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COMUNICAT

Referitor la Ordonanta Guvernului nr. 15/31.08.2021 privind reglementarea unor masuri fiscalbugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 833 din 31 august 2021, cu forma
aplicabila de la 03 septembrie 2021, va comunicam urmatoarele:
➢ Contractele de achizitie încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu
modificările și completările ulterioare, , indiferent de durata de execuție a acestora și în cuprinsul cărora
nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț, conform prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a)
din Legea nr. 98/2016 se ajusteaza in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.
15/31.08.2021;
➢ Contractele de achizitie in cuprinsul carora au fost prevazute clauze de revizuire cu
privire la pret si pentru care s-a implinit termenul de aplicare a formulei de
actualizare/ajustare/revizuire a pretului din contract (spre exemplu durata de executie depaseste 6 luni
sau, dupa caz, 12 luni) si/sau au intervenit conditiile de aplicare ale acesteia (rata anuala de inflatie a
depasit pragul de 2,5%), nu se aditioneaza in conditiile OG 15/2021, iar ajustarea preturilor acestora se
va face conform clauzelor contractuale.
➢ In cazul celorlalte contracte, prevederile Ordonantei nr. 15 din 30.08.2021 se aplica pe
perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanței și data la care se împlinește termenul
începând cu care se aplică clauza de revizuire și/sau intervine împlinirea condițiilor, după caz,
exclusiv pentru restul de executat la data intrării în vigoare a ordonanței.
În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței nr.15/2021 (respectiv pana la

data de 17.09.2021), titularii contractelor care indeplinesc conditiile de actualizare/ajustare precizate
anterior, vor transmite CNI SA o adresă prin care solicită ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu
materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a ordonanței (respectiv

03.09.2021), pentru toate contractele de achiziție publică de lucrări în care sunt parte, prin utilizarea
formulei și a celorlalte prevederi din ordonanță, și încheierea actelor adiționale la contracte , cu conditia
incadrarii in exceptia prevazuta la art.7, alin 3 din Ordonanta Guvernului nr. 15/31.08.2021.
Netransmiterea de către contractanți a solicitării prevăzute la alin. (10), în termenul de 15 zile
prevăzut, atrage decăderea acestora din dreptul de a aplica prevederile ordonanței.
Solicitarea va cuprinde restul de executat la data intrarii in vigoare a ordonantei, determinat
cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la
momentul depunerii solicitarii, însușite de executant și de dirigintele de șantier, ponderea aferentă
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cheltuielilor cu materiale, determinată în funcție de tipul construcțiilor și al lucrărilor generale de
construcții care constituie obiectul contractului conform prevederilor art. 2 alin. (3).
Contractanții vor justifica solicitarea de ajustare a valorii aferente cheltuielilor cu materialele
prin aplicarea ponderilor materialelor de construcții, exprimate procentual, stabilite în funcție de
categoriile principale de lucrări de construcții și de tipurile de obiecte de construcții prevăzute în
Buletinul Statistic de Prețuri, prin raportare la obiectul contractului de achiziție publică de lucrări, astfel:

a) clădiri rezidențiale noi - 47,31%;
b) clădiri nerezidențiale noi - 45,82%;
c) construcții inginerești noi - 47,21%;
d) clădiri rezidențiale reparații capitale - 37,76%;
e) clădiri nerezidențiale reparații capitale - 42,42%;
f) construcții inginerești reparații capitale - 33,89%;
g) clădiri rezidențiale reparații - 42,82%;
h) clădiri nerezidențiale reparații - 46,95%;
i) construcții inginerești reparații - 46,82%.
Ajustarea prevăzută la art. 1 alin. (1) din OUG 15/2021 se va realiza la fiecare solicitare de plată,
pe întreaga perioadă de derulare a contractului, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente
obiectivelor/proiectelor de investiții, sau pana la data indeplinirii conditiilor de termen de aplicare
a formulei de actualizare/ajustare/revizuire a pretului din contract prin raportare la rata anuala
a inflatiei, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a ordonanței.
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