
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
NR. 292/07.11.2022 

pentru aprobarea constituirii rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului                
de execuție lucrări nr. D/20748/17.09.2019 aferentă proiectului  

„Construire și dotare Creșa Îngerașii”, cod SMIS 124789 
 

      Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de Fundamentare a 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 nr. D/17806/04.11.2022      
și Raportul de specialitate al ........................... nr. ……, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
Sectorului  6 nr. ……. , nr............ și nr. ……..;        
        Ţinând seama de: 
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 161/03.07.2018 privind împuternicirea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, ca în numele Consiliul Local al 
Sectorului 6 și pe seama sa, să realizeze proiectul „Construire și dotare Creșa îngerașii” în 
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional - Axa Prioritară 
10, îmbunătățirea Infrastructurii educaționale - POR/10/2017/10/10.1a/BI; 
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6  nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii”; 
- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 151/16.05.2019 pentru modificarea alin. (2) al 
art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 95/08.05.2018 privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor                      
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii”; 
- H.C.G.M.B. nr. 542/31.10.2017 privind schimbarea destinației imobilului situat în                     
Strada Rușețu FN, proprietate publică a Municipiului București aflat în administrarea 
Consiliului Local al Sectorului 6; 
- H.C.L. al Sectorului 6  nr. 58/27.03.2018 privind transmiterea din administrarea Consiliului 
Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6 a terenului în suprafață de 2020 m.p., având numărul cadastral 
215634, situat în str. Rușețu nr. 6A, sector 6, în scopul construirii unei creșe, teren identificat 
conform Anexei; 
- Prevederile art. 10 lit. a) pct. 13. din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea 
regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţa socială şi a 
structurii orientative de personal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele 
ale criteriului 41 - Cod Serviciu Social – 8891– CZ – C – I  din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 867/2015 
pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- H.G. 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; 
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- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 
măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene, cu modificările şi completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul 
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Prevederile contractului de execuție lucrări nr. D/20748/17.09.2019 aferent proiectului 
„Construire și dotare Creșa Îngerașii”, cod SMIS 124789; 
- Adresa Executantului nr. 21/08.07.2022 și înregistrată la D.G.A.S.P.C. Sector 6 cu                      
nr. D/11577/08.07.2022; 
 - Nota justificativă nr. D/16963/20.10.2022 întocmită de către Serviciul Administrativ, 
Aprovizionare și Administrare Imobile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 6; 
  În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1)  
lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6  
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1.  Se aprobă rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractului de execuție 

lucrări nr. D/20748/17.09.2019 aferentă proiectului „Construire și dotare Creșa Îngerașii”,                   
cod SMIS 124789, în cuantum de 1.721.778, 29 lei fără TVA, respectiv 2.048.916,17 lei cu 
TVA, reprezentând un procent de 23% din valoarea restului de executat a contractului, la 
momentul intrării în vigoare a O.U.G. nr. 64/2022. 

 Art. 2. Rezerva de implementare poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de 
preț aferente ajustării prețului contractului de execuție lucrări nr. D/20748/17.09.2019. 

Art. 3. (1) Pe parcursul contractului, rezerva de implementare destinată plății ajustărilor 
de preț se poate suplimenta cu procente de până 10% din valoarea restului de executat a 
contractului de achiziție, la data solicitării, prin încheierea de acte adiționale la contract.  

(2) Suplimentarea rezervei de implementare poate avea loc numai dacă au fost efectuate 
plăți de minimum 75% din valoarea rezervei.  

(3) Suplimentarea rezervei de implementare nu poate conduce la depășirea pragurilor 
prevăzute de legislația în vigoare. 

Art. 4. Suma de 2.048.916,17 lei inclusiv TVA reprezentând valoarea rezervei de 
implementare pentru reechilibrarea contractului de execuție lucrări nr. D/20748/17.09.2019 
aferentă proiectului „Construire și dotare Creșa Îngerașii”, cod SMIS 124789 se va asigura 
conform instrucțiunilor emise de către Autoritatea de Management a Programului Operațional 
Regional - Axa Prioritară 10, îmbunătățirea Infrastructurii educaționale - 
POR/10/2017/10/10.1a/BI, în limitele prevăzute de O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea 
preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6.  

Art. 6. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă,  în 
termenul prevăzut de lege. 
 
INIȚIATOR PROIECT,                                                                     AVIZEAZĂ 
       PRIMAR,                                                            pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  

   CIPRIAN CIUCU                                                                     din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                      Secretarul general al Sectorului 6,                          

                                                                                                            Demirel Spiridon 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea constituirii rezervei de implementare 
destinată reechilibrării contractului de execuţie lucrări nr. D/20748/17.09.2019 

aferentă proiectului „Construire și dotare Creșa Îngerașii”, cod SMIS 124789 
 

 

 

Nota de fundamenatre nr. D/17806/04.11.2022  întocmită de către Directorul 

General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6,  

susţine  constituirea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului 

de execuţie lucrări nr. D/20748/17.09.2019 aferentă proiectului „Construire și 

dotare Creșa Îngerașii”, cod SMIS 124789. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. p) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 

proiectul de hotărâre pentru aprobarea constituirii rezervei de implementare 

destinată reechilibrării contractului de execuţie lucrări nr. D/20748/17.09.2019 

aferentă proiectului „Construire și dotare Creșa Îngerașii”, cod SMIS 124789. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 

 

 

                           



 

 

 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

a proiectului de hotărâre pentru aprobarea constituirii rezervei de implementare 

destinată reechilibrării contractului de execuţie lucrări nr. D/20748/17.09.2019 aferentă 

proiectului „Construire și dotare Creșa Îngerașii”, cod SMIS 124789 

 

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 6 are în derulare 

proiectul “Construcţie și Dotare Creșa Îngerașii“  Cod SMIS 124789,  în baza contractului 

încheiat în data de 03.08.2020 cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional 

Regional 2014 – 2020 (POR) și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, în 

calitate de Organism Intermediar.  

Proiectul este finanţat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea 

infrastructurii educaţionale, Prioritatea de investiţii 10.1 Investiţii în educaţie, și  formare, 

inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe și învăţare pe tot 

parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie și formare. 

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea gradului de participare a populaţiei în 

învăţământul antepreșcolar și realizarea condiţiilor pentru o educaţie de calitate prin 

construirea unei creșe cu o capacitate de 124 de locuri în Sectorul 6, București, cu regim 

de înălţime Ds+P+1E. 

Această investiţie va conduce la: 

 îmbunătăţirea și extinderea infrastructurii educaţiei în mediul urban; 

  asigurarea egalităţii de șanse prin accesul la educaţie al persoanelor cu dizabilităţi 

și al grupurilor defavorizate, cât și al celor cu probleme de ordin social; 

 prevenirea abandonului școlar; 

 dotarea cu mobilier adecvat procesului educaţional; 

 asigurarea spaţiilor pentru desfășurarea unui proces educaţional corespunzător la 

nivel antepreșcolar; 

Direcția Generală Dezvoltare Locală 
Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe 
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 asigurarea realizării personale, a stării de sănătate și a participării populaţiei la 

educaţie; 

 asigurarea unei oferte educaţionale adecvate, accesibile și de calitate pentru toţi 

copiii. 

Obiectivele specifice ale proiectului constau în: 

 Construirea, dotarea și înfiinţarea unei structuri care oferă servicii sociale de 

îngrijire și de educare de tip creșă cu o capacitate de 124 de locuri; 

 Creșterea anuală a numărului de copii, în urma realizării investiţiei; 

 Accesul la procesul educaţional. 

 

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor și a valorii devizelor 

generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile a fost pusă la 

dispoziţia părţilor contractante o metodă de reechilibrare a contractelor de lucrări și/sau a 

celor de produse și servicii aflate în strânsă legătură cu execuţia lucrărilor, afectate de 

contextul pandemic și de conflictul militar din regiunea Mării Negre suprapuse pe o 

creștere de preţuri în sectorul de energie și a materiilor prime.  

În acest sens, prin O.U.G. 64/2022 se reglementează unele măsuri pentru ajustarea 

preţurilor necesare actualizării costurilor investiţiei în contractele de achiziţie publică, 

respectiv ajustarea devizelor generale de investiţii în cadrul contractelor de finanţare care 

au asigurate resurse financiare parţial sau integral din fonduri externe nerambursabile.  

Prin art. 9 din ordonanţa mai sus menţionată, rezerva de implementare majorează 

valoarea costului investiţiei și se include în indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, 

coroborat cu art. 12 care prevede încheierea de acte adiţionale la contractele de finanţare 

pentru majorarea valorii eligibile aferente proiectului.  

Precizăm că suma reprezentând valoarea rezervei de implementare se va asigura 

conform instrucţiunilor emise de către Autoritatea de Management a Programului 

Operaţional Regional 2014 – 2020, în limitele prevăzute de către O.U.G. 64/2022 cu 

modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere nota de fundamentare nr. D/17806/04.11.2022  întocmită de către 

Directorul General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 6, 

precum și respectarea de către DGASPC Sector 6 a prevederilor legale și financiare 



 

 

aplicabile, considerăm oportună supunerea spre aprobare a Consiliului Local al Sectorului 

6 a proiectului de hotărâre pentru aprobarea constituirii rezervei de implementare 

destinată reechilibrării contractului de execuţie lucrări nr. D/20748/17.09.2019 aferentă 

proiectului „Construire și dotare Creșa Îngerașii”, cod SMIS 124789. 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 
Valeriu BUNEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 
Octavian ARON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier 

Mădălina IACOB 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind inițierea proiectului de hotărâre pentru aprobarea constituirii rezervei de 

implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr.D/20748/17.09.2019 
aferentă proiectului „Construire și dotare Creșa Îngerașii”, cod SMIS 124789 

 
 

 
 

I. Date generale privind contractul 
 

1. Titlul si numarul contractului : Contract de Achizitie Publica de Lucrari Proiectare 
executie si asistenta tehnica “ Constructie si dotare Cresa Ingerasii” – Str. Rusetu nr. 
6A, Sector 6, Bucuresti nr. D/20748/17.09.2019, proiect cod SMIS 124789 
 

2. Data semnarii contractului : 17.09.2019 
 

3. Antreprenor: Asocierea SC RAL CONSTRUCT DEVELOPMENT SRL – SC DSE 
CONSULTING SRL- YARDMAN SRL, - reprezentata conform Acordului de 
Asociere nr. 37/06.06.2019 de catre liderul de asociere SC RAL CONSTRUCT 
DEVELOPMENT SRL 
 

4. Beneficiar : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6  
 

5. Proiect din care face parte contractul de executie:  
a. Titlu: “Constructie si dotare Cresa Ingerasii” ,  
b. Cod SMIS 124789,  
c. Programul Operational Regional 2014-2020, Apel POR/2017/10/10.1a/BI 
 

6. Tip contract: proiectare si executie 
 

7. Conditii contractuale: Legea 98/2016, HG 395/2016 
 

8. Termen limita de depunere a ofertelor: 03.06.2019 ora 15:00 
 

9. Data ordinului de incepere:  
 

- Ordinul de incepere proiectare D/22244/03.10.2019; 
- Solicitare intrerupere temporara proiectare D/23252/17.10.2019; 
- Acord intrerupere temporara proiectare D/23260/17.10.2019; 
- Ordin reincepere proiectare D/26667/03.12.2022; 
- Ordinul de incepere executie lucrari nr. D/23198/23.12.2021;  
- Ordinul de sistare lucrari nr. D/23198/21.12.2021;  
- Ordinul de reincepere lucrari nr. D/2572/21.03.2022;  
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- Ordinul de sistare lucrari nr. D/9726/07.06.2022;  
- Ordinul de reincepere lucrari nr. D/10472/21.06.2022. 

 
10. Durata de executie initiala: 15 luni – 2 luni proiectare si 13 luni executie incepand cu 

emiterea Ordinului de incepere 
 

11. Stadiul de executie : 100 % - proiectarea; 15,95 % - executia lucrarilor 
 

12. Durata perioadei de garantie: 12 luni  de la data receptiei la terminarea lucrarilor pana 
la receptia finala.  

 
- Polita de asigurare nr.AV/015353/02.10.2019 emitent ABC Asigurari reasigurari 

SA, cu valoare de 735.019,44 lei pentru perioada de executie cu data de expirare 
25.12.2020 si 220.505,83 lei pentru perioada de notificare defecte, cu data de 
expirare 25.12.2021.  

- Polita de asigurare nr. GBEC/0405841 din 13.01.2022 emitent Compania de 
asigurari-reasigurari EXIM Romania S.A. ( CARE Romania), cu valoare de 
768.268,65 lei pentru perioada de exexutie cu data de expirare 24.04.2023, intrand 
in vigoare cu data de 13.01.2022. Pe perioada de mentenanță, respectiv de la data 
încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dar nu mai târziu 
de data de 13.04.2023 dacă achizitorul nu a ridicat pretenții până la acea dată, 
valoarea garantată se reduce conform contractului cu 70 %, pana la suma de 
230.480,60 lei.  

- Supliment asigurare nr. 1 la Polita de asigurare nr. GBEC/0405841 din 13.01.2022 
emitent Compania de asigurari-reasigurari EXIM Romania S.A. (CARE 
Romania), cu valoare de 801.393,77 lei conform AA1 la contractual de executie 
lucrari nr. D/20748/17.09.2019. 

- Supliment de asigurare nr. 2 la Polita de asigurare nr. GBEC/0405841 din 
13.01.2022 emitent Compania de asigurari-reasigurari EXIM Romania S.A. ( 
CARE Romania), cu valoare de 883.400,17 lei perioada de executie si 265.020,05 
lei perioada de mentenanta cu perioada de asigurare intre 13.01.2022 – 29.05.2023 
conform AA D/10572/22.06.2022 la contract nr. D/20748/17.09.2019. 

 
13. Pretul contractului la semnare (fara TVA): 7.350.194,45 lei  

 
14. Pretul curent al contractului ( inclusive orice modificare aprobata, fara TVA): 

8.834.001,76 lei 
 

15. Valoarea lucrarilor executate pana la data intocmirii notei (fara TVA): 2.277.085,68 
lei + 360.530,36 lei ajustare conform OG 15 

 
16. Luna de referinta: ianuarie 2021 

 
17. Valoarea restului de executat la data intocmirii notei (fara TVA): 6.556.916,08 lei 
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18. Existenta in contractual initial a unei formule de ajustare: (descrierea formulei, 
valoarea curenta a multiplicatorului 1): Nu 

 
19. A fost introdusa in contract o formula de ajustare (conform OG 15/2021): descrierea 

formulei, data de introducere, valoarea curenta a multiplicatorului):  
 

An= av + m*Mn/M0 
unde: 
"An" – este indicele de actualizare al materialelor 
"Av" – coeficientul aferent plătii în avans conform contractului 
"m" – ponderea indicelui de cost, m=1-av 
"Mn" – indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, aferent lunii situației 
de plată, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii “n” 
"M0" – indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, aferent lunii ianuarie 
2021 
”An” astfel determinat se aplica doar la costul materialelor, nu si pentru valoarea: 
altor cheltuieli directe, a cheltuielilor indirecte, a profitului, a echipamentelor sau 
dotărilor. 
Explicarea formulei si a indicelor s-a efectuat conform OMDLPA nr. 
1336/21.09.2021, in cadrul Actului Aditional nr. D/17627/30.09.2021. 
 

20. Modificari aprobate aferente art. 221 alin. (1) lit. b) Legea 98/2016, respectiv art. 237 
din Legea 99/2016 : Nu este cazul 

21. Modificari aprobate aferente art. 221 alin. (1) lit. c) Legea 98/2016, respective art. 238 
din Legea 99/2016 : Nu este cazul 

22. Valoarea cumulate a modificarilor aferente art. 221 alin. (1) lit. b) si c) din Legea 
98/2016 respectiv art. 237 si art. 237 din Legea 99/2016 pana la acest moment: Nu 
este cazul 

23. Eventuale penalitati aplicate pana la acest moment antreprenorului si cauza acestora: 
nu este cazul. 

 
II. Impactul crizelor asupra costurilor 

Referinta: art. 3 alin. (13) lit. a) si art. 4 alin. (2) din OUG nr. 64/2022 
Necesitatea modificarii apare pe fondul urmatoarelor crize: 

- Criza economica post-COVID 
Criza generata de virusul SARS-CoV-2 a determinat declararea starii de urgenta la nivel 
national, dar si la nivel european, care la randul ei a determinat o crestere a indicelui de cost 
total in constructii cu aproximativ 18%, din care 60% a fost generata de cresterea costului la 
materiale in constructii si 40% de cresterea costului cu manopera. Aceasta crestere de pret a 
fost reflectata in indicele de cost total in constructii de catre Institutul National de Statistica  
 
incepand cu luna martie 2021. Cresterea de pret generata de criza SARS-CoV-2 la materialele 
din constructii a afectat pretul ferm al contractelor de achizitie incheiate pentru cele trei 
categorii de contracte, si anume: contractele de lucrari si de produse (livrare echipamente), 
respectiv contractele de servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate si/sau a 
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proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice si care includ studii geotehnice si/sau 
hidrogeologice. Cresterea de pret nu a putut fi avuta in vedere de catre ofertanti la data 
depunerii ofertelor. 

 
- Criza energiei 

Criza generata de contextul international a condus la cresteri ale pretului la carburanti, dar si 
cresteri semnificative ale pretului la gazele naturale si la energia electrica, determinand la 
randul ei influente majore asupra cresterii manoperei la proiectele de infrastructura, dar si la 
cele de furnizare bunuri, care se va reflecta in indicele de cost total in constructii cu impact 
semnificativ asupra implementarii tuturor categoriilor de proiecte cu finantare din fonduri 
externe nerambursabile. Mai mult, aceasta criza nu a putut fi prevazuta de catre ofertanti 
intrucat decizia de liberalizare a pretului la energie a fost luata la nivel european si national. 
 

- Criza suplimentara ca urmare a conflictului militar din regiunea Marii Negre 
Criza provocata de conflictul militar din regiunea Marii Negre a afectat piata constructiilor 
din intreaga Uniune Europeana, avand in vedere ca Ucraina este principalul furnizor si 
producator de otel si materie prima pentru piata europeana a constructiilor. Consecinta 
imediata a fost o crestere semnificativa a preturilor la materiale, determinand cresteri si de 
peste 40% la unele materiale utilizate in proiectele de infrastructura, cum sunt: mixturile 
asfaltice, bitumul, otelul sau fierul-beton, care urmeaza a fi reflectate in indicele de cost total 
in constructii, un indice compozit care cumuleaza impactul cresterii cheltuielilor materiale, 
manopera, utilaje si transport asupra pretului contractelor de achizitie legal incheiate pentru 
care finantarea este asigurata din fonduri externe nerambursabile. Indicele de cost total in 
constructii este comunicat de Institutul National de Statistica. De asemenea conflictul militar 
din regiune a determinat o crestere semnificativa a pretului la echipamentele, utilajele si 
dotarile independente livrate in cadrul proiectelor cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile, mai ales al proiectelor care au la baza contracte de furnizare echipamente, 
utilaje sau altele asemenea.  

Aceste crize nu au putut fi prevazute de catre contractant la data depunerii ofertelor.   
Totodata alcatuirea ofertei s-a construit in perioada 20.05.2019 – 07.06.2019, 

ofertantul neavand posibilitatea sa prevada impactul generat de criza SARS COV2, impactul 
generat de criza post COVID, care la randul ei a generat o crestere de 18 % a indicelui de cost 
total in constructii, din care 60 % a fost generate de cresterea costului la materiale de 
constructii si 40 % de cresterea costului cu manopera. Aceasta crestere de pret a fost 
reflectata in indicele de cost total in constructii de catre Institutul National de Statistica abia 
incepand cu luna martie 2021. Totodata criza energetica declansata de conflictual militar din 
zona Marii Negre, din luna februarie a anului 2022, coroborat cu Ordinul de sistare lucrari nr. 
D/23198/21.12.2021 si Ordinul de reincepere lucrari nr. D/2572/21.03.2022, a pus in 
imposibilitatea executantului de a efectua achizitii si/sau lucrari la preturile initial ofertate. 
 
 Avand in vedere cele rezentate, contarctul nu a putut determina, in mod oboectiv, 
intinderea corecta a riscului contractual in propunerea financiara. 
 
 Contractantul a atasat adresei formulate 21/08.07.2022 oferte referitoare la elemente 
semnificative de cost ( ex. Beton, transport beton, pompa fixa, instalatii electrice curenti tari, 
instalatii electrice curenti slabi, etc. ) inregistrata la beneficiar sub numarul 
D/11577/08.07.2022. Se remarca o marire a costului de furnizare, comparativ cu preturile 
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care au stat la baza intocmirii ofertei. Este respectata cerinta art. 3 , alin. 13. lit d), conform 
careia “contractual face divada cresterii costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul 
initial al contractului, inclusive prin oferte d epret, actualizate pe elemente semnificative de 
cost ale acesteia” si explicitarea prevazuta in art. 4 alin. 2 “ Beneficiarii fondurilor externe 
nerambursabile vor consemna in nota justificativa prevazuta la art. 10 lit. a) modalitatea prin 
care ina sau mai multe din imprejurarile prevazute la alin (1) a/au avut impact asupra 
contractelor de achizitie prin identificarea acestor influente la elementele de cost care 
formeaza pretul contractului. Aceste influente pot fi identificate prin cel putin una sau mai 
multe oferte de pret, care au stat la baza cresterii elementelor de cost.” 
 

III. Imprevizibilitatea 
Luand in considerare prevederile art. 3 alin. (13) lit. b) si art. 5 alin. (1), se constata ca 
indicele de cost total in constructii prognozat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza 
la data intocmirii ofertei era de 135,80 (iunie 2019), in timp ce la inceputul anului 2022 
aceasta se situa la valoarea de 164,3 (ianuarie 2022), respectiv 166,1 (februarie 2022), 176,1 ( 
martie 2022), 177,5 (aprilie 2022), 177,9 (mai 2022), 177,9 (iunie 2022), 179,9 (iulie 2022), 
184,2 (august 2022). 
 
Cu privire la criza energetica indicele de cost : 

 
Se observa o crestere continua, devenind astfel evident caracterul imprevizibil al cresterilor 
de costuri care afecteaza contractual de executie de lucrari.  
 

IV. Intinderea riscului contractual 
Schimbarea conditiilor economice pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului a 

intervenit dupa termenul limita de depunere a ofertelor in cadrul procedurii simplificate in 
cauza. Schimbarea sus-mentionata nu putea fi avuta in vedere de catre partile cintractante la 
momentul initierii procedurii de atribuire, respective la momentul elaborarii ofertei, criza 
Sars-cov-2, criza post Covid, conflictul militar si criza energetica  survenind ulterior 
reprerelor temporale invicate mai sus.  

Conform art. 3 , alin. (13) a ordonantei de urgenta 64/2022, sunt intrunite conditiile de  
 
imprevizibilitate prin cele enuntate mai sus, executarea contractului devenind excesiv de 

oneroasa pentru contractant.  
V. Reechilibrarea contractului 

I. ELEMENTE DE COST SEMNIFICATIVE GENERALE

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Jan. Feb. March April May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

Forța de muncă 2021 218,86 219,86 227,36 232,17 228,79 232,07 233,91 234,60 235,66 234,55 238,62 253,25

2022 237,93 240,89 249,29 252,09 252,09 257,26 258,80 260,22

Combustibili 2021 110,68 113,14 115,53 116,11 117,04 118,38 120,84 121,80 123,79 131,81 134,02 132,97

2022 137,74 143,95 154,99 157,55 162,08 167,30 163,89 160,15

Energie electrică 2021 151,24 151,24 151,03 151,29 151,29 151,29 159,62 162,64 164,91 169,50 175,37 179,14

2022 264,37 258,35 280,27 289,18 291,77 292,64 319,86 357,39

Energie electrică şi gaze 2021 125,22 125,22 125,63 126,19 126,84 128,70 135,73 137,64 139,07 166,04 212,90 229,14

2022 335,74 329,48 377,90 329,21 316,71 351,82 436,32 485,65

THE VALUE OF GENERAL CURRENCIES IN THE PROJECTS FINANCED FROM NON-REFUNDABLE

EXTERNAL FUNDS, WITH SUBSEQUENT AMENDMENTS AND COMPLETIONS

Denumire elemente de cost 
semnificative

Anii

INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE ELEMENTE DE COST SEMNIFICATIVE PENTRU APLICAREA

PREVEDERILOR CAP. VI DIN O.U.G. nr. 64/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREȚURILOR ȘI A VALORII
DEVIZELOR GENERALE ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
CONSTRUCTION COST INDICES ON SIGNIFICANT COST ELEMENTS FOR THE APPLICATION OF  

THE PROVISIONS CHAPTER VI OF GEO No. 64/2022 ON THE ADJUSTMENT OF PRICES AND

15.
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V.1. Costuri 
 Costurile generate de crizele amintite pot fi acoperite prin aplicarea prevederilor din 
prezenta ordonanta, cu ajutorul formulei art. 17 alin. 8 lit. a.1): 
����=�� 
×[(%��+%�)+(1−%��−%�)×����	�����	]+(���−��)+(1−%
��)×{(���−��)×[(%��+
%�)+(1−%��−%�)×���	�����	]−(���−��)}  
unde:  
���� - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării 
de plată;  
��� - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;  
�� - valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către 
contractant la data depunerii solicitării de plată;  
����	 – indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de 
Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte 
de ultima zi a lunii "n";  
�����	 - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de 
Institutul Național de Statistică, în luna de referință;  
���	 - este indicele de cost în construcții total, publicat de Institutul Național de Statistică în 
Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii 
"n";  
�����	- Indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie si 
Prognoze, valabil în luna de referința, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii "n", 
potrivit anexei nr. 4;  
%�� - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării 
plății; 
%� - procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau 
nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;  
%
��- coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în 
construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, 
la tabelul 15A, determinat in funcție de tipul de construcție;  
luna „n” – luna depunerii solicitării de plată;  
Luna de referință reprezintă luna anterioară față de data limită de depunere a ofertelor pentru 
atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea 
termen, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicarea 
unui anunț de participare sau în alte situații similare, luna de referință va fi cu 30 de zile 
înainte de data semnării contractului. 
Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referință, este anterioară lunii ianuarie 
2021, luna de referință va fi asimilată lunii ianuarie 2021. 
Pentru a evita blocarea implementarii proiectului, se doreste reechilibrarea contractuala prin 
adoptarea masurilor prevazute in O.U.G. 64/2022, conform art. 3 alin. 1 din prezenta 
ordonanta ,, (1) Pretul contractelor de achizitie publica/ contractelor sectoriale/acordurilor-
cadru aferente proiectelor de investifii finantate integral sau partial din fonduri externe 
nerambursabile, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, 
 
 se ajusteaza in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pentru a tine seama de unele 
cresteri sau diminuari de costuri pe baza carora s-a fundamentat pretul contractelor de 
achizitie si care nu au putut fi prevazute de ofertanti la data elaborarii ofertelor, chiar daca 
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preturile contractelor sunt ferme, sau formulele de ajustare a pretului au fost cuprinse in 
documentatiile de atribuire, din cauza caracterului imprevizibil al acestor cresteri sau 
diminuari de costuri. " si alin. 10 si alin. 11 "  
(10) Prevederile alin. (1) .si (2) se aplica tuturor contractelor de achizitie care nu au clauza de 
ajustare de pret sau care cuprind o clauza de ajustare care se aplica dupa indeplinirea unor 
conditii cumulative, respectiv dupa trecerea unei perioade de timp, sau care contin clauze de 
ajustare de pret care nu acopera cresterile de pret generate de conditii de imprevizibilitate 
prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. 
(11) Pentru contractele de achizitie cu pret ferm sau care cuprind o clauza de ajustare de pret 
care intra in vigoare dupa trecerea unei perioade de timp, pana la intrarea in vigoare a clauzei 
de ajustare de pret se aplica prevederile art. 17." 
 
 In anexele transmise de contractantul Asocierea SC RAL CONSTRUCT 
DEVELOPMENT SRL – SC DSE CONSULTING SRL –YARDMAN SRL in adresa 
formulata, acesta prezinta declaratia de propria raspundere ca in aceasta perioada nu a 
beneficiat de facilitate acordate mediului de afaceri de catre Guvernul Romaniei, cu impact 
direct asupra compensarii costurilor de realizare a contractului, in vederea atenuarii efectelor 
generate de criza economica in relatia cu implementarea contractului.  
 
 Impactul financiar al dezechilibrului financiar prin aplicarea formulei de ajustare a 
pretului existenta la valoarea restului ramas de executat a contractului la data de 11.05.2022 
(7.485.992,55 lei fara TVA), conform calculului realizat de Beneficiar este de 1.628.544,85 
lei fara TVA: 
Ajustare conform OUG 15/2021: 

 
 

Impactul financiar al reechilibrarii contractuale, prin aplicarea formulei prevazute in 
OUG 64, art. 17, alin. 8, lit. a 1) la valoarea restului ramas de executat a contractului, 
conform calculului realizat de Beneficiar este de 2.707.291,00 lei fara TVA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoare 

materialelor 

conform C6 

(extras 

materiale)

An 

=av+m*Mn/Mo

Mn               

Indice cost in c-

tii pentru 

costul 

materialelor 

aferent lunii 

martie 2022

av 

Mo               

Indice cost in c-

tii pentru 

costul 

materialelor 

aferent lunii 

ianuarie 2021

Valoare ajustata 

materiale

2 3=4/6 4 5 6 7=3*2-2

2,742,549.45 1.593806922   175 0 109.80         1,628,544.85  

1,628,544.85  

Procent ajustare 21.75%

Valoare pe rest de executat la data de 11.05.2022

1

Rest de executat

#REF!
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Ajustare conform OG 64/2022: 
 

 
Conform documentelor justificative transmise de executant, restul fizic de executat la 

data intrarii in vigoare a OUG 64/2022 este de 7.485.992,55 lei fara TVA, respectiv 
8.908.331,14 lei cu TVA.  
 

Valoarea ajustarii este de 2.707.291,00 lei fara TVA, respectiv 3.221.676,29 lei cu 
TVA.  
 
 Rezerva de implementare pe care o propunem aprobarii la acest moment nu poate 
depasi 23 % din valoarea restului de executat, adica 1.721.778,29 lei fara TVA, respectiv 
2.048.916,17 lei cu TVA.  
 Ulterior , cf. OUG 64/2022, valoarea rezervei poate fi suplimentata odata ce au fost 
cheltuiti minim 75 % din acestia.  
 Conform OUG 64/2022 art.11, alin. 4 , “partile pot conveni ca formula din contract sa 
fie inlocuita cu formula de ajustare prevazuta la art. 17 alin (8) lit. al) si cl) daca acesta este 
necesara pentru reechilibrarea conditiilor contractului, demonstrand conditiile de 
imprevizibilitate prevazute la art. 3 alin (13) si intocmind nota justificativa prevazuta la art. 
43 alin. (1) si art 43 alin (3), “Daca diferenta de valoare intre impactul financiar prevazut la 
alin. (1) lit. (e) si impactul financiar prevazut la alin. (1) lit. d) impartita la valoarea 
impactului financiar prevazut la alin. (1) lit e) este mai mare de 5 %, reechilibrarea 
contractual va urma procedura prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta” (art. 42 alin. 3 a 
fost astfel modificat prin art. 21 din OUG 109/13.07.2022), se indeplinesc conditiile de 
reechilibrare contractuala cu un procent de 66,24 %.  
 Luand in considerare prevederile art. 8 alin 1 si 2, valoarile cumulate a modificarilor 
asupra pretului contractului, conform AA2/D/7480/28.04.2021, AA4/6662/11.04.2022 si  
 

54.72%

%

%

%

Mar-22

Jan-21

Mar-22

Jan-21

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/ICCplr] - (Vpl - Vm)}

Vpl 7,485,992.55Valoarea platii solicitate  (rest de executat)

Vm 4,096,665.65

%av 0.00

Valoare aferenta cheltuielilor cu materiale si 

echipamente

Procent avans

%p 0.05Procent de profit

Tipul de constructie: constructii ingineresti noi

%cpm 0.5472Coeficient de pondere al materialelor

ICCr 177.60

Indicele de cost in constructii total, publicat de INS la tabelul 15, aplicabil 

cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n" (cf Buletin statistic nr.7 publicat 

21.09.2022)

ICCplr 139.64

ICCmr 175.00

Indicele de cost in constructii total, prognozat de Comisia nationala de 

Strategie si Prognoza, valabil in luna de referinta, pentru data cu 60 de zile 

inainte de ultima zi a lunii "n" (se asimileaza luna ianuarie 2021-din Anexa 

nr.4)

Indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat 

de INS, aplicabil cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii "n" (cf Buletin 

statistic nr.7 publicat 21.09.2022)

ICCmlr 109.80

Vapl 10,193,283.55

Indicele de cost in constructii pentru costul materialelor, realizat, publicat 

de INS, in luna de referinta (se asimileaza luna ianuarie 2021)

Valoarea actualizata a platii solicitata fara TVA

2,707,291.00

36.16%

Valoarea ajustarii fara TVA

Procent ajustare
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AA5/10572/22.06.2022 nu depasesc procentul maxim de 50 % din valoarea initiala a 
contractului , incadrandu-se astfel in prevederile art. 221 alin. (1) lit. b) si c) din Legea 
98/2016.  
 
V.2. Prelungirea duratei de executie 
 La acest moment, lucrarile sunt executate in proportie de aproximativ 30 % , ritmul 
fiind unul sustinut. Daca se va impune o noua prelungire a duratei de executie, partile 
contractuale vor lua deindata masurile necesare in vederea incheierii uni act aditional la 
contractul de lucrari.  
 
V.3. Modalitatea de reechilibrare 
 Prin cele enuntate anterior, in conformitate cu prevederile art. 11. Alin. (4) din OUG 
64/2022 modificata si completata prin OUG 109/13.07.2022, propunem introducerea la art. 
25 din contractul de lucrari mentionat,  un nou aliniat 25.4., prin intocmirea unui act aditional 
la contract in care sa fie inlocuita formula de ajustare existenta cu cea mentionata la art 17. 
Alin. 8 lit. a.1.) din OUG 64/2022. Totodata se abroga art. 25.3 incepand cu data semnarii 
actului additional cu noua formula de ajustare. Totodata, se va evidentia valoarea rezervei de 
implementare si modul de utilizare al acestuia.  
 

VI. Confirmare de catre reprezentantul legal al beneficiarului 
Reprezentantul legal al Beneficiarului Doamna Schmutzer Gabriela cu functia de Director 
General si Domnul Popa Ionut cu functia de Director General Adjunct al Directiei Generale 
de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6, confirma realitatea indeplinirii conditiilor 
de imprevizibilitate a contractului si corectitudinea informatiilor cuprinse in prezenta nota 
justificativa.  
 

VII. Informatii privind rezerva de implementare 
Singurul scop al rezervei de implementare il constituie plata ajustarilor de pret a contractului 
de lucrari, in limitele si conditiile prevazute de OUG 64/2022 cu modificarile si completarile 
ulterioare.  
 
Valoarea initiala a rezervei de implementare se constituie in conformitate cu prevederile art. 9 
alin. (3), in procent de maximum 23 % din valoarea restului de executat a contractului de 
achizitie la momentul intrarii in vigoare a OUG 64/2022. Valoarea restului de executat la data 
intrarii in vigoare a OUG 64/2022 este de 7.485.992,55 lei fara TVA, respectiv 8.908.331,14 
lei cu TVA. 
Rezerva de implementare este de 1.721.778,29 lei fara TVA, respectiv 2.048.916,17 lei cu 
TVA, reprezentand 23 % din valoarea restului de executat la data intrarii in vigoare a OUG 
64/2022.  
 
Pe parcursul derularii contractului, rezerva de implementare destinata platii ajustarilor de pret 
se poate suplimenta cu procente de pana la 10 % din valoarea restului de executat a 
contractului de achizitie, la data solicitarii, prin incheierea de acte aditionale la contracte, fara 
a depasi pragurile stipulate in art. 8 si 18 din OUG 64/2022. Suplimentarea rezervei de 
implementare nu poate conduce la depasirea pragurilor prevazute la art. 8 si 18 din OUG 
64/2022 cu modificarile si completarile ulterioare.  
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VIII. Cazul specific al contractelor cu o formula existenta de ajustare  
Formula existenta de ajustare a fost introdusa ca urmare a aplicarii prevederilor OG 15/2021 
cu modificarile si completarile ulterioare.  
 
 
Valoarea ajustarii conform OG 15/2021 ar prevede o valoare in cuantum de 1.628.544,85 lei 
fara TVA fata de cuantumul ajustarii conform OUG 64/2022, respectiv suma de 2.707.291,00 
lei fara TVA, ceea ce reprezinta un procent diferentiat de 66,24 %, motiv pentru care prezenta 
formula de ajustare in cadrul contractului este neadecvata iar executarea contractului, in ciuda 
existentei acestei formule de ajustare a devenit excesiv de oneroasa pentru contractant.  
Caracterul de imprevizibilitate al reechilibrarii contractuale datorat de data ofertei si ulterior 
acesteia aparitia de criza SARS-COV 2, criza post-COVID, criza energetica si criza 
suplimentara ca urmare a conflictului militar din regiunea Marii Negre.  
Clauzele contractuale care sunt necesare a fi reechilibrate sunt art. 25, respective abrogarea 
art. 25.3 si introducerea noului art. 25.4, astfel cum aceasta a fost mai sus mentionat.  
Contractantul a atasat adresei formulate 21/08.07.2022, oferte referitoare la elemente 
semnificative de cost ( ex. Beton, transport beton, pompa fixa, instalatii electrice curenti tari, 
instalatii electrice curenti slabi, etc. ) inregistrata la beneficiar sub numarul 
D/11577/08.07.2022. Se remarca o marire a costului de furnizare, comparativ cu preturile 
care au stat la baza intocmirii ofertei. Este respectata cerinta art. 3 , alin. 13. lit d), conform 
careia “contractantul face dovada cresterii costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul 
initial al contractului, inclusive prin oferte de pret, actualizate pe elemente semnificative de 
cost ale acesteia” si explicitarea prevazuta in art. 4 alin. 2 “ Beneficiarii fondurilor externe 
nerambursabile vor consemna in nota justificativa prevazuta la art. 10 lit. a) modalitatea prin 
care una sau mai multe din imprejurarile prevazute la alin (1) a/au avut impact asupra 
contractelor de achizitie prin identificarea acestor influente la elementele de cost care 
formeaza pretul contractului. Aceste influente pot fi identificate prin cel putin una sau mai 
multe oferte de pret, care au stat la baza cresterii elementelor de cost.” 

Având în vedere cele menționate mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local al 
Sectorului 6 al municipiului București prezentul proiectul de hotărâre.  

 
 
 

DIRECTOR GENERAL, 
GABRIELA SCHMUTZER 

 
























