Sursa: Institutul Naţional de Statistică - publicaţiile „Indicii valorii unitare în comerţul international” la secţiunea 2 „Indicii valorici, indicii valorii 
unitare şi indicii volumului fizic la import”. 
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ANEXA nr.4 
Apartenenţa domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul negativ al balanţei comerciale cu bunuri şi servicii, potrivit datelor furnizate de 
Institutul Naţional de Statistică şi Banca Naţională a României, pentru anul de referinţă 2019 
(- Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2022) 
 
10 Industria alimentară (secţiunea C) 
1011 Producţia şi conservarea cărnii negativ 

1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasare pozitiv 

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) negativ 

1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor negativ 

1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor negativ 

1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume pozitiv 

1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor negativ 

1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor pozitiv 

1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare negativ 

1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor negativ 

1052 Fabricarea îngheţatei negativ 

1061 Fabricarea produselor de morărit negativ 

1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon pozitiv 

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie negativ 

1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie pozitiv 

1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare negativ 

1081 Fabricarea zahărului negativ 

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase negativ 

1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei negativ 

1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor negativ 

1085 Fabricarea de mâncăruri preparate pozitiv 

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice negativ 

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. negativ 
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1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma negativ 

1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie pozitiv 

13 Fabricarea produselor textile (secţiunea C) 
1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile pozitiv 

1320 Producţia de ţesături pozitiv 

1330 Finisarea materialelor textile pozitiv 

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare pozitiv 

1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) pozitiv 

1393 Fabricarea de covoare şi mochete pozitiv 

1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase pozitiv 

1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte negativ 

1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile pozitiv 

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. pozitiv 

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (secţiunea C) 
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele pozitiv 

1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru pozitiv 

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) pozitiv 

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp pozitiv 

1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. pozitiv 

1420 Fabricarea articolelor din blană negativ 

1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie pozitiv 

1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte pozitiv 

15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi 
vopsirea blănurilor (secţiunea C) 

1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor pozitiv 

1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament pozitiv 

1520 Fabricarea încălţămintei pozitiv 

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte 
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materiale vegetale împletite (secţiunea C) 
1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului pozitiv 

1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn pozitiv 

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri pozitiv 

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii pozitiv 

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn pozitiv 

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie şi din alte materiale vegetale împletite pozitiv 

17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie (secţiunea C) 
1711 Fabricarea celulozei negativ 

1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului pozitiv 

1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton negativ 

1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton negativ 

1723 Fabricarea articolelor de papetărie negativ 

1724 Fabricarea tapetului negativ 

1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. pozitiv 

18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor (secţiunea C) 
1811 Tipărirea ziarelor pozitiv 

1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a. negativ 

1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire pozitiv 

1814 Legatorie şi servicii conexe pozitiv 

1820 Reproducerea înregistrărilor negativ 

19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (secţiunea C) 
1910 Fabricarea produselor de cocserie negativ 

1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului negativ 

20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice (secţiunea C) 
2011 Fabricarea gazelor industriale negativ 

2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor pozitiv 

2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza pozitiv 
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2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de baza negativ 

2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase negativ 

2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare pozitiv 

2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare pozitiv 

2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice negativ 

2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor negativ 

2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere negativ 

2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaleta) pozitiv 

2052 Fabricarea cleiurilor pozitiv 

2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale pozitiv 

2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. negativ 

2060 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale pozitiv 

21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza şi a preparatelor farmaceutice (secţiunea C) 
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază pozitiv 

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice negativ 

22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice (secţiunea C) 
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor pozitiv 

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc pozitiv 

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic negativ 

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic negativ 

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii pozitiv 

2229 Fabricarea altor produse din material plastic pozitiv 

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice (secţiunea C) 
2311 Fabricarea sticlei plate negativ 

2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate negativ 

2313 Fabricarea articolelor din sticlă negativ 

2314 Fabricarea fibrelor din sticlă pozitiv 

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică pozitiv 
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2320 Fabricarea de produse refractare negativ 

2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică negativ 

2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă negativ 

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental pozitiv 

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică pozitiv 

2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică pozitiv 

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică pozitiv 

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. negativ 

2351 Fabricarea cimentului negativ 

2352 Fabricarea varului şi ipsosului negativ 

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii negativ 

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii negativ 

2363 Fabricarea betonului negativ 

2364 Fabricarea mortarului negativ 

2365 Fabricarea produselor din azbociment negativ 

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos pozitiv 

2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei negativ 

2391 Fabricarea de produse abrazive negativ 

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. pozitiv 

24 Industria metalurgică (secţiunea C) 
2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje pozitiv 

2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel pozitiv 

2431 Tragere la rece a barelor negativ 

2432 Laminare la rece a benzilor înguste pozitiv 

2433 Producţia de profile obţinute la rece negativ 

2434 Trefilarea firelor la rece pozitiv 

2441 Producţia metalelor preţioase pozitiv 

2442 Metalurgia aluminiului pozitiv 
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2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului pozitiv 

2444 Metalurgia cuprului negativ 

2445 Producţia altor metale neferoase pozitiv 

2446 Prelucrarea combustibililor nucleari ... 

2451 Turnarea fontei pozitiv 

2452 Turnarea oţelului pozitiv 

2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare pozitiv 

2454 Turnarea altor metale neferoase pozitiv 

25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii (secţiunea C) 
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice pozitiv 

2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal pozitiv 

2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală pozitiv 

2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice pozitiv 

2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) pozitiv 

2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor negativ 

2561 Tratarea şi acoperirea metalelor pozitiv 

2562 Operaţiuni de mecanică generală pozitiv 

2571 Fabricarea produselor de tăiat pozitiv 

2572 Fabricarea articolelor de feronerie pozitiv 

2573 Fabricarea uneltelor pozitiv 

2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel pozitiv 

2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal negativ 

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri negativ 

2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe pozitiv 

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. pozitiv 

26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice (secţiunea C) 
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) pozitiv 

2612 Fabricarea altor componente electronice pozitiv 
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2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice pozitiv 

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii pozitiv 

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum pozitiv 

2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie pozitiv 

2652 Producţia de ceasuri negativ 

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie negativ 

2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice pozitiv 

2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor ... 

27 Fabricarea echipamentelor electrice (secţiunea C) 
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii pozitiv 

2712 Fabricarea aparatelor de control şi distribuţie a electricităţii pozitiv 

2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii negativ 

2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică pozitiv 

2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice negativ 

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice pozitiv 

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat pozitiv 

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice pozitiv 

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice negativ 

2790 Fabricarea altor echipamente electrice pozitiv 

28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. (secţiunea C) 
2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete) pozitiv 

2812 Fabricarea de motoare hidraulice pozitiv 

2813 Fabricarea de pompe şi compresoare pozitiv 

2814 Fabricarea de articole de robinetărie pozitiv 

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie pozitiv 

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor pozitiv 

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat pozitiv 

2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) pozitiv 
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2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric pozitiv 

2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic pozitiv 

2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. pozitiv 

2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere pozitiv 

2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului pozitiv 

2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. pozitiv 

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie pozitiv 

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii pozitiv 

2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului pozitiv 

2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei pozitiv 

2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului negativ 

2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului pozitiv 

2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. pozitiv 

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor (secţiunea C) 
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier pozitiv 

2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci negativ 

2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule pozitiv 

2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule pozitiv 

30 Fabricarea altor mijloace de transport (secţiunea C) 
3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare pozitiv 

3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement pozitiv 

3020 Fabricarea materialului rulant pozitiv 

3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale pozitiv 

3040 Fabricarea vehiculelor militare de lupta negativ 

3091 Fabricarea de motociclete pozitiv 

3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi pozitiv 

3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. pozitiv 

31 Fabricarea de mobilă (secţiunea C) 
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3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine pozitiv 

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării negativ 

3103 Fabricarea de saltele şi somiere negativ 

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a. pozitiv 

32 Alte activităţi industriale n.c.a. (secţiunea C) 
3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase pozitiv 

3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare pozitiv 

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale pozitiv 

3230 Fabricarea articolelor pentru sport pozitiv 

3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor pozitiv 

3250 Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi de laborator pozitiv 

3291 Fabricarea măturilor şi periilor pozitiv 

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. pozitiv 

33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor (secţiunea C) 
3311 Repararea articolelor fabricate din metal pozitiv 

3312 Repararea maşinilor pozitiv 

3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice negativ 

3314 Repararea echipamentelor electrice negativ 

3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor pozitiv 

3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale pozitiv 

3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. negativ 

3319 Repararea altor echipamente pozitiv 

3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale negativ 

41 Construcţii de clădiri (secţiunea F) 
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale negativ 

42 Lucrări de geniu civil (secţiunea F) 
4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor negativ 

4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane negativ 
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4213 Construcţia de poduri şi tuneluri negativ 

4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide negativ 

4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii negativ 

4291 Construcţii hidrotehnice pozitiv 

4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a pozitiv 

43 Lucrări speciale de construcţii (secţiunea F) 
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor negativ 

4312 Lucrări de pregătire a terenului negativ 

4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii negativ 

4321 Lucrări de instalaţii electrice negativ 

4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat negativ 

4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii pozitiv 

4331 Lucrări de ipsoserie negativ 

4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie negativ 

4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor pozitiv 

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri pozitiv 

4339 Alte lucrări de finisare negativ 

4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii negativ 

4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. negativ 

45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor (secţiunea G) 
4520 întreţinerea şi repararea autovehiculelor negativ 

49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte (secţiunea H) 
4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată negativ 

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată pozitiv 

4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători negativ 

4932 Transporturi cu taxiuri pozitiv 

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a pozitiv 

4941 Transporturi rutiere de mărfuri pozitiv 
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4942 Servicii de mutare pozitiv 

4950 Transporturi prin conducte pozitiv 

52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi (secţiunea H) 
5210 Depozitări negativ 

5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre pozitiv 

5222 Activităţi de servicii anexe transportului pe apă pozitiv 

5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene pozitiv 

5224 Manipulări pozitiv 

5229 Alte activităţi anexe transporturilor pozitiv 

53 Activităţi de posta şi de curier (secţiunea H) 
5310 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal pozitiv 

5320 Alte activităţi poştale şi de curier pozitiv 

55 Hoteluri şi alte facilitaţi de cazare similare (secţiunea I) 
5510 Hoteluri şi alte facilitaţi de cazare similare pozitiv 

5520 Facilitaţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată negativ 

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere negativ 

5590 Alte servicii de cazare negativ 

56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie (secţiunea I) 
5610 Restaurante negativ 

5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente negativ 

5629 Alte activităţi de alimentaţie n.c.a. negativ 

5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor negativ 

85 Învăţământ (secţiunea P) 
8510 Învăţământ preşcolar negativ 

8520 Învăţământ primar negativ 

8531 Învăţământ secundar general negativ 

8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional negativ 

8541 învăţământ superior non-universitar negativ 
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8542 învăţământ superior universitar negativ 

8551 învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional negativ 

8552 învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, şi alte domenii) negativ 

8553 Şcoli de conducere (pilotaj) pozitiv 

8559 Alte forme de învăţământ n.c.a. negativ 

8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ pozitiv 

86 Activităţi referitoare la sănătatea umană (secţiunea Q) 
8610 Activităţi de asistenţă spitalicească negativ 

8621 Activităţi de asistenţă medicală generală negativ 

8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată negativ 

8623 Activităţi de asistenţă stomatologică negativ 

8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană pozitiv 

87 Servicii combinate de îngrijire medicala şi asistenţă socială, cu cazare (secţiunea Q) 
8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală negativ 

8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure negativ 

8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. negativ 

88 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare (secţiunea Q) 
8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure pozitiv 

8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii negativ 

8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a. negativ 

95 Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc (secţiunea S) 
9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice negativ 

9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii pozitiv 

9521 Repararea aparatelor electrocasnice, de uz casnic negativ 

9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi gradină negativ 

9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele negativ 

9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice pozitiv 

9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor negativ 
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9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. negativ 

96 Alte activităţi de servicii (secţiunea S) 
9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană negativ 

9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare negativ 

9604 Activităţi de întreţinere corporală negativ 

9609 Alte activităţi de servicii n.c.a. negativ 
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ANEXA nr. 5 
INTENSITATEA MAXIMĂ PENTRU AJUTOARELE DE STAT 
(- Anexa nr 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2022) 
 

Codul NUTS Denumirea 
regiunii NUTS 

Intensitatea maximă a ajutorului 

ÎNTREPRINDERI MIJLOCII ÎNTREPRINDERI MICI 

RO11 Nord-Vest 
RO111 Bihor 65% 75% 

RO112 Bistriţa-Năsăud 65% 75% 

RO113 Cluj 65% 75% 

RO114 Maramureş 65% 75% 

RO115 Satu Mare 65% 75% 

RO116 Sălaj 65% 75% 

RO12 Centru 
RO121 Alba 65% 75% 

RO122 Braşov 65% 75% 

RO123 Covasna 65% 75% 

RO124 Harghita 65% 75% 

RO125 Mureş 65% 75% 

RO126 Sibiu 65% 75% 

RO12 Nord-Est 
RO211 Bacău 65% 75% 

RO212 Botoşani 65% 75% 

RO213 Iaşi 65% 75% 

RO214 Neamţ 65% 75% 

RO215 Suceava 65% 75% 

RO216 Vaslui 65% 75% 

RO22 Sud-Est 
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RO221 Brăila 65% 75% 

RO222 Buzău 65% 75% 

RO223 Constanta 65% 75% 

RO224 Galaţi 65% 75% 

RO225 Vrancea 65% 75% 

RO226 Tulcea 65% 75% 

RO31 Sud-Muntenia 
RO311 Argeş 65% 75% 

RO312 Călăraşi 65% 75% 

RO313 Dâmboviţa 65% 75% 

RO314 Giurgiu 65% 75% 

RO315 Ialomiţa 65% 75% 

RO316 Prahova 65% 75% 

RO317 Teleorman 65% 75% 

RO41 Sud-Vest Oltenia 
R0411 Dolj 65% 75% 

RO412 Gorj 65% 75% 

RO413 Mehedinţi 65% 75% 

RO414 Olt 65% 75% 

RO415 Vâlcea 65% 75% 

RO42 Vest 
RO421 Arad 55% 65% 

RO422 Caraş-Severin 65% 75% 

RO423 Hunedoara 65% 75% 

RO424 Timiş 55% 65% 

RO322 Ilfov (parţial) 
 Numai următoarele părţi din regiunea NUTS 3 sunt 

eligibile ca zone „c” care nu sunt predefinite: 
60% 70% 
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Ciorogârla, Domneşti, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, 
Dărăşti-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, 
Berceni. 

 Numai următoarele părţi din regiunea NUTS 3 sunt 
eligibile ca zone „c” care nu sunt predefinite: Periş, 
Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiştea, Petrăchioaia, 
Dascălu, Moara Vlăsiei, Baloteşti, Corbeanca, Buftea, 
Chitila, Glina, Cernica, Dobroeşti, Pantelimon. 

65% 75% 

RO321 Bucureşti şi restul părţilor din Ilfov nemenţionate mai 
sus 

25% 35% 

 
 

 


