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Exemple de aplicare a formulelor de ajustare a 
prețurilor 

 
După intrarea in vigoare a Actelor Adiționale la contractele de achiziție 
publică/contractele sectoriale/acordurile-cadru, întocmite conform 
prevederilor ordonanței de urgență Nr. 64/2022, la fiecare solicitare de plată 
depusă de către contractanți, se vor aplica formulele de ajustare cuprinse in 
cadrul actelor adiționale, în funcție de tipul de contract. 
 
1. Exemplificare aplicării formulei de la art. 17, alin. (8) lit. a.1) În vederea 

ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor de lucrări, 
încheiate cu preț ferm sau cu preț ferm și formulă de ajustare a prețului sau 
cu formulă de ajustare a prețului dacă formula de ajustare a prețului 
prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este necesară pentru 
reechilibrarea condițiilor contractuale și finalizarea implementării 
proiectelor, se utilizează următoarea formulă de calcul: 

𝑉𝑎𝑝𝑙 = 𝑉𝑚  × [(%𝑎𝑣 + %𝑝) + (1 − %𝑎𝑣 − %𝑝) ×
𝐼𝐶𝐶𝑚𝑟

𝐼𝐶𝐶𝑚𝑙𝑟
] + (𝑉𝑝𝑙 − 𝑉𝑚)

+ (1 − %𝑐𝑝𝑚) × {(𝑉𝑝𝑙 − 𝑉𝑚)

× [(%𝑎𝑣 + %𝑝) + (1 − %𝑎𝑣 − %𝑝) ×
𝐼𝐶𝐶𝑟

𝐼𝐶𝐶𝑝𝑙𝑟
] − (𝑉𝑝𝑙 − 𝑉𝑚)} 

unde: 

𝑉𝑎𝑝𝑙 - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data 

depunerii solicitării de plată; 

𝑉𝑝𝑙 - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii 

solicitării de plată; 
𝑉𝑚 - valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din valoarea plății 

solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată; 
𝐼𝐶𝐶𝑚𝑟 – 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"; 

𝐼𝐶𝐶𝑚𝑙𝑟  - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, 
realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință; 

𝐼𝐶𝐶𝑟 - 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"; 

𝐼𝐶𝐶𝑝𝑙𝑟 - 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;  

%𝑎𝑣 - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil 
la data efectuării plății; 
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%𝑝 - 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; 

%𝑐𝑝𝑚- 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. 

În situația în care indicele de cost în construcții total, 𝐼𝐶𝐶𝑟, sau indicele 
de cost în construcții pentru costul materialelor 𝐼𝐶𝐶𝑚𝑟  nu sunt disponibili și 
definitivi, se vor folosi ultimi indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, 
pentru diferență, în următoarea situație de plată, atunci când indicii de cost în 
construcții totali și indicele de cost în construcții pentru costul materialelor vor 
fi publicați și definitivi.  

În situația in care raportul între indicii de cost în construcții, totali, realizat 
respectiv prognozat, aplicați, este subunitar, se va înlocui indicele de cost în 
construcții total, prognozat, cu  indicele de cost în construcții total, realizat și 
se aplică acest raport pentru ajustarea sumelor solicitate la plată. ICCplr - va avea 
valoarea indicelui de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul 
Național de Statistică, în luna de referință. 

În situația în care și acest raport este subunitar acesta va avea valoarea 1, 
până la data de 31.12.2023, cu condiția ca prin aplicarea raportului să nu se 
depășească condiția prevăzută la art.8. 

În situația în care în timpul derulării contractelor apar lucrări 
suplimentare, prețul acestor lucrări, se va ajusta conform formulei de ajustare 
în următoarele condiții :  

a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile 
suplimentare care au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru 
ajustarea prețului este luna anterioară față de data limită de depunere a 
ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publica / acordului-cadru; 

b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile 
suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru 
ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile 
suplimentare. 

Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole comasate și 
corespunzător nu se poate determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu 
materiale, pentru determinarea acestora se utilizează ponderile materialelor de 
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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 al Institutului National de Statistică prin raportare 
la obiectul contractului de achiziție 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%. 
 

Exemplul 1 pentru lit. a.1) 

Contract de lucrări pentru care e aplicabilă formula de la art. 17 alin. (8) a.1) 

Valoare totala contract   100,000,000.00 

Valoarea plății solicitate   10,000,000.00 

Valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele 47.21% 4,721,000.00 

Procent de avans   15.00% 

Procent de profit   5.00% 

Tipul de constructiei - construcții inginerești noi : 
Coeficient de pondere al materialelor (%𝑐𝑝𝑚)   47.21% 

Luna de referință apr.21 apr.21 

Luna solicitării de plată apr.22 mar.22 

Indicele de cost în construcții total, publicat  mar.22 177.60 

Indicele de cost în construcții total, prognozat  apr.21 149.81 

Indicele de cost în construcții pentru costul 
materialelor, realizat mar.22 175.00 

Indicele de cost în construcții pentru costul 
materialelor, la data de referinta apr.21 127.00 

Valoarea actualizată a plății solicitată    11,841,014.37 

Valoarea ajustării   1,841,014.37 

Procent ajustare   18.41% 

 
Vapl=4.721.000,00 x [(0.15+0.05) + (1-0,15-0,05) x 175,00/127,00] + 
(10.000.000,00-4.721.000,00) + (1-0,4721) x {(10.000.000,00-
4.721.000,00) x [(0,15+0,05) +   (1-0,15-0,05) x 177,60/149,81] - 
(10.000.000,00 - 4.721.000,00)} = 11,841,014.37 
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Anexa nr. 4 

𝑰𝑪𝑪𝒑𝒍𝒓- Indicele de cost în construcții total, pentru luna"n", în funcție de luna de 

referință, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză 

 
LUNA DE 

REFERINȚĂ 

(luna anterioară 

față de data 

limită de 

depunere a 

ofertelor) 

INDICII DE 

COST ÎN 

CONSTRUCȚII 

TOTAL, 

REALIZATI, 

VALABILI ÎN 

LUNA DE 

REFERINȚĂ 

Indicele de cost total în construcții, pentru luna “n” în funcție de luna de referință. 

Prognoză de evoluție lunară calculată pe baza prognozelor de evoluție anuală emise de către Comisia Națională de Strategie și 

Prognoză precum și pe baza evoluției efective conform publicațiilor Institutului Național de Statistică 

ANUL 2022 

AN LUNA ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie 

2
0
2
1
 

ianuarie 135.7 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 

februarie 137.9 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 

martie 142.2 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 

aprilie 146.3 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 

mai 150.1 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 

iunie 153.3 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 

iulie 155.6 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 

august 157.2 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 

septembrie 158.3 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 

octombrie 161.2 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 

noiembrie 167.5 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 

decembrie 165.2 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 

2022 
ianuarie 164.3 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 

februarie 166.0 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exemplul 2 pentru lit. a.1) 

Contract de lucrări pentru care e aplicabilă formula de la art. 17 alin. (8) a.1) 

Valoare totala contract   200,000,000.00 

Valoarea plății solicitate   20,000,000.00 

Valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele 33.89% 6,676,000.00 

Procent de avans   15.00% 

Procent de profit   5.00% 

Tipul de constructiei - construcții inginerești 
reparații capitale : Coeficient de pondere al 
materialelor (%cpm)   33.89% 

Luna de referință apr.20 ian.21 

Luna solicitării de plată apr.22 mar.22 

INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII  DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ

CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

2015 = 100

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

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

 CONSTRUCŢII - TOTAL 2021 135.7 137.9 142.2 146.3 150.1 153.3 155.6 157.2 158.3 161.2 167.5 165.2 2021 CONSTRUCTION - TOTAL

2022 164.3 168.5 177.6 179.9 181.6 2022

din care: of which:

   Costul materialelor 2021 109.8 110.2 116.7 127.0 133.6 138.9 143.7 146.1 147.7 151.6 157.2 151.9 2021    Material costs

2022 155.2 158.9 175.0 180.0 182.9 2022

Anii Years

Datele pentru luna aprilie 2022 sunt rectif icate, iar datele pentru luna mai 2022 sunt prov izorii.

The data for April 2022 are rectified and the data for May 2022 are provisional.
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Indicele de cost în construcții total, publicat  mar.22 177.60 

Indicele de cost în construcții total, prognozat  ian.21 139.64 

Indicele de cost în construcții pentru costul 
materialelor, realizat mar.22 175.00 

Indicele de cost în construcții pentru costul 
materialelor, la data de referinta ian.21 109.80 

Valoarea actualizată a plății solicitată    25,120,808.51 

Valoarea ajustării   5,120,808.51 

Procent ajustare   25.60% 

 

Vapl=6.679.000,00 x [(0,15+0,05) + (1-0,15-0,05) x 175,00/109,80] + 
(20.000.000,00-6.679.000,00) + (1-0,3389) x {(20.000.000,00-
6.679.000,00) x [(0,15+0,05) + (1-0,15-0,05) x 177,60/139,64] - 
(20.000.000,00-6.679.000,00)} = 25,120,808.51 
 
 

Anexa nr. 4 

𝑰𝑪𝑪𝒑𝒍𝒓- Indicele de cost în construcții total, pentru luna"n", în funcție de luna de 

referință, prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză 

 
LUNA DE 

REFERINȚĂ 

(luna anterioară 

față de data 

limită de 

depunere a 

ofertelor) 

INDICII DE 

COST ÎN 

CONSTRUCȚII 

TOTAL, 

REALIZATI, 

VALABILI ÎN 

LUNA DE 

REFERINȚĂ 

Indicele de cost total în construcții, pentru luna “n” în funcție de luna de referință. 

Prognoză de evoluție lunară calculată pe baza prognozelor de evoluție anuală emise de către Comisia Națională de Strategie și 

Prognoză precum și pe baza evoluției efective conform publicațiilor Institutului Național de Statistică 

ANUL 2022 

AN LUNA ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie 

2
0
2
1
 

ianuarie 135.7 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 

februarie 137.9 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 

martie 142.2 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 

aprilie 146.3 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 

mai 150.1 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 

iunie 153.3 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 

iulie 155.6 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 

august 157.2 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 

septembrie 158.3 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 

octombrie 161.2 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 

noiembrie 167.5 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 

decembrie 165.2 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 

2022 
ianuarie 164.3 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 

februarie 166.0 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 

 
 
 
 
 
 
 

INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII  DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ

CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

2015 = 100

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

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

 CONSTRUCŢII - TOTAL 2021 135.7 137.9 142.2 146.3 150.1 153.3 155.6 157.2 158.3 161.2 167.5 165.2 2021 CONSTRUCTION - TOTAL

2022 164.3 168.5 177.6 179.9 181.6 2022

din care: of which:

   Costul materialelor 2021 109.8 110.2 116.7 127.0 133.6 138.9 143.7 146.1 147.7 151.6 157.2 151.9 2021    Material costs

2022 155.2 158.9 175.0 180.0 182.9 2022

Anii Years

Datele pentru luna aprilie 2022 sunt rectif icate, iar datele pentru luna mai 2022 sunt prov izorii.

The data for April 2022 are rectified and the data for May 2022 are provisional.
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2. Exemplificare aplicarii formulei de la art. 17, alin. (8) lit. b.1) În vederea 
ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor de produse, 
încheiate cu preț ferm sau cu preț ferm și formulă de ajustare a prețului sau 
cu formulă de ajustare a prețului dacă formula de ajustare a prețului 
prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este necesară pentru 
reechilibrarea condițiilor contractuale și finalizarea implementării 
proiectelor, se utilizează următoarea formulă de calcul: 

Pentru solicitările de plata depuse in anul 2022, daca inicele 𝑰𝑽𝑼𝑰𝑻𝒓 
utilizat este aferent trimestrului IV a anului 2021 și 𝑰𝑽𝑼𝑰𝑻𝑹𝒓 este aferent 
anului 2021: 

𝑉𝑎𝑝𝑙 = 𝑉𝑝𝑙  × [(%𝑎𝑣 + %𝑝) + (1 − %𝑎𝑣 − %𝑝) ×
𝐼𝑉𝑈𝐼𝑇𝑟

𝐼𝑉𝑈𝐼𝑇𝑅𝑟
 ] 

 
Pentru solicitările de plata depuse in anul 2022 sau 2023, daca indicele 

𝑰𝑽𝑼𝑰𝑻𝒓 utilizat este aferent trimestrelor I, II, III si IV, anului 2022 și 𝑰𝑽𝑼𝑰𝑻𝑹𝒓 
este aferent trimestrelor I, II, III si IV, anului  2021/2022: 

𝑉𝑎𝑝𝑙 = 𝑉𝑝𝑙  × [(%𝑎𝑣 + %𝑝) + (1 − %𝑎𝑣 − %𝑝) ×
𝐼𝑉𝑈𝐼𝑇𝑟

𝐼𝑉𝑈𝐼𝑇𝑅𝑟
 ×  

𝐼𝑉𝑈𝐼𝑚𝐴2021

100
] 

 
Pentru solicitările de plata depuse in anul 2023, daca indicele 𝑰𝑽𝑼𝑰𝑻𝒓 

utilizat este aferent trimestrelor I, II, III si IV, anului 2023 și 𝑰𝑽𝑼𝑰𝑻𝑹𝒓 este 
aferent trimestrelor I, II, III si IV, anului  2021: 

𝑉𝑎𝑝𝑙 = 𝑉𝑝𝑙  × [(%𝑎𝑣 + %𝑝) + (1 − %𝑎𝑣 − %𝑝) ×
𝐼𝑉𝑈𝐼𝑇𝑟

𝐼𝑉𝑈𝐼𝑇𝑅𝑟
 

×  
𝐼𝑉𝑈𝐼𝑚𝐴2021 × 𝐼𝑉𝑈𝐼𝑚𝐴2022

100 × 100
] 

unde: 

𝑉𝑎𝑝𝑙 - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data 

depunerii solicitării de plată; 

𝑉𝑝𝑙 - valoarea plății 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 referință, publicat de Institutul Național de Statistică în „Indicii valorii 
unitare în comerțul internațional”, la tabelul 2 – „Indicii valorici, indicii valorii 
unitare și indicii volumului fizic la import” ; 

𝐼𝑉𝑈𝐼𝑚𝐴2021 - Indicele valorii unitare – total, la import, mediu anual, 
realizat, pentru anul 2021, publicat de Institutul Național de Statistică în „Indicii 
valorii unitare în comerțul internațional”, la tabelul 2 – „Indicii valorici, indicii 
valorii unitare și indicii volumului fizic la import” ; 

𝐼𝑉𝑈𝐼𝑚𝐴2022 - Indicele valorii unitare – total, la import, mediu anual, 
realizat, pentru anul 2022, publicat de Institutul Național de Statistică în „Indicii 
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valorii unitare în comerțul internațional”, la tabelul 2 – „Indicii valorici, indicii 
valorii unitare și indicii volumului fizic la import” ; 

%𝑎𝑣 - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil 
la data efectuării plății; 

%𝑝 - 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; 

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, luna de referinţă va fi 
cu 30 de zile înainte de data semnării contractului. 

Pentru contractele de achiziție pentru care luna de referința, este 
anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referința va fi asimilată lunii ianuarie 
2021. 

În cazul în care indicele valorii unitare – total, la import, trimestrial, 
𝐼𝑉𝑈𝐼𝑇𝑟, nu este disponibil și 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 intre indicii valorii unitare – total, la import, este 
subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face în mod corespunzător. 

În situația în care în timpul derulării contractelor de furnizare apar 
suplimentări de produse, prețul acestora, se va ajusta în următoarele condiții: 

a) în situația suplimentării cantităților de produse, pentru cantitățile de 
produse care au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru ajustarea 
prețului este luna anterioară față de data limită de depunere a ofertelor pentru 
atribuirea contractului de achiziție publica / acordului-cadru; 

b) în situația suplimentării cantităților de produse, pentru cantitățile 
suplimentare de produse care nu au echivalent în oferta inițială, luna de 
referință pentru ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertei pentru 
cantitățile suplimentare. 

 
A. Pentru solicitările de plata depuse in anul 2022, daca inicele 𝑰𝑽𝑼𝑰𝑻𝒓 

utilizat este aferent trimestrului IV a anului 2021 și 𝑰𝑽𝑼𝑰𝑻𝑹𝒓 este aferent 
anului 2021: 
 

Exemplul 1 pentru lit. b.1) 

Contract de lucrări pentru care e aplicabilă formula de la art. 17 alin. (8) b.1) 

Valoare totala contract   50,000,000.00 

Valoarea plății solicitate   5,000,000.00 

Procent de avans   30.00% 

Procent de profit   3.00% 

Luna de referință apr.21 apr.21 

Luna solicitării de plată apr.22 TRIM IV 2021 

Indicele valorii totale, la import, realizat  TRIM IV 2021 112.98  
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Indicele valorii totale, la import, realizat in 
luna de referinta apr.21 106.60 

Valoarea actualizată a plății solicitată    5,200,497.19 

Valoarea ajustării   200,497.19 

Procent ajustare   4.01% 

 
Vapl=5.000.000,00 x [(0.30+0.03) + (1-0,30-0.03) x 112,98/106,60] = 
5.200.497,19 
 

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 
 

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 
 
Baza de referință a celor 2 indici aferenți anului 2021, este aceeași, respectiv 
media anului 2020 : 95,80 ; 
 

 

Exemplul 2 pentru lit. b.1) 

Contract de lucrări pentru care e aplicabilă formula de la art. 17 alin. (8) b.1) 

Valoare totala contract   50,000,000.00 

Valoarea plății solicitate   5,000,000.00 

Procent de avans   0.00% 

Procent de profit   3.00% 

Luna de referință apr.20 ian.21 

Luna solicitării de plată mai.22  TRIM IV 2021 

Indicele valorii totale, la import, realizat  TRIM IV 2021 112.98  
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Indicele valorii totale, la import, realizat in 
luna de referinta ian.21 102.22 

Valoarea actualizată a plății solicitată    5,510,526.32 

Valoarea ajustării   510,526.32 

Procent ajustare   10.21% 

 
Vapl=5.000.000,00 x [(0.00+0.03) + (1-0,00-0.03) x 112,98/102,22] = 
5.510.526,32 
 

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 
 

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 
 
Baza de referință a celor 2 indici aferenți anului 2021, este aceeași, respectiv 
media anului 2020 : 95,80 ; 
 
 

B. Pentru solicitările de plata depuse in anul 2022 sau 2023, daca 
indicele 𝑰𝑽𝑼𝑰𝑻𝒓  utilizat este aferent trimestrelor I, II, III si IV, anului 
2022/2023 și 𝑰𝑽𝑼𝑰𝑻𝑹𝒓  este aferent trimestrelor I, II, III si IV, anului  
2021/2022: 

 

Exemplul 3 pentru lit. b.1) 

Contract de lucrări pentru care e aplicabilă formula de la art. 17 alin. (8) b.1) 

Valoare totala contract   10,000,000.00 

Valoarea plății solicitate   1,000,000.00 
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Procent de avans   15.00% 

Procent de profit   3.00% 

Luna de referință apr.20 ian.21 

Luna solicitării de plată iul.22 TRIM I 2022 

Indicele valorii totale, la import, trim. realizat  ian.22 113.63 

Indicele valorii totale, la import, trim. realizat in 
luna de referinta ian.21 102.22 

Indicele valorii totale, la import, media anuala 2021 108.35 

Valoarea actualizată a plății solicitată    1,167,642.79 

Valoarea ajustării   167,642.79 

Procent ajustare   16.76% 

 
Vapl=1.000.000,00 x [(0.15+0.03) + (1-0,15-0.03) x 113,63/102,22 x 
108.35/100] = 1.167.642,79 
 
 

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 
 

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 

2022 113.63     

Media anului precedent = 100,00 
 
 

Indicii valorii unitare – total, la import: 

 TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV AN 
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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 

2022 113.63     

Media anului precedent = 100,00 
 
Baza de referință a celor 2 indici aferenți anului 2021 si 2022, este diferită, 
respectiv: 

- Indicele aferent TRIM I 2021 are baza de referință media anuala a anului 
2020, respectiv 95,80; 

- Indicele aferent TRIM I 2022 are baza de referință media anuala a anului 
2021, respectiv 108,35. 

In acest sens indicele aferent TRIM I 2022 trebuie adus la aceeași baza de 
referință, respectiv media anuala a anului 2020, respectiv 95,80, prin înmulțirea 
acestuia cu raportul intre media anului 2021/100. 
 

C. Pentru solicitările de plata depuse in anul 2023, daca indicele 
𝑰𝑽𝑼𝑰𝑻𝒓 utilizat este aferent trimestrelor I, II, III si IV, anului 2023 și 𝑰𝑽𝑼𝑰𝑻𝑹𝒓 
este aferent trimestrelor I, II, III si IV, anului  2021: 
 

Exemplul 4 pentru lit. b.1) 

Contract de lucrări pentru care e aplicabilă formula de la art. 17 alin. (8) b.1) 

Valoare totala contract   10,000,000.00 

Valoarea plății solicitate   1,000,000.00 

Procent de avans   15.00% 

Procent de profit   3.00% 

Luna de referință apr.20 ian.21 

Luna solicitării de plată iul.23 TRIM I 2023 

Indicele valorii totale, la import, trim. realizat  TRIM I 2023 *105.00 

Indicele valorii totale, la import, trim. realizat 
in luna de referinta ian.21 102.22 

Indicele valorii totale, la import, media anuala 2021 108.35 

Indicele valorii totale, la import, media anuala 2022 *107.16 

Valoarea actualizată a plății solicitată    1,138,264.70 

Valoarea ajustării   138,264.70 

Procent ajustare   13.83% 

 
Vapl=1.000.000,00 x [(0.15+0.03) + (1-0,15-0.03) x 105,00/102,22 x 
(108.35x107,16)/(100*100)] = 1.138.264,70 
 

Indicii valorii unitare – total, la import: 
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 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 
 
 

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 

2022 113.63 105.00 105.00 105.00 107.16 

2023 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 

Media anului precedent = 100,00 
 
Valorile anului 2022 si 2023 sunt cu titlu de exemple , acestea nefiind 
publicate in acest moment  de Institutul National de Statistica. 
 
 

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 

2022 113.63 105.00 105.00 105.00 107.16 

2023 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 

Media anului precedent = 100,00 
 
Valorile anului 2022 si 2023 sunt cu titlu de exemple , acestea nefiind 
publicate in acest moment  de Institutul National de Statistica 
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Baza de referința celor 2 indici aferenți anului 2021 si 2023, este diferită, 
respectiv: 

- Indicele aferent TRIM I 2021 are baza de referința media anuala a anului 
2020, respectiv 95,80; 

- Indicele aferent TRIM I 2023 are baza de referința media anuala a anului 
2022, respectiv 107,16. 

In acest sens indicele aferent TRIM I 2023 trebuie adus la aceeași baza de 
referința, respectiv media anuala a anului 2020, respectiv 95,80, prin înmulțirea 
acestuia cu raportul intre (media anului 2021* media anului 2022)/(100 * 100); 
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3. Exemplificare aplicarii formulei de la art. 17, alin. (8) lit. c.1) În vederea 
ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor de lucrări, al 
căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport de interes 
național sau european, apă-apă uzata și deșeuri şi reţele sau sisteme 
centralizate de termoficare, care sunt încheiate cu preț ferm și formulă de 
ajustare a prețului sau cu formulă de ajustare a prețului dacă formula de 
ajustare a prețului prevăzută de prezenta ordonanță de urgență este 
necesară pentru reechilibrarea condițiilor contractuale și finalizarea 
implementării proiectelor, se utilizează următoarea formulă de calcul: 

𝑉𝑎𝑝𝑙 = 𝑉𝑚  × [(%𝑎𝑣 + %𝑝) + (1 − %𝑎𝑣 − %𝑝) ×
𝐼𝐶𝐶𝑚𝑟

𝐼𝐶𝐶𝑚𝑙𝑟
] + (𝑉𝑝𝑙 − 𝑉𝑚)

+ (1 − %𝑐𝑝𝑚) × {(𝑉𝑝𝑙 − 𝑉𝑚)

× [(%𝑎𝑣 + %𝑝) + (1 − %𝑎𝑣 − %𝑝) ×
𝐼𝐶𝐶𝑟

𝐼𝐶𝐶𝑅𝑙𝑟
] − (𝑉𝑝𝑙 − 𝑉𝑚)} 

unde: 

𝑉𝑎𝑝𝑙 - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data 

depunerii solicitării de plată; 

𝑉𝑝𝑙 - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii 

solicitării de plată; 
𝑉𝑚 - valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din valoarea plății 

solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată; 
𝐼𝐶𝐶𝑚𝑟 – 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"; 

𝐼𝐶𝐶𝑚𝑙𝑟  - indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, 
realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință; 

𝐼𝐶𝐶𝑟 - este indicele de cost în construcții total, realizat, 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"; 

𝐼𝐶𝐶𝑅𝑙𝑟- Indicele de cost în construcții total, realizat, publicat de Institutul 
Național de Statistică, în luna de referință; 

%𝑎𝑣 - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil 
la data efectuării plății; 

%𝑝 - 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; 

%𝑐𝑝𝑚- 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 
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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 referința va fi asimilata lunii ianuarie 
2021. 

În situația în care indicele de cost în construcții total, 𝐼𝐶𝐶𝑟, sau indicele 
de cost în construcții pentru costul materialelor 𝐼𝐶𝐶𝑚𝑟  nu sunt disponibili și 
definitivi, se vor folosi ultimi indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, 
pentru diferență, în următoarea situație de plată, atunci când indicii de cost în 
construcții total și indicele de cost în construcții pentru costul materialelor vor 
fi publicați și definitivi. 

În situația in care raportul între indicii de cost în construcții, totali, 
aplicabili, este subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face in mod 
corespunzător. 

Până la data de 31.12.2023, atunci când valoarea raportului între indicii 
valorii unitare este subunitar se poate opta ca acesta să aibă valoarea 1 cu 
condiția încadrării în prevederile art.8.În situația în care în timpul derulării 
contractelor apar lucrări suplimentare, prețul acestor lucrări, se va ajusta 
conform formulei de ajustare în următoarele condiții :  

a) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile 
suplimentare care au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru 
ajustarea prețului este luna anterioară față de data limită de depunere a 
ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publica / acordului-cadru; 

b) în cazul notelor de comandă suplimentare, pentru cantitățile 
suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială, luna de referință pentru 
ajustarea prețului este luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile 
suplimentare. 

Dacă în cadrul ofertei depuse au fost folosite articole comasate și 
corespunzător nu se poate determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu 
materiale, pentru determinarea acestora se utilizează ponderile 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 al Institutului National de Statistică prin raportare 
la obiectul contractului de achiziție de lucrări, astfel: 

a) construcții inginerești noi - 47,21%; 
b) construcții inginerești reparații 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 ordonanţei de urgenţă, rezerve de implementare, altele decât cele 
introduse prin ordonanţa 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; 
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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/servicii. 
 
 

Exemplul 1 pentru lit. c.1) 

Contract de lucrări pentru care e aplicabilă formula de la art. 17 alin. (8) c.1) 

Valoare totala contract   500,000,000.00 

Valoarea plății solicitate   50,000,000.00 

Valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele 47.21% 23,605,000.00 

Procent de avans   15.00% 

Procent de profit   5.00% 

Tipul de constructiei - construcții inginerești noi : 
Coeficient de pondere al materialelor (%𝑐𝑝𝑚)   47.21% 

Luna de referință apr.21 apr.21 

Luna solicitării de plată apr.22 mar.22 

Indicele de cost în construcții total, realizat mar.22 177.60 

Indicele de cost în construcții total, la data de 
referinta apr.21 146.30 

Indicele de cost în construcții pentru costul 
materialelor, realizat mar.22 175.00 

Indicele de cost în construcții pentru costul 
materialelor, la data de referinta apr.21 127.00 

Valoarea actualizată a plății solicitată    59,522,122.24 

Valoarea ajustării   9,522,122.24 

Procent ajustare   19.04% 

 
Vapl=23.605.000,00 x [(0,15+0,05) + (1-0,15-0,05) x 175,00/127,00] + 
(50.000.000,00-23.605.000,00) + (1–0,4721) x {(50.000.000,00-
23.605.000,00) x [(0,15+0,05) + (1-0,15-0,05) x 177,60/146,30]- 
(50.000.000,00-23.605.000,00)} = 59,522,122.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII  DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ

CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

2015 = 100

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

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

 CONSTRUCŢII - TOTAL 2021 135.7 137.9 142.2 146.3 150.1 153.3 155.6 157.2 158.3 161.2 167.5 165.2 2021 CONSTRUCTION - TOTAL

2022 164.3 168.5 177.6 179.9 181.6 2022

din care: of which:

   Costul materialelor 2021 109.8 110.2 116.7 127.0 133.6 138.9 143.7 146.1 147.7 151.6 157.2 151.9 2021    Material costs

2022 155.2 158.9 175.0 180.0 182.9 2022

Anii Years

Datele pentru luna aprilie 2022 sunt rectif icate, iar datele pentru luna mai 2022 sunt prov izorii.

The data for April 2022 are rectified and the data for May 2022 are provisional.

1515
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Exemplul 2 pentru lit. c.1) 

Contract de lucrări pentru care e aplicabilă formula de la art. 17 alin. (8) c.1) 

Valoare totala contract   200,000,000.00 

Valoarea plății solicitate   20,000,000.00 

Valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele 33.89% 6,778,000.00 

Procent de avans   15.00% 

Procent de profit   5.00% 

Tipul de constructiei - construcții inginerești 
reparații capitale : Coeficient de pondere al 
materialelor (%cpm)   33.89% 

Luna de referință apr.20 ian.21 

Luna solicitării de plată apr.22 mar.22 

Indicele de cost în construcții total, realizat mar.22 177.60 

Indicele de cost în construcții total, la data de 
referinta ian.21 135.70 

Indicele de cost în construcții pentru costul 
materialelor, realizat mar.22 175.00 

Indicele de cost în construcții pentru costul 
materialelor, la data de referinta ian.21 109.80 

Valoarea actualizată a plății solicitată    25,379,036.78 

Valoarea ajustării   5,379,036.78 

Procent ajustare   26.90% 

Vapl=6.778.000,00 x [(0,15+0,05) + (1-0,15-0,05) x 175,00/109,80] + 
(20.000.000,00-6.778.000,00) + (1-0,3389) x {(20.000.000,00-
6.778.000,00) x [(0,15+0,05) + (1-0,15-0,05) x 177,60/135,70] - 
(20.000.000,00-6.778.000,00)} = 25,379,036.78 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICII DE COST ÎN CONSTRUCŢII PE CATEGORII  DE OBIECTE ŞI PE ELEMENTE DE STRUCTURĂ

CONSTRUCTION COST INDICES BY CATEGORIES OF OBJECTS AND ELEMENTS OF STRUCTURE

2015 = 100

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

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

 CONSTRUCŢII - TOTAL 2021 135.7 137.9 142.2 146.3 150.1 153.3 155.6 157.2 158.3 161.2 167.5 165.2 2021 CONSTRUCTION - TOTAL

2022 164.3 168.5 177.6 179.9 181.6 2022

din care: of which:

   Costul materialelor 2021 109.8 110.2 116.7 127.0 133.6 138.9 143.7 146.1 147.7 151.6 157.2 151.9 2021    Material costs

2022 155.2 158.9 175.0 180.0 182.9 2022

Anii Years

Datele pentru luna aprilie 2022 sunt rectif icate, iar datele pentru luna mai 2022 sunt prov izorii.

The data for April 2022 are rectified and the data for May 2022 are provisional.
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4. Exemplificare aplicarii formulei de la art. 17, alin. (8) lit. d.1) În vederea 
ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor de servicii, 
care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor 
tehnice aferente infrastructurii publice și care includ  studiilor geotehnice 
și/sau hidrogeologice, pentru proiectele de infrastructură de transport de 
interes național sau european, apă-apă uzata și deșeuri, încheiate cu preț 
ferm, se utilizează următoarea formulă de calcul: 

𝑉𝑎𝑝𝑙 = 𝑉𝑝𝑙  × [(%𝑎𝑣 + %𝑝) + (1 − %𝑎𝑣 − %𝑝) ×
𝐼𝑃𝐶𝑙𝑟

100
] 

unde: 

𝑉𝑎𝑝𝑙 - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data 

depunerii solicitării de plată; 

𝑉𝑝𝑙 - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii 

solicitării de plată; 
𝐼𝑃𝐶𝑙𝑟 - este indicele lunar al prețului de consum total, determinat de 

Institutul Național de Statistică, prin Baza de Date IPC – Lunar, disponibilă online, 
având ca Perioada curenta - data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n" și 
ca Perioada de referința - luna de referință; 

%𝑎𝑣 - procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil 
la data efectuării plății; 

%𝑝 - 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; 

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 referința, este 
anterioară lunii ianuarie 2021, luna de referința va fi asimilata lunii ianuarie 
2021. 

Atunci când 𝐼𝑃𝐶𝑙𝑟 - indicele lunar al prețului de consum total, este 
subunitar, ajustarea valorii solicitate la plată se va face in 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 ordonanţei de urgenţă, rezerve de implementare altele decât cele 
introduse prin ordonanţa 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; 
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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." 
 

Exemplul 1 pentru lit. d.1) 

Contract de servicii, care are ca obiect realizarea proiectului tehnic aferent 
infrastructurii publice și care include  studiilor geotehnice și hidrogeologice. 

Valoare totala contract   
10,000,000.0

0 

Valoarea plății solicitate   1,000,000.00 

Procent de avans   15.00% 

Procent de profit   5.00% 

Luna de referință 
sept.2

0 ian.21 

Luna solicitării de plată apr.22 mar.22 

Indicele lunar al prețului de consum total   111.03 

Valoarea actualizată a plății solicitată    
1,088,240.0

0 

Valoarea ajustării   88,240.00 

Procent ajustare   8.82% 

 
Vapl=1.000.000,00 x [(0.15+0.05) + (1-0,15-0.05) x 111,03/100] = 1.088.240,00  

 
 

 
 

Perioada curenta Perioada de referinta TOTAL IPC (%)

2022 - Martie 2021 - Ianuarie 111,03

© 1999 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE 

STATISTICA

Indicele lunar al preturilor de consum - Rezultatele cautarii
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Exemplul 2 pentru lit. d.1) 

Contract de servicii, care are ca obiect realizarea studiului de fezabilitate 
aferent infrastructurii publice și care include  studiilor geotehnice și 
hidrogeologice. 

Valoare totala contract   5,000,000.00 

Valoarea plății solicitate   1,000,000.00 

Procent de avans   5.00% 

Procent de profit   5.00% 

Luna de referință apr.21 apr.21 

Luna solicitării de plată apr.22 mar.22 

Indicele lunar al prețului de consum total   109.66 

Valoarea actualizată a plății solicitată    
1,086,940.0

0 

Valoarea ajustării   86,940.00 

Procent ajustare   8.69% 

 
Vapl=1.000.000,00 x [(0.05+0.05) + (1-0,05-0.05) x 109,66/100] = 1.086.940,00  

 

 
 
Indicele lunar al preturilor de consum - Rezultatele 
cautarii 

 

Perioada curenta Perioada de 
referinta 

TOTAL IPC 
(%) 

2022 - Martie 2021 - Aprilie 109,66 

© 1999 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA  
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5. Exemplificare aplicarii formulei de la art. 31, alin. (1) Formula de ajustare 
a prețurilor 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, 
este următoarea: 

 

𝑉𝑎𝑝𝑙 = 𝑉𝑝𝑙 + (𝑉𝑠𝑙−𝑉𝑝𝑙) × ∑ 𝑐𝑖 ×
𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝑖

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝑖

10

𝑖=1

 

 

Cu condiția ca:  ∑ 𝑐𝑖
10
𝑖=1 = 1 

Unde: 

𝑉𝑎𝑝𝑙 - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data 

depunerii solicitării de plată; 

𝑉𝑝𝑙 - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii 

solicitării de plată care nu face obiectul actualizării; 

𝑉𝑠𝑙 – valoarea situațiilor de lucrări neactualizată depusă la plată de către 
contractant conform graficelor de execuție; 

𝑐𝑖  – ponderea elementului de cost semnificativ, stabilită în cadrul 
contractului; 

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝑖  – Indicele de cost pentru materialele semnificative sau alte 
elemente de cost semnificative publicate periodic de Institutul Național de 
Statistică, valabile cu 60 de zile înainte de ultima zi din luna de referință ”n” de 
depunere a situației de plată; 

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝑖  - Indicele de cost pentru materialele semnificative sau alte 
elemente de cost semnificative publicate periodic de Institutul Național de 
Statistică, valabile cu 30 de zile înainte de data depunerii ofertei; 

 
Prin element de cost semnificativ se înțelege orice categorie de cost 

specifică de natura materialelor, manoperei, utilajelor, echipamentelor și a 
altor categorii de costuri de natură similară care dețin o pondere însemnată în 
valoarea proiectului de infrastructură și sunt strict necesare pentru 
implementarea acestuia.  

 
Conform prevederilor Ordinului Nr. 1.292 din 19 iulie 2022 (Ministerul 

Transporturilor şi Infrastructurii)/Nr. 1.784 din 19 iulie 2022 (Ministerul 
Investiţiilor şi Proiectelor Europene), privind aprobarea elementelor de cost 
semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport rutier de interes 
naţional sau European, publicat în Monitorul Oficial Nr. 727 din 19 iulie 2022, s-
au aprobat elementele de cost semnificative, pentru proiectele de infrastructură 
de transport rutier de interes naţional sau european, prevăzute în Anexa nr. 1 la 
ordin : 
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Anexa Nr. 1 – Ordin 1292/1784 din 19 iulie 2022 

Indicele de cost în construcţii defalcat pe elemente de cost semnificative ce 
va fi utilizat începând cu data publicării de către Institutul Naţional de 
Statistică, potrivit art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
64/2022 
    Denumire generică 
    Denumire element de cost semnificativ 
    A - Forţa de muncă 
    B - Bitum 
    C - Combustibil 
    D - Agregate minerale de carieră şi balastieră 
    E - Energie electrică şi gaze 
    F - Maşini şi echipamente 
    G - Construcţii metalice 
    H – Ciment 
Indicele de cost în construcţii defalcat pe elemente de cost semnificative ce se 
va utiliza după publicarea acestuia de către Institutul Naţional de Statistică se 
va regăsi în tabelul dedicat din Buletinul statistic de preţuri la tabelul 15.B 
"Indicii de cost în construcţii pe elemente de cost semnificative pentru aplicarea 
prevederilor cap. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind 
ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate 
din fonduri externe nerambursabile,  cu modificările şi completările ulterioare." 
 
În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor de 
lucrări, al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport 
rutier de interes naţional sau European, se utilizează următoarea formulă de 
calcul: 

𝑉𝑎𝑝𝑙 = 𝑉𝑝𝑙 + (𝑉𝑠𝑙−𝑉𝑝𝑙)  × (𝑐𝐴 ×
𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐴

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐴
+ 𝑐𝐵 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐵

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐵
+ 𝑐𝐶 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐶

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐶
+ 𝑐𝐷 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐷

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐷

+ 𝑐𝐸 ×
𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐸

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐸
+ 𝑐𝐹 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐹

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐹
+ 𝑐𝐺 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐺

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐺
+ 𝑐𝐻 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐻

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐻
) 

 
Unde: 

𝑉𝑎𝑝𝑙 - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data 

depunerii solicitării de plată; 

𝑉𝑝𝑙 - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii 

solicitării de plată care nu face obiectul actualizării; 
𝑉𝑠𝑙 – valoarea situațiilor de lucrări neactualizată depusă la plată de către 

contractant conform graficelor de execuție; 
𝑐𝐴 – pondere A - Forţa de muncă, stabilită în cadrul contractului; 

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐴 – indicele de cost pentru A - Forţa de muncă, publicate  de Institutul 
Național de Statistică, în tabelul dedicat din Buletinul statistic de preţuri la 
tabelul 15.B, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"; 

javascript:OpenDocumentView(379315,%207252372);
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𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐴 - indicele de cost pentru A - Forţa de muncă, publicate de Institutul 
Național de Statistică, în tabelul dedicat din Buletinul statistic de preţuri la 
tabelul 15.B, în luna de referință; 

𝑐𝐵 – pondere B - Bitum, stabilită în cadrul contractului; 

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐵 – indicele de cost pentru B - Bitum, publicate  de Institutul Național 
de Statistică, în tabelul dedicat din Buletinul statistic de preţuri la tabelul 15.B, 
aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"; 

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐵 - indicele de cost pentru B - Bitum, publicate de Institutul Național 
de Statistică, în tabelul dedicat din Buletinul statistic de preţuri la tabelul 15.B, 
în luna de referință; 

𝑐𝐶 – pondere C - Combustibil, stabilită în cadrul contractului; 
𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐶 – indicele de cost pentru C - Combustibil, publicate  de Institutul 

Național de Statistică, în tabelul dedicat din Buletinul statistic de preţuri la 
tabelul 15.B, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"; 

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐶 - indicele de cost pentru C - Combustibil, publicate de Institutul 
Național de Statistică, în tabelul dedicat din Buletinul statistic de preţuri la 
tabelul 15.B, în luna de referință; 

𝑐𝐷 – pondere D - Agregate minerale de carieră şi balastieră, stabilită în 
cadrul contractului; 

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐷  – indicele de cost pentru D - Agregate minerale de carieră şi 
balastieră, publicate  de Institutul Național de Statistică, în tabelul dedicat din 
Buletinul statistic de preţuri la tabelul 15.B, aplicabil cu 60 de zile înainte de 
ultima zi a lunii "n"; 

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐷  - indicele de cost pentru D - Agregate minerale de carieră şi 
balastieră, publicate de Institutul Național de Statistică, în tabelul dedicat din 
Buletinul statistic de preţuri la tabelul 15.B, în luna de referință; 

𝑐𝐸 – pondere E - Energie electrică şi gaze, stabilită în cadrul contractului; 
𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐸 – indicele de cost pentru E - Energie electrică şi gaze, publicate  de 

Institutul Național de Statistică, în tabelul dedicat din Buletinul statistic de 
preţuri la tabelul 15.B, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"; 

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐸 - indicele de cost pentru E - Energie electrică şi gaze, publicate de 
Institutul Național de Statistică, în tabelul dedicat din Buletinul statistic de 
preţuri la tabelul 15.B, în luna de referință; 

𝑐𝐹 – pondere     F - Maşini şi echipamente, stabilită în cadrul contractului; 

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐹 – indicele de cost pentru     F - Maşini şi echipamente, publicate  de 
Institutul Național de Statistică, în tabelul dedicat din Buletinul statistic de 
preţuri la tabelul 15.B, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"; 

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐹 - indicele de cost pentru     F - Maşini şi echipamente, publicate de 
Institutul Național de Statistică, în tabelul dedicat din Buletinul statistic de 
preţuri la tabelul 15.B, în luna de referință; 

𝑐𝐺 – pondere     G - Construcţii metalice, stabilită în cadrul contractului; 
𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐺 – indicele de cost pentru     G - Construcţii metalice, publicate  de 

Institutul Național de Statistică, în tabelul dedicat din Buletinul statistic de 
preţuri la tabelul 15.B, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"; 
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𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐺 - indicele de cost pentru     G - Construcţii metalice, publicate de 
Institutul Național de Statistică, în tabelul dedicat din Buletinul statistic de 
preţuri la tabelul 15.B, în luna de referință; 

𝑐𝐻 – pondere H – Ciment, stabilită în cadrul contractului; 

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐻  – indicele de cost pentru H – Ciment, publicate  de Institutul 
Național de Statistică, în tabelul dedicat din Buletinul statistic de preţuri la 
tabelul 15.B, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"; 

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐻  - indicele de cost pentru H – Ciment, publicate de Institutul 
Național de Statistică, în tabelul dedicat din Buletinul statistic de preţuri la 
tabelul 15.B, în luna de referință; 

luna „n” – luna depunerii solicitării de plată; 
luna de referință - luna cu  30 de zile înainte 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. 

 

EXEMPLU DE CALCUL:  

Formula de ajustare: 

 

  
 

Variabile: 

Valoare totală contract (lei) 500,000,000.00 

Vpl 
valoarea plății solicitată de către contractant la 
data depunerii solicitării de plată care nu face 
obiectul actualizării, stabilită conform contractului 

  5,000,000.00 

Vsl 
valoarea situațiilor de lucrări neactualizată depusă 
la plată de către contractant conform graficelor de 
execuție 

  20,000,000.00 

Luna de 
referință  

luna cu  30 de zile înainte 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 

  ian.21 

luna „n”  luna depunerii solicitării de plată; iun.22 mai.22 

𝑉𝑎𝑝𝑙 = 𝑉𝑝𝑙 + (𝑉𝑠𝑙 −𝑉𝑝𝑙 )  ×  (𝑐𝐴 ×
𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐴

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐴
+ 𝑐𝐵 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐵

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐵
+ 𝑐𝐶 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐶

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐶
+ 𝑐𝐷 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐷

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐷

+ 𝑐𝐸 ×
𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐸

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐸
+ 𝑐𝐹 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐹

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐹
+ 𝑐𝐺 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐺

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐺
+ 𝑐𝐻 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐻

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐻
) 



26 
 

cA 
*pondere A - Forţa de muncă, stabilită în cadrul 
contractului 

  0.20 

ICCrcA 

*indicele de cost pentru A - Forţa de muncă, 
publicate  de Institutul Național de Statistică, în 
tabelul dedicat din Buletinul statistic de preţuri la 
tabelul 15.B, aplicabil cu 60 de zile înainte de 
ultima zi a lunii "n" 

mai.22 151.00 

ICClrcA 

*indicele de cost pentru A - Forţa de muncă, 
publicate de Institutul Național de Statistică, în 
tabelul dedicat din Buletinul statistic de preţuri la 
tabelul 15.B, în luna de referință 

ian.21 100.00 

cB *pondere B - Bitum, stabilită în cadrul contractului   0.10 

ICCrcB 

*indicele de cost pentru B - Bitum, publicate  de 
Institutul Național de Statistică, în tabelul dedicat 
din Buletinul statistic de preţuri la tabelul 15.B, 
aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n" 

mai.22 152.00 

ICClrcB 

*indicele de cost pentru B - Bitum, publicate de 
Institutul Național de Statistică, în tabelul dedicat 
din Buletinul statistic de preţuri la tabelul 15.B, în 
luna de referință 

ian.21 100.00 

cC 
*pondere C - Combustibil, stabilită în cadrul 
contractului 

  0.15 

ICCrcC 

*indicele de cost pentru C - Combustibil, publicate  
de Institutul Național de Statistică, în tabelul 
dedicat din Buletinul statistic de preţuri la tabelul 
15.B, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a 
lunii "n" 

mai.22 153.00 

ICClrcC 

*indicele de cost pentru C - Combustibil, publicate 
de Institutul Național de Statistică, în tabelul 
dedicat din Buletinul statistic de preţuri la tabelul 
15.B, în luna de referință 

ian.21 100.00 

cD 
*pondere D - Agregate minerale de carieră şi 
balastieră, stabilită în cadrul contractului 

  0.15 

ICCrcD 

*indicele de cost pentru D - Agregate minerale de 
carieră şi balastieră, publicate  de Institutul 
Național de Statistică, în tabelul dedicat din 
Buletinul statistic de preţuri la tabelul 15.B, 
aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n" 

mai.22 154.00 

ICClrcD 

*indicele de cost pentru D - Agregate minerale de 
carieră şi balastieră, publicate de Institutul 
Național de Statistică, în tabelul dedicat din 
Buletinul statistic de preţuri la tabelul 15.B, în luna 
de referință 

ian.21 100.00 

cE 
*pondere E - Energie electrică şi gaze, stabilită în 
cadrul contractului 

  0.10 

ICCrcE 

*indicele de cost pentru E - Energie electrică şi 
gaze, publicate  de Institutul Național de Statistică, 
în tabelul dedicat din Buletinul statistic de preţuri 
la tabelul 15.B, aplicabil cu 60 de zile înainte de 
ultima zi a lunii "n" 

mai.22 155.00 

ICClrcE 

*indicele de cost pentru E - Energie electrică şi 
gaze, publicate de Institutul Național de Statistică, 
în tabelul dedicat din Buletinul statistic de preţuri 
la tabelul 15.B, în luna de referință 

ian.21 100.00 
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cF 
*pondere     F - Maşini şi echipamente, stabilită în 
cadrul contractului 

  0.10 

ICCrcF 

*indicele de cost pentru     F - Maşini şi 
echipamente, publicate  de Institutul Național de 
Statistică, în tabelul dedicat din Buletinul statistic 
de preţuri la tabelul 15.B, aplicabil cu 60 de zile 
înainte de ultima zi a lunii "n" 

mai.22 156.00 

ICClrcF 

*indicele de cost pentru     F - Maşini şi 
echipamente, publicate de Institutul Național de 
Statistică, în tabelul dedicat din Buletinul statistic 
de preţuri la tabelul 15.B, în luna de referință 

ian.21 100.00 

cG 
*pondere     G - Construcţii metalice, stabilită în 
cadrul contractului 

  0.10 

ICCrcG 

*indicele de cost pentru     G - Construcţii metalice, 
publicate  de Institutul Național de Statistică, în 
tabelul dedicat din Buletinul statistic de preţuri la 
tabelul 15.B, aplicabil cu 60 de zile înainte de 
ultima zi a lunii "n" 

mai.22 157.00 

ICClrcG 

*indicele de cost pentru     G - Construcţii metalice, 
publicate de Institutul Național de Statistică, în 
tabelul dedicat din Buletinul statistic de preţuri la 
tabelul 15.B, în luna de referință 

ian.21 100.00 

cH *pondere H – Ciment, stabilită în cadrul contractului   0.10 

ICCrcH 

*indicele de cost pentru H – Ciment, publicate  de 
Institutul Național de Statistică, în tabelul dedicat 
din Buletinul statistic de preţuri la tabelul 15.B, 
aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n" 

mai.22 158.00 

ICClrcH 

*indicele de cost pentru H – Ciment, publicate de 
Institutul Național de Statistică, în tabelul dedicat 
din Buletinul statistic de preţuri la tabelul 15.B, în 
luna de referință 

ian.21 100.00 

Verificare 
ponderi 

cA+cB+cC+cD+cE+cF+cG+cH=1 1.0 OK 

Vapl 
valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la 
data depunerii solicitării de plată 

28,107,500.00 

  valoarea ajustării 8,107,500.00 

(%) procent ajustare 40.54% 

    

Observatii: 

*Valorile ponderilor si a indicilor folositi in calculul prezentat sunt cu titlu de exemplu, 
acestia urmand a fi stabiliti prin contractele de achizitie, respectiv publicati de Institutul 
Național de Statistică, în tabelul dedicat din Buletinul statistic de preţuri la tabelul 15.B. 

 
CU CARACTER TRANZITORIU : 
 

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 



28 
 

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. 

Până la împlinirea termenului de 180 de zile de la intrarea în vigoare a 
ordonanţei de urgenţă nr. 64/2022, pentru contractele definite 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 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. 
din OUG 64/2022. 
 
Conform prevederilor Ordinului Nr. 1.292 din 19 iulie 2022 (Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii)/Nr. 1.784 din 19 iulie 2022 (Ministerul 
Investiţiilor şi Proiectelor Europene), privind aprobarea elementelor de cost 
semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport rutier de interes 
naţional sau European, publicat în Monitorul Oficial Nr. 727 din 19 iulie 2022, s-
au aprobat elementele de cost semnificativ şi indicii de cost în construcţii 
existenţi şi publicaţi de Institutul Naţional de Statistică ce se vor utiliza cu 
caracter tranzitoriu până la publicarea de către Institutul Naţional de Statistică 
a indicelui de cost în construcţii defalcat pe elemente de cost semnificative în 
cadrul formulei de la art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
64/2022, pentru proiectele de infrastructură de transport rutier de interes 
naţional sau european, prevăzute în Anexa nr. 2 la ordin : 

Anexa Nr. 2 

Elementele de cost semnificative şi indicii de cost în construcţii existenţi şi 
publicaţi de Institutul Naţional de Statistică ce se vor utiliza cu caracter 

tranzitoriu până la publicarea de către Institutul Naţional de Statistică a indicelui 
de cost în construcţii defalcat pe elemente de cost semnificative în cadrul 

formulei de la art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 

 

    Denumire generică  

Denumire element de 
cost semnificativ 

Indicii de cost 

Pondere: 0,20 

A - Forţa de muncă 

Institutul Naţional de Statistică. Buletin statistic lunar. 
Tabelul 55 - Câştigul salarial mediu brut - Construcţii pentru 
anii anteriori 2022 şi respectiv tabelul 48 - Câştigul salarial 
mediu brut. Construcţii pentru anul 2022 
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Pondere: 0,10 

B - Bitum 

Institutul Naţional de Statistică. Buletin statistic de preţuri. 
Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă 
şi piaţa externă) pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev. 2, 1920 - 
Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 

Pondere: 0,15 

C - Combustibil 

Institutul Naţional de Statistică. Buletin statistic de preţuri. 
Indicii armonizaţi ai preţurilor de consum pe grupele de 
mărfuri şi servicii conform clasificării ECOICOP. Cod 07.2.2 - 
Carburanţi şi lubrefianţi pentru vehiculele personale 

Pondere: 0,15 

D - Agregate minerale 
de balastieră şi carieră 

Institutul Naţional de Statistică. Buletin statistic de preţuri. 
Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă 
şi piaţa externă) pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev. 2, 0812 - 
Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 

Pondere: 0,10 

E - Energie electrică şi 
gaze 

Institutul Naţional de Statistică. Buletin statistic de preţuri. 
Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă 
şi piaţa externă) pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 35 
- Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, 
apă caldă şi aer condiţionat 

Pondere: 0,10 

F - Maşini şi 
echipamente 

Institutul Naţional de Statistică. Buletin statistic de preţuri. 
Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă 
şi piaţa externă) pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 28 
- Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate în 
altă parte 

Pondere: 0,10 

G - Construcţii 
metalice 

Institutul Naţional de Statistică. Buletin statistic de preţuri. 
Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă 
şi piaţa externă) pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente 
ale structurilor metalice 

Pondere: 0,10 

H - Ciment 

Institutul Naţional de Statistică. Buletin statistic de preţuri. 
Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă 
şi piaţa externă) pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev. 2, 2351 - 
Fabricarea cimentului 

 
 

În vederea ajustării valorii solicitării de plată pentru situația contractelor de 
lucrări, al căror obiect îl constituie proiectele de infrastructură de transport 
rutier de interes naţional sau European, se utilizează următoarea formulă de 
calcul: 

𝑉𝑎𝑝𝑙 = 𝑉𝑝𝑙 + (𝑉𝑠𝑙−𝑉𝑝𝑙)  × (𝑐𝐴 ×
𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐴

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐴
+ 𝑐𝐵 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐵

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐵
+ 𝑐𝐶 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐶

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐶
+ 𝑐𝐷 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐷

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐷

+ 𝑐𝐸 ×
𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐸

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐸
+ 𝑐𝐹 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐹

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐹
+ 𝑐𝐺 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐺

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐺
+ 𝑐𝐻 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐻

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐻
) 

 
Unde: 
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𝑉𝑎𝑝𝑙 - valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data 

depunerii solicitării de plată; 

𝑉𝑝𝑙 - valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii 

solicitării de plată care nu face obiectul actualizării; 
𝑉𝑠𝑙 – valoarea situațiilor de lucrări neactualizată depusă la plată de către 

contractant conform graficelor de execuție; 
𝑐𝐴 – pondere A - Forţa de muncă, stabilită prin Ordinul 1292/1784 din 19 

iulie 2022; 
𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐴 – indicele de cost pentru A - Forţa de muncă, publicate  de Institutul 

Național de Statistică, în Buletin statistic lunar, tabelul 55 - Câştigul salarial 
mediu brut - Construcţii pentru anii anteriori 2022 şi respectiv tabelul 48 - 
Câştigul salarial mediu brut - Construcţii pentru anul 2022, aplicabil cu 60 de zile 
înainte de ultima zi a lunii "n"; 

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐴 - indicele de cost pentru A - Forţa de muncă, publicate de Institutul 
Național de Statistică, în Buletin statistic lunar, tabelul 55 - Câştigul salarial 
mediu brut - Construcţii pentru anii anteriori 2022 şi respectiv tabelul 48 - 
Câştigul salarial mediu brut - Construcţii pentru anul 2022, în luna de referință; 

𝑐𝐵 – pondere B - Bitum, stabilită prin Ordinul 1292/1784 din 19 iulie 2022; 
𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐵 – indicele de cost pentru B - Bitum, publicate  de Institutul Național 

de Statistică, în Buletinul statistic de preţuri - Indicii preţurilor producţiei 
industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) pe activităţi (clase). Cod 
CAEN Rev. 2, 1920 - Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, 
aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"; 

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐵 - indicele de cost pentru B - Bitum, publicate de Institutul Național 
de Statistică, în Buletinul statistic de preţuri - Indicii preţurilor producţiei 
industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) pe activităţi (clase). Cod 
CAEN Rev. 2, 1920 - Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, în 
luna de referință; 

𝑐𝐶 – pondere C - Combustibil, stabilită prin Ordinul 1292/1784 din 19 iulie 
2022; 

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐶 – indicele de cost pentru C - Combustibil, publicate  de Institutul 
Național de Statistică, în Buletinul statistic de preţuri - Indicii armonizaţi ai 
preţurilor de consum pe grupele de mărfuri şi servicii conform clasificării 
ECOICOP. Cod 07.2.2 - Carburanţi şi lubrefianţi pentru vehiculele personale, 
aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"; 

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐶 - indicele de cost pentru C - Combustibil, publicate de Institutul 
Național de Statistică, în Buletinul statistic de preţuri - Indicii armonizaţi ai 
preţurilor de consum pe grupele de mărfuri şi servicii conform clasificării 
ECOICOP. Cod 07.2.2 - Carburanţi şi lubrefianţi pentru vehiculele personale, în 
luna de referință; 

𝑐𝐷 – pondere D - Agregate minerale de carieră şi balastieră, stabilită prin 
Ordinul 1292/1784 din 19 iulie 2022; 

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐷  – indicele de cost pentru D - Agregate minerale de carieră şi 
balastieră, publicate  de Institutul Național de Statistică, în Buletinul statistic de 
preţuri - Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa 
externă) pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev. 2, 0812 - Extracţia pietrişului şi 



31 
 

nisipului; extracţia argilei şi caolinului, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima 
zi a lunii "n"; 

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐷  - indicele de cost pentru D - Agregate minerale de carieră şi 
balastieră, publicate de Institutul Național de Statistică, în Buletinul statistic de 
preţuri - Indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa 
externă) pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev. 2, 0812 - Extracţia pietrişului şi 
nisipului; extracţia argilei şi caolinului, în luna de referință; 

𝑐𝐸 – pondere E - Energie electrică şi gaze, stabilită prin Ordinul 1292/1784 
din 19 iulie 2022; 

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐸 – indicele de cost pentru E - Energie electrică şi gaze, publicate  de 
Institutul Național de Statistică, în Buletinul statistic de preţuri - Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) pe 
activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 35 - Producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, aplicabil cu 60 de zile 
înainte de ultima zi a lunii "n"; 

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐸 - indicele de cost pentru E - Energie electrică şi gaze, publicate de 
Institutul Național de Statistică, în Buletinul statistic de preţuri - Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) pe 
activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 35 - Producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, în luna de referință; 

𝑐𝐹 – pondere     F - Maşini şi echipamente, stabilită prin Ordinul 1292/1784 
din 19 iulie 2022; 

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐹 – indicele de cost pentru     F - Maşini şi echipamente, publicate  de 
Institutul Național de Statistică, în Buletinul statistic de preţuri - Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) pe 
activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 
echipamente neclasificate în altă parte, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima 
zi a lunii "n"; 

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐹 - indicele de cost pentru     F - Maşini şi echipamente, publicate de 
Institutul Național de Statistică, în Buletinul statistic de preţuri - Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) pe 
activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi 
echipamente neclasificate în altă parte, în luna de referință; 

𝑐𝐺 – pondere     G - Construcţii metalice, stabilită prin Ordinul 1292/1784 
din 19 iulie 2022; 

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐺 – indicele de cost pentru     G - Construcţii metalice, publicate  de 
Institutul Național de Statistică, în Buletinul statistic de preţuri - Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) pe 
activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 2511 - Fabricarea de construcţii metalice 
şi părţi componente ale structurilor metalice, aplicabil cu 60 de zile înainte de 
ultima zi a lunii "n"; 

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐺 - indicele de cost pentru     G - Construcţii metalice, publicate de 
Institutul Național de Statistică, în Buletinul statistic de preţuri - Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) pe 
activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 2511 - Fabricarea de construcţii metalice 
şi părţi componente ale structurilor metalice, în luna de referință; 
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𝑐𝐻 – pondere H – Ciment, stabilită prin Ordinul 1292/1784 din 19 iulie 2022; 
𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐻  – indicele de cost pentru H – Ciment, publicate  de Institutul 

Național de Statistică, în Buletinul statistic de preţuri - Indicii preţurilor 
producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) pe activităţi 
(clase). Cod CAEN Rev. 2, 2351 - Fabricarea cimentului, aplicabil cu 60 de zile 
înainte de ultima zi a lunii "n"; 

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐻  - indicele de cost pentru H – Ciment, publicate de Institutul 
Național de Statistică, în Buletinul statistic de preţuri - Indicii preţurilor 
producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) pe activităţi 
(clase). Cod CAEN Rev. 2, 2351 - Fabricarea cimentului, în luna de referință; 

luna „n” – luna depunerii solicitării de plată; 
luna de referință - luna cu  30 de zile înainte 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 referința va fi asimilata lunii ianuarie 
2021. 
 
EXEMPLU DE CALCUL: 
 

Formula de ajustare: 

 

  

Variabile: 

Valoare totală contract (lei) 500,000,000.00 

Vpl 

valoarea plății solicitată de către 
contractant la data depunerii solicitării 
de plată care nu face obiectul 
actualizării, stabilită conform 
contractului 

  5,000,000.00 

Vsl 

valoarea situațiilor de lucrări 
neactualizată depusă la plată de către 
contractant conform graficelor de 
execuție 

  20,000,000.00 

𝑉𝑎𝑝𝑙 = 𝑉𝑝𝑙 + (𝑉𝑠𝑙 −𝑉𝑝𝑙 )  ×  (𝑐𝐴 ×
𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐴

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐴
+ 𝑐𝐵 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐵

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐵
+ 𝑐𝐶 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐶

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐶
+ 𝑐𝐷 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐷

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐷

+ 𝑐𝐸 ×
𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐸

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐸
+ 𝑐𝐹 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐹

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐹
+ 𝑐𝐺 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐺

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐺
+ 𝑐𝐻 ×

𝐼𝐶𝐶𝑟𝑐𝐻

𝐼𝐶𝐶𝑙𝑟𝑐𝐻
) 
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Luna de 
referință  

luna cu  30 de zile înainte 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 referința va fi asimilata lunii ianuarie 
2021 

  mar.21 

luna „n”  luna depunerii solicitării de plată; apr.22 mar.22 

cA 
pondere A - Forţa de muncă, stabilită 
prin Ordinul 1292/1784 din 19 iulie 2022 

  0.20 

ICCrcA 

indicele de cost pentru A - Forţa de 
muncă, publicate  de Institutul Național 
de Statistică, în Buletin statistic lunar, 
tabelul 55 - Câştigul salarial mediu brut 
- Construcţii pentru anii anteriori 2022 
şi respectiv tabelul 48 - Câştigul salarial 
mediu brut - Construcţii pentru anul 
2022, aplicabil cu 60 de zile înainte de 
ultima zi a lunii "n" 

mar.22 4719.00 

ICClrcA 

indicele de cost pentru A - Forţa de 
muncă, publicate de Institutul Național 
de Statistică, în Buletin statistic lunar, 
tabelul 55 - Câştigul salarial mediu brut 
- Construcţii pentru anii anteriori 2022 
şi respectiv tabelul 48 - Câştigul salarial 
mediu brut - Construcţii pentru anul 
2022, în luna de referință 

mar.21 4304.00 

cB 
pondere B - Bitum, stabilită prin Ordinul 
1292/1784 din 19 iulie 2022 

  0.10 

ICCrcB 

indicele de cost pentru B - Bitum, 
publicate  de Institutul Național de 
Statistică, în Buletinul statistic de 
preţuri - Indicii preţurilor producţiei 
industriale pe total (piaţa internă şi 
piaţa externă) pe activităţi (clase). Cod 
CAEN Rev. 2, 1920 - Fabricarea 
produselor obţinute din prelucrarea 
ţiţeiului, aplicabil cu 60 de zile înainte 
de ultima zi a lunii "n" 

mar.22 220.62 

ICClrcB 

indicele de cost pentru B - Bitum, 
publicate de Institutul Național de 
Statistică, în Buletinul statistic de 
preţuri - Indicii preţurilor producţiei 
industriale pe total (piaţa internă şi 
piaţa externă) pe activităţi (clase). Cod 
CAEN Rev. 2, 1920 - Fabricarea 

mar.21 113.87 
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produselor obţinute din prelucrarea 
ţiţeiului, în luna de referință 

cC 
pondere C - Combustibil, stabilită prin 
Ordinul 1292/1784 din 19 iulie 2022 

  0.15 

ICCrcC 

indicele de cost pentru C - Combustibil, 
publicate  de Institutul Național de 
Statistică, în Buletinul statistic de 
preţuri - Indicii armonizaţi ai preţurilor 
de consum pe grupele de mărfuri şi 
servicii conform clasificării ECOICOP. 
Cod 07.2.2 - Carburanţi şi lubrefianţi 
pentru vehiculele personale, aplicabil 
cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii 
"n" 

mar.22 142.76 

ICClrcC 

indicele de cost pentru C - Combustibil, 
publicate de Institutul Național de 
Statistică, în Buletinul statistic de 
preţuri - Indicii armonizaţi ai preţurilor 
de consum pe grupele de mărfuri şi 
servicii conform clasificării ECOICOP. 
Cod 07.2.2 - Carburanţi şi lubrefianţi 
pentru vehiculele personale, în luna de 
referință 

mar.21 101.11 

cD 
pondere D - Agregate minerale de 
carieră şi balastieră, stabilită prin 
Ordinul 1292/1784 din 19 iulie 2022 

  0.15 

ICCrcD 

indicele de cost pentru D - Agregate 
minerale de carieră şi balastieră, 
publicate  de Institutul Național de 
Statistică, în Buletinul statistic de 
preţuri - Indicii preţurilor producţiei 
industriale pe total (piaţa internă şi 
piaţa externă) pe activităţi (clase). Cod 
CAEN Rev. 2, 0812 - Extracţia pietrişului 
şi nisipului; extracţia argilei şi 
caolinului, aplicabil cu 60 de zile 
înainte de ultima zi a lunii "n" 

mar.22 150.24 

ICClrcD 

indicele de cost pentru D - Agregate 
minerale de carieră şi balastieră, 
publicate de Institutul Național de 
Statistică, în Buletinul statistic de 
preţuri - Indicii preţurilor producţiei 
industriale pe total (piaţa internă şi 
piaţa externă) pe activităţi (clase). Cod 
CAEN Rev. 2, 0812 - Extracţia pietrişului 
şi nisipului; extracţia argilei şi 
caolinului, în luna de referință 

mar.21 123.23 

cE 
pondere E - Energie electrică şi gaze, 
stabilită prin Ordinul 1292/1784 din 19 
iulie 2022 

  0.10 
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ICCrcE 

indicele de cost pentru E - Energie 
electrică şi gaze, publicate  de 
Institutul Național de Statistică, în 
Buletinul statistic de preţuri - Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total 
(piaţa internă şi piaţa externă) pe 
activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 
35 - Producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi 
aer condiţionat, aplicabil cu 60 de zile 
înainte de ultima zi a lunii "n" 

mai.22 344.90 

ICClrcE 

indicele de cost pentru E - Energie 
electrică şi gaze, publicate de Institutul 
Național de Statistică, în Buletinul 
statistic de preţuri - Indicii preţurilor 
producţiei industriale pe total (piaţa 
internă şi piaţa externă) pe activităţi 
(diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 35 - 
Producţia şi furnizarea de energie 
electrică şi termică, gaze, apă caldă şi 
aer condiţionat, în luna de ref 

mar.21 123.20 

cF 
pondere     F - Maşini şi echipamente, 
stabilită prin Ordinul 1292/1784 din 19 
iulie 2022 

  0.10 

ICCrcF 

indicele de cost pentru     F - Maşini şi 
echipamente, publicate  de Institutul 
Național de Statistică, în Buletinul 
statistic de preţuri - Indicii preţurilor 
producţiei industriale pe total (piaţa 
internă şi piaţa externă) pe activităţi 
(diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 28 - 
Fabricarea de maşini, utilaje şi 
echipamente neclasificate în altă parte, 
aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima 
zi a lunii "n" 

mar.22 122.18 

ICClrcF 

indicele de cost pentru     F - Maşini şi 
echipamente, publicate de Institutul 
Național de Statistică, în Buletinul 
statistic de preţuri - Indicii preţurilor 
producţiei industriale pe total (piaţa 
internă şi piaţa externă) pe activităţi 
(diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 28 - 
Fabricarea de maşini, utilaje şi 
echipamente neclasificate în altă parte, 
în luna de referință 

mar.21 110.04 

cG 
pondere     G - Construcţii metalice, 
stabilită prin Ordinul 1292/1784 din 19 
iulie 2022 

  0.10 

ICCrcG 

indicele de cost pentru     G - 
Construcţii metalice, publicate  de 
Institutul Național de Statistică, în 
Buletinul statistic de preţuri - Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total 
(piaţa internă şi piaţa externă) pe 
activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 

mar.22 154.36 
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2511 - Fabricarea de construcţii 
metalice şi părţi componente ale 
structurilor metalice, aplicabil cu 60 de 
zile înainte de ultima zi a lunii "n" 

ICClrcG 

indicele de cost pentru     G - 
Construcţii metalice, publicate de 
Institutul Național de Statistică, în 
Buletinul statistic de preţuri - Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total 
(piaţa internă şi piaţa externă) pe 
activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 
2511 - Fabricarea de construcţii 
metalice şi părţi componente ale 
structurilor metalice, în luna de 
referință 

mar.21 109.03 

cH 
pondere H – Ciment, stabilită prin 
Ordinul 1292/1784 din 19 iulie 2022 

  0.10 

ICCrcH 

indicele de cost pentru H – Ciment, 
publicate  de Institutul Național de 
Statistică, în Buletinul statistic de 
preţuri - Indicii preţurilor producţiei 
industriale pe total (piaţa internă şi 
piaţa externă) pe activităţi (clase). Cod 
CAEN Rev. 2, 2351 - Fabricarea 
cimentului, aplicabil cu 60 de zile 
înainte de ultima zi a lunii "n" 

mar.22 142.77 

ICClrcH 

indicele de cost pentru H – Ciment, 
publicate de Institutul Național de 
Statistică, în Buletinul statistic de 
preţuri - Indicii preţurilor producţiei 
industriale pe total (piaţa internă şi 
piaţa externă) pe activităţi (clase). Cod 
CAEN Rev. 2, 2351 - Fabricarea 
cimentului, în luna de referință 

mar.21 119.44 

Verificare 
ponderi 

cA+cB+cC+cD+cE+cF+cG+cH=1 1.0 OK 

Vapl 
valoarea actualizată a plății solicitată de către 
contractant la data depunerii solicitării de plată 

26,896,857.69 

  valoarea ajustării 6,896,857.69 

(%) procent ajustare 34.48% 
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A - Forţa de muncă 

 
 

B – Bitum 

 

 
C - Combustibil 

 

48. CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT 

   AVERAGE GROSS EARNINGS 

- lei – continuare - - lei – continued -

mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec ian feb mar

Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

Producţia şi furnizarea de energie 

electrică şi termică, gaze, apă caldă 

şi aer condiţionat 7835 9104 8489 8754 9045 8702 8248 8437 8238 10380 8890 8265 8650

Electricity, gas, steam and air 

conditioning production and 

Distribuţia apei; salubritate, 

gestionarea deşeurilor, activităţi 

de decontaminare 4603 4655 4664 4687 4681 4582 4592 4613 4705 5254 4855 4783 5080

Water supply; sewerage, waste 

managemenet and  

decontamination activities

Captarea, tratarea şi distribuţia apei 5274 5184 5149 5170 5287 5100 5087 5074 5187 5955 5226 5185 5736

Water catchment, treatment and 

distribution

Colectarea şi epurarea apelor uzate 5126 5395 5275 5210 5179 5120 5053 5070 5175 6130 5302 5177 5610

Used water collection and 

purification

Colectarea, tratarea şi eliminarea 

deşeurilor; activ ităţi de recuperare 

a materialelor reciclabile; activ ităţi 

şi serv icii de decontaminare 4023 4146 4206 4245 4157 4120 4155 4203 4278 4599 4509 4426 4515

Waste collection, purification and 

disposal; activities of recycling 

materials recovery; activities and 

services of decontamination

Construcţii 4304 4395 4331 4393 4428 4441 4461 4440 4517 4794 4504 4560 4719

Construction

2021 2022

INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)

pe activităţi (clase) CAEN Rev. 2 - continuare

INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)

by activities (classes) CANE Rev. 2 - continued

2015 = 100

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

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

1812 Alte activităţi de tipărire 2021 104.02 104.09 104.11 104.43 104.82 104.36 104.34 104.27 104.65 104.83 105.24 105.29 2021 Other printing 1812

neclasif icate în altă parte 2022 105.26 109.15 109.21 109.13 109.25 2022

1920 Fabricarea produselor obţinute 2021 91.93 102.62 113.87 112.17 116.18 120.73 130.85 130.70 135.92 152.10 156.12 144.64 2021 Manufacture of refined petroleum 1920

din prelucrarea ţiţeiului 2022 155.94 176.66 220.62 225.70 247.68 2022 products

Cod

CAEN Rev. 2
Activităţi (clase) Anii Years Activities (classes)

Code

CANE Rev. 2

13.13.

INDICII ARMONIZAŢI AI PREŢURILOR DE CONSUM PE GRUPELE DE MĂRFURI ŞI SERVICII

CONFORM CLASIFICĂRII ECOICOP 
1) 

- continuare

HARMONIZED INDICES CONSUMER PRICE BY GROUPS OF GOODS AND SERVICES 

ACCORDING TO THE ECOICOP CLASSIFICATION 
1) 

 - continued

2015 = 100

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai

Jan. Feb. Mar. Apr. May

07. TRANSPORT 116.91 120.58 127.84 129.33 132.69 TRANSPORT

07.1. Achiziţionarea de vehicule 113.57 113.86 114.29 114.39 115.15 Purchase of vehicles

07.1.1. Autovehicule 113.32 113.59 114.00 114.06 114.82 Motor cars

07.1.2. Motociclete 110.15 110.05 110.32 110.53 110.58 Motor cycles

07.1.3. Biciclete 126.46 127.62 129.14 130.76 132.44 Bicycles

07.2. Utilizarea vehiculelor personale 116.56 122.54 133.53 135.10 139.80 Operation of personal transp. equip.

07.2.1. Piese de schimb şi accesorii pentru Spare parts and accessories for 

vehiculele personale 109.57 110.20 110.65 111.08 112.00 personal transport equipment

07.2.2. Carburanţi şi lubrif ianţi pentru Fuels and lubricants for personal 

vehiculele personale 119.34 127.50 142.76 144.78 151.01 transport equipment

2022

Cod Goods / servicesMărfuri şi servicii

7
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D - Agregate minerale de carieră şi balastieră 

 
 
E - Energie electrică şi gaze 

 
F - Maşini şi echipamente 

 
 
G - Construcţii metalice 

 
 
 
 

INDICII ARMONIZAŢI AI PREŢURILOR DE CONSUM PE GRUPELE DE MĂRFURI ŞI SERVICII

CONFORM CLASIFICĂRII ECOICOP 
1) 

- continuare

HARMONIZED INDICES CONSUMER PRICE BY GROUPS OF GOODS AND SERVICES 

ACCORDING TO THE ECOICOP CLASSIFICATION 
1) 

 - continued

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

Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.

07. TRANSPORT 103.28 104.80 106.46 106.99 107.73 108.58 110.04 110.73 111.67 113.84 113.92 113.04 TRANSPORT 07.

07.1. Achiziţionarea de vehicule 109.82 110.16 110.40 110.90 111.15 111.18 111.30 111.41 112.05 112.37 112.72 112.82 Purchase of vehicles 07.1.

07.1.1. Autovehicule 109.65 109.99 110.23 110.72 110.96 110.97 111.08 111.18 111.83 112.14 112.49 112.57 Motor cars 07.1.1.

07.1.2. Motociclete 107.38 107.48 107.61 107.90 108.09 108.05 108.37 108.88 109.32 109.75 109.78 109.73 Motor cycles 07.1.2.

07.1.3. Biciclete 118.67 118.90 119.53 120.44 121.15 122.10 122.77 122.91 123.34 123.99 124.51 125.71 Bicycles 07.1.3.

07.2. Utilizarea vehiculelor personale 97.21 100.02 102.72 103.40 104.45 105.84 108.15 108.42 109.70 113.44 113.51 111.60 Operation of personal transp. equipment 07.2.

07.2.1. Piese de schimb şi accesorii pentru Spare parts and accessories for 07.2.1.

vehiculele personale 105.41 105.59 105.92 106.11 106.39 106.67 107.10 107.56 107.70 108.21 108.82 109.08 personal transport equipment

07.2.2. Carburanţi şi lubrif ianţi pentru Fuels and lubricants for personal 07.2.2.

vehiculele personale 93.34 97.27 101.11 101.92 103.31 105.23 108.46 108.65 110.42 115.66 115.50 112.60 transport equipment

2015 = 100

CodGoods / services

20212021

Mărfuri şi serviciiCod

7

INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)

pe activităţi (clase) CAEN Rev. 2 

INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)

by activities (classes) CANE Rev. 2

2015 = 100

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

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

0610 Extracţia petrolului brut 2021 139.05 154.73 164.11 163.43 170.15 183.82 188.81 177.76 190.86 217.19 214.48 199.84 2021 Extraction of crude petroleum 0610

2022 237.18 251.89 265.14 254.11 267.71 2022

0620 Extracţia gazelor naturale 2021 86.10 87.64 87.84 91.34 92.09 97.00 110.08 116.87 128.31 182.90 219.02 196.53 2021 Extraction of natural gas 0620

2022 309.78 320.07 307.98 351.06 298.06 2022

0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei 2021 105.48 105.95 106.05 106.16 108.58 109.70 110.20 110.57 110.95 111.26 112.00 112.61 2021 Quarrying of ornamental and building 0811

pentru construcţii, extracţia pietrei 2022 116.77 118.49 124.00 123.31 124.44 2022 stone, limestone, gypsum, chalk

calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei and slate

0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia 2021 119.15 120.33 123.23 124.36 124.28 128.11 129.08 130.29 131.58 131.62 132.71 132.87 2021 Operation of gravel and sand pits; 0812

argilei şi caolinului 2022 137.43 143.92 150.24 156.66 159.16 2022 mining of clays and kaolin

Cod

CAEN Rev. 2
Activităţi (clase) Anii Years Activities (classes)

Code

CANE Rev. 2

13.13.

INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ

pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev. 2 - continuare

INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET 

AND NON-DOMESTIC MARKET

by activities (divisions) CANE Rev. 2 - continued

2015 = 100

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

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

D Producţia şi furnizarea 2021 Total 123.67 121.80 123.20 125.45 125.70 130.05 137.48 140.18 154.57 188.29 225.88 246.47 Total 2021 Electricity, gas, steam and D

de energie electrică şi termică, Internă 123.58 121.60 122.88 124.83 125.24 129.77 136.62 139.21 153.64 187.37 224.44 246.21 Domestic air conditioning supply

gaze, apă caldă şi aer condiţionat Externă c c c c c c c c c c c c Non-domestic

2022 Total 304,06 298.41 344.90 298.58 296.31 Total 2022

Internă 304.85 299.20 342.64 297.12 294.27 Domestic

Externă c c c c c Non-domestic

35 Producţia şi furnizarea de energie 2021 Total 123.67 121.80 123.20 125.45 125.70 130.05 137.48 140.18 154.57 188.29 225.88 246.47 Total 2021 Electricity, gas, steam and 35

electrică şi termică, gaze, apă caldă Internă 123.58 121.60 122.88 124.83 125.24 129.77 136.62 139.21 153.64 187.37 224.44 246.21 Domestic air conditioning supply

şi aer condiţionat Externă c c c c c c c c c c c c Non-domestic

2022 Total 304.06 298.41 344.90 298.58 296.31 Total 2022

Internă 304.85 299.20 342.64 297.12 294.27 Domestic

Externă c c c c c Non-domestic

Activities (divisions)
Code

CANE Rev. 2

Cod

CAEN Rev. 2
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years

1111

INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL, PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ

pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev. 2 - continuare

INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL, DOMESTIC MARKET 

AND NON-DOMESTIC MARKET

by activities (divisions) CANE Rev. 2 - continued

2015 = 100

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

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

28 Fabricarea de maşini, utilaje 2021 Total 110.26 109.71 110.04 110.35 112.11 112.66 114.39 114.29 115.74 117.07 117.93 116.92 Total 2021 Manufacture of machinery 28

şi echipamente neclasif icate Internă 109.72 109.57 110.03 110.63 112.97 114.42 114.75 115.62 119.59 121.08 124.44 122.79 Domestic and equipment not elsewhere

în altă parte Externă 110.49 109.77 110.05 110.23 111.74 111.90 114.23 113.71 114.07 115.33 115.09 114.36 Non-domestic classified

2022 Total 117.73 119.66 122.18 124.36 126.08 Total 2022

Internă 123.46 124.84 125.94 126.89 129.61 Domestic

Externă 115.23 117.40 120.54 123.26 124.55 Non-domestic

Cod

CAEN Rev. 2
Activităţi (diviziuni) Anii Piaţa Market Years Activities (divisions)

Code

CANE Rev. 2

1111

INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)

pe activităţi (clase) CAEN Rev. 2 - continuare

INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)

by activities (classes) CANE Rev. 2 - continued

2015 = 100

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

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

2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi 2021 102.66 106.06 109.03 111.19 115.44 121.20 125.90 128.68 136.57 136.89 135.47 139.75 2021 Manufacture of metal structures and parts 2511

componente ale structurilor metalice 2022 146.58 146.83 154.36 156.08 159.23 2022 of structures

Cod

CAEN Rev. 2
Activităţi (clase) Anii Years Activities (classes)

Code

CANE Rev. 2

13.13.
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H – Ciment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAŢA INTERNĂ ŞI PIAŢA EXTERNĂ)

pe activităţi (clase) CAEN Rev. 2 - continuare

INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET)

by activities (classes) CANE Rev. 2 - continued

2015 = 100

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

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

2351 Fabricarea cimentului 2021 118.31 117.28 119.44 119.81 120.09 121.48 123.62 123.21 122.94 124.13 122.50 123.97 2021 Manufacture of cement 2351

2022 140.75 141.93 142.77 145.67 148.33 2022

Cod

CAEN Rev. 2
Activităţi (clase) Anii Years Activities (classes)

Code

CANE Rev. 2

13.13.
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Exemple de ajustare a devizelor generale pentru 
contracte de lucrări  

 
Revizuirea devizelor generale de investiții, a costului investiției precum și a 

valorilor estimate aferente proiectelor de infrastructură implementate de 
beneficiarii fondurilor externe nerambursabile pentru care există încheiate 
contracte de finanțare/decizii de finanțare, a fost finalizată evaluarea cererilor 
de finanțare sau pentru proiectele care au aprobat formularul F1 – Fișa de 
fundamentare a proiectului propus la finanțare/Finanțat, la data intrării în 
vigoare a ordonanței de urgență, se aplică pentru acele situații în care 
procedurile de atribuire pentru contractele de lucrări  nu au fost publicate 
precum și pentru procedurile de atribuire a contractelor de lucrari care urmează 
a fi reluate. 
 
1. Stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructură având ca bază de 

referință luna ianuarie 2022 precum și indicii de cost total în construcții 
prevăzuți în anexa nr. 5 la ordonanța de urgență.  

 
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 ordonanţa de urgenţă, având ca bază de referinţă luna 
ianuarie 2022 . Costul investiţiei de bază revizuit poate conduce la modificarea 
valorii eligibile şi/sau neeligibile a contractelor de finanţare/deciziilor de 
finanţare. 

Se identifica liniile din devizul general (ultimul aprobat in cadrul contractului 
de finantare) aferente contractului de lucrari pentru care procedurile de 
atribuire a contractelor de lucrari, nu au fost demarate precum și pentru 
procedurile de atribuire care urmează a fi reluate. Valoarea acestor linii se 
ajusteaza prin aplicarea la valoarea inițială neactualizată, a indicelui de cost în 
construcții, total, prevăzut la puntul 1 din Anexa nr. 5, a ordonanței de urgență 
nr.64/2022 (Va_ian_2022=Vi_an_referinta*IndiceAnexa nr.5/100) , pentru 
obtinerea valorilor actualizate ca bază de referință, luna ianuarie 2022. Cu 
valorile actualizate se poate stabili costul revizuit, avand ca baza de referinta 
luna Ianuarie 2022. 
 

Pentru un proiect de infrastructura, a carui valoare initiala (Vi_an_referinta)= 
100.000.000,00 lei, iar anul de referința a estimării inițiale de prețurilor 
utilizate la elaborarea devizului general de investiție fiind 2019, valoarea 
actualizata ca bază de referință, luna ianuarie 2022, se calculează după cum 
urmează : 
 
Va_ian_2022=Vi_an_referinta*122.12/100=100.000.000,00*122.12/100= 
122.120.000,00 
 

𝑉𝑎_𝑖𝑎𝑛_2022 - valoarea actualizată ca bază de referință, luna ianuarie 2022; 
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𝑉𝑖_𝑎𝑛_𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎 - valoarea initiala la anul de referința a estimării inițiale; 

2019 - anul de referința; 

 
 

Beneficiarul poate alege, în funcție de situația fiecărui proiect de 
infrastructură, ca ajustarea costului investiției, a devizului general de investiție, 
respectiv a valorii estimate să fie mai mică decât rezultatul aplicării metodei din 
Anexa nr. 5. 
 
2. Constituirea și/sau recalcularea (în situația în care aceasta există) rezervei de 

ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-2023  

 
Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-

2023 se realizează conform indicilor de cost în construcții totali, prognozați, 
conform Anexei nr. 5. 
 

Pentru calcularea/recalcularea rezervei de ajustare a valorii contractului de 
finanțare pentru anii 2022-2023, se aplica indicele de cost in constructii, total 
prognozat, prevăzut la puntul 2 din Anexa nr. 5, a ordonanței de urgență 
nr.64/2022, la costul revizuit, avand ca baza de referinta luna Ianuarie 2022, 
determinat la punctul 1 (Va_2022/2023= Va_ian_2022*IndiceAnexa nr.5/100) . 
Valoarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finantare reprezinta 
diferenta intre valoarea costului revizuit actualizat si valoarea costului revizuit. 
Valoarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finantare, se va incadra 
pe o linie distincta intr-un nou Capitolul 7 din Devizul General, denumita „7.1 
Rezerva de implementare”, iar in bugetul proiectului va fi incadrata la Categoria 
de cheltuiala 15/310 subcategoria cheltuieli de natura ajustarilor de pret la 
constructii si instalatii.) 
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a) Astfel daca proiectul are durata de implementare, anul 2022, se va constitui 
rezerva de ajustare pentru anul 2022, respectiv : 

 
Ra=(Va_ian_2022*106.12/100)-Va_ian_2022=122.120.000,00*106.12/100)- 
122.120.000,00=129.593.744,00-122.120.000,00=7.473.744,00 

 
𝑅𝑎 - Rezerva ajustare; 

𝑉𝑎_𝑖𝑎𝑛_2022 - valoarea actualizată ca bază de referință, luna ianuarie 2022;  

 
 
b) Daca proiectul are durata de implementare, anul 2023, se va constitui 

rezerva de ajustare pentru anul 2022 si 2023, respectiv : 
 
Ra=(Va_ian_2022*113.87/100)-Va_ian_2022=122.120.000,00*113.87/100)- 
122.120.000,00=139.058.044,00-122.120.000,00=16.938.044,00 

 

𝑅𝑎 - Rezerva ajustare; 

𝑉𝑎_𝑖𝑎𝑛_2022 - valoarea actualizată ca bază de referință, luna ianuarie 2022; 
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Exemple de ajustare a devizelor generale pentru 
contracte de furnizare produse  

 
In conformitate cu prevederile Art. 1, alin (4 ) din O.U.G. 64/2022, 

“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 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 international”. 

Costul investiţiei revizuit se obţine prin aplicarea la valoarea iniţială 
neactualizată a costului, respectiv valorii estimată a investiţiei pentru 
contractele de produse, rezultata din valoarea cheltuielilor eligibile şi/sau 
neeligibile a proiectelor, a indicilor valorii unitare - totali, la import, medii 
anuali, publicaţi de Institutul Naţional de Statistică în “Indicii valorii unitare în 
comerţul international”, având ca bază de referinţă TRIM I 2022 (TABEL Nr. 3). 
Costul investiţiei de bază revizuit poate conduce la modificarea valorii eligibile 
şi/sau neeligibile a contractelor de finanţare/deciziilor de finanţare. 
 

Pentru un contract de produse, a carui valoare initiala (Vi_an_referinta)= 
1.000.000,00 lei, iar anul de referința a estimării inițiale de prețurilor 
utilizate la elaborarea devizului general de investiție fiind 2019, valoarea 
actualizata ca bază de referință, TRIM I 2022, se calculează in functie de 
indicii medii anuali, după cum urmează : 
 
Va_TRIM_I_2022=Vi_an_referinta*118.95/100=1.000.000,00*118.95/100= 
1.118.950,00 
 

𝑉𝑎_𝑇𝑅𝐼𝑀_𝐼_2022 - valoarea actualizată ca bază de referință, TRIM I 2022; 

𝑉𝑖_𝑎𝑛_𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎 - valoarea initiala la anul de referința a estimării inițiale; 

2019 - anul de referința; 
 
TABEL NR. 1 - INDICII VALORII UNITARE LA IMPORT, PUBLICATI DE INS IN INDICII 

VALORII UNITARE ÎN COMERŢUL INTERNATIONAL: 

  media anului precedent =100,00  

  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  

2022 113.63         

Sursa: Institutul Naţional de Statistică   
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TABEL NR. 2 - INDICII VALORII UNITARE LA IMPORT, PUBLICATI DE 
INS IN INDICII VALORII UNITARE ÎN COMERŢUL INTERNATIONAL, 

ADUSI LA ACEEASI BAZA DE REFERINTA = MEDIA NAULUI 2016:  

   

 
 media anului 2016 = 100,00  

  TRIM. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV AN  

2017 103.17 102.69 102.00 103.87 102.94  

2018 104.67 104.62 105.96 106.48 105.44  

2019 105.74 106.52 105.19 104.85 105.57  

2020 102.51 100.82 100.59 100.55 101.13  

2021 103.38 107.81 112.62 114.26 109.58  

2022 124.51      

   
TABEL NR. 3 - INDICILOR VALORII UNITARE - TOTALI, LA IMPORT, 
MEDII ANUALI, PUBLICAŢI DE INSTITUTUL NAŢIONAL DE 
STATISTICĂ ÎN “INDICII VALORII UNITARE ÎN COMERŢUL 
INTERNATIONAL”, AVÂND CA BAZĂ DE REFERINŢĂ TRIM I 2022:  

     media anului 2016 = 100,00 

indice 2017 2018 2019 2020 2021 
TRIM I 

2022 

baza 2017 100 102.50 102.63 98.19 106.64 121.57 

baza 2018   100 100.13 95.69 104.14 119.07 

baza 2019     100 95.57 104.01 118.95 

baza 2020       100 108.44 123.38 

baza 2021         100 114.94 

baza 2022           100 
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ANEXA Nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 
 

Indicii de cost în construcții, total, prognozați de Comisia Națională de 
Strategie și Prognoză în luna de referința, pentru anul 2021, 2022, 2023, 

2024 si 2025 
 

LUNA DE 
REFERINTA ( 

luna anterioară 
față de data 

limită de 
depunere a 
ofertelor) 

INDICII DE 
COST ÎN 

CONSTRUCŢI 
TOTALI, 

REALIZATI, 
VALABILI IN 

LUNA DE 
REFERINTA 

INDICII DE 
COST ÎN 

CONSTRUCŢI 
PENTRU 

MATERIALE, 
REALIZATI, 
VALABILI IN 

LUNA DE 
REFERINTA 

Indicii de cost în construcții, totali, prognozați 
de Comisia Națională de Strategie și Prognoză 
în luna de referința, pentru anul 2021, 2022, 

2023, 2024 si 2025 

AN LUNA 
ANUL 
2021 

ANUL  
2022 

ANUL  
2023 

ANUL 
2024 

ANUL 
2025 

2
0
1
7
 

ianuarie 104.50 101.50 110.14 110.14 110.14 110.14 110.14 

februarie 106.50 103.40 112.24 112.24 112.24 112.24 112.24 

martie 107.20 102.90 112.98 112.98 112.98 112.98 112.98 

aprilie 106.60 101.70 115.58 115.58 115.58 115.58 115.58 

mai 105.90 99.90 114.82 114.82 114.82 114.82 114.82 

iunie 107.20 101.50 116.23 116.23 116.23 116.23 116.23 

iulie 107.30 101.20 116.34 116.34 116.34 116.34 116.34 

august 107.80 102.10 116.88 116.88 116.88 116.88 116.88 

septembrie 109.00 104.80 123.98 123.98 123.98 123.98 123.98 

octombrie 109.40 104.80 124.44 124.44 124.44 124.44 124.44 

noiembrie 111.80 106.50 127.17 127.17 127.17 127.17 127.17 

decembrie 112.90 108.90 128.42 128.42 128.42 128.42 128.42 

2
0
1
8
 

ianuarie 119.50 104.90 130.07 130.07 130.07 130.07 130.07 

februarie 123.60 109.70 134.53 134.53 134.53 134.53 134.53 

martie 123.30 108.00 134.21 134.21 134.21 134.21 134.21 

aprilie 121.10 105.40 139.62 139.62 139.62 139.62 139.62 

mai 121.40 105.50 139.97 139.97 139.97 139.97 139.97 

iunie 123.20 108.70 142.05 142.05 142.05 142.05 142.05 

iulie 124.30 111.30 143.31 147.61 147.61 147.61 147.61 

august 124.60 111.70 143.66 147.97 147.97 147.97 147.97 

septembrie 123.80 107.90 142.74 147.02 147.02 147.02 147.02 

octombrie 127.70 115.50 147.23 151.65 151.65 151.65 151.65 

noiembrie 129.80 116.30 149.66 154.14 154.14 154.14 154.14 

decembrie 127.00 110.30 146.43 150.82 150.82 150.82 150.82 
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LUNA DE 
REFERINTA ( 

luna anterioară 
față de data 

limită de 
depunere a 
ofertelor) 

INDICII DE 
COST ÎN 

CONSTRUCŢI 
TOTALI, 

REALIZATI, 
VALABILI IN 

LUNA DE 
REFERINTA 

INDICII DE 
COST ÎN 

CONSTRUCŢI 
PENTRU 

MATERIALE, 
REALIZATI, 
VALABILI IN 

LUNA DE 
REFERINTA 

Indicii de cost în construcții, totali, prognozați de 
Comisia Națională de Strategie și Prognoză în luna 
de referința, pentru anul 2021, 2022, 2023, 2024 si 

2025 

AN LUNA 
ANUL 
2021 

ANUL  
2022 

ANUL  
2023 

ANUL 
2024 

ANUL 
2025 

2
0
1
9
 

ianuarie 129.50 108.40 140.20 144.40 144.40 144.40 144.40 

februarie 130.60 108.50 141.39 145.63 145.63 145.63 145.63 

martie 133.70 112.40 144.74 149.09 149.09 149.09 149.09 

aprilie 134.50 114.60 145.61 149.98 149.98 149.98 149.98 

mai 136.20 117.30 147.45 151.87 151.87 151.87 151.87 

iunie 135.80 114.20 147.02 151.43 151.43 151.43 151.43 

iulie 135.90 116.50 147.13 151.54 151.54 151.54 151.54 

august 135.00 113.40 146.15 150.54 150.54 150.54 150.54 

septembrie 133.80 109.50 144.85 149.20 149.20 149.20 149.20 

octombrie 134.70 111.80 145.83 150.20 150.20 150.20 150.20 

noiembrie 137.90 112.60 155.08 161.29 167.26 167.26 167.26 

decembrie 136.90 110.30 153.96 160.12 166.04 166.04 166.04 

2
0
2
0
 

ianuarie 134.40 110.50 151.15 157.19 163.01 163.01 163.01 

februarie 135.20 110.10 152.05 158.13 163.98 163.98 163.98 

martie 134.00 109.60 150.70 156.73 162.53 162.53 162.53 

aprilie 133.70 108.10 133.70 133.70 133.70 133.70 133.70 

mai 134.20 105.70 134.20 134.20 134.20 134.20 134.20 

iunie 135.80 108.00 135.80 135.80 135.80 135.80 135.80 

iulie 135.80 109.90 135.80 135.80 135.80 135.80 135.80 

august 136.40 110.10 136.40 136.40 136.40 136.40 136.40 

septembrie 136.80 110.20 136.80 136.80 136.80 136.80 136.80 

octombrie 136.40 109.20 136.40 136.40 136.40 136.40 136.40 

noiembrie 140.00 110.00 145.32 145.32 145.32 145.32 145.32 

decembrie 140.00 109.80 145.32 145.32 145.32 145.32 145.32 
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LUNA DE 
REFERINTA ( 

luna anterioară 
față de data limită 

de depunere a 
ofertelor) 

INDICII DE 
COST ÎN 

CONSTRUCŢI 
TOTALI, 

REALIZATI, 
VALABILI IN 

LUNA DE 
REFERINTA 

INDICII DE 
COST ÎN 

CONSTRUCŢI 
PENTRU 

MATERIALE, 
REALIZATI, 
VALABILI IN 

LUNA DE 
REFERINTA 

Indicii de cost în construcții, totali, prognozați de 
Comisia Națională de Strategie și Prognoză în luna 
de referința, pentru anul 2021, 2022, 2023, 2024 si 

2025 

AN LUNA 
ANUL 
2021 

ANUL  
2022 

ANUL  
2023 

ANUL 
2024 

ANUL 
2025 

2
0
2
1
 

ianuarie 135.70 109.80 135.70 139.64 143.41 147.13 147.13 

februarie 137.90 110.20 137.90 141.90 145.73 149.52 149.52 

martie 142.20 116.70 142.20 146.32 150.27 154.18 154.18 

aprilie 146.30 127.00 146.30 149.81 153.11 156.17 156.17 

mai 150.10 133.60 150.10 153.70 157.08 160.23 160.23 

iunie 153.30 138.90 153.30 156.98 160.43 163.64 163.64 

iulie 155.60 143.70 155.60 159.33 162.84 166.10 166.10 

august 157.20 146.10 157.20 160.97 164.51 167.80 167.80 

septembrie 158.30 147.70 158.30 162.10 165.67 168.98 168.98 

octombrie 161.20 151.60 161.20 165.07 168.70 172.07 172.07 

noiembrie 167.50 157.20 167.50 180.73 191.21 200.01 206.61 

decembrie 165.20 151.90 165.20 178.25 188.59 197.26 203.77 

2022 
ianuarie 164.30 155.20 164.30 177.28 187.56 196.19 202.66 

februarie 166.00 158.90 166.00 179.11 189.50 198.22 204.76 

 
* Indicii de cost în construcții, total, prognozați, au fost determinați pe 

baza Indicilor de cost in construcții, total, realizați, publicați de Institutul 
Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, valabili 
in luna de referința  si a prognozei creșterii costului in construcții (%) - media 
anuala, publicata de Comisia Națională de Strategie și Prognoză, valabile in 
luna de referința, pentru anul 2021, 2022, 2023, 2024 si 2025.  
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ANEXA Nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 
 
Indicii valorii unitare – total, la import, trimestrial si mediu anual, publicat de Institutul 
Național de Statistică 
 
 
 
 

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 Național de Statistică – Publicațiile „Indicii valorii unitare în comerțul 
internațional”, la secțiunea 2,,Indicii valorici, indicii valorii unitare şi indicii volumului fizic 
la import”. 
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ANEXA Nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 
 

Indicii prețului de consum total, publicat de Institutul Național de Statistică 
 
 
 
 
 

Indicii prețului de consum total: 
 

 indice ianuarie februarie martie  aprilie  mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie 

2017 99.81 99.91 100.08 100.28 100.28 100.04 100.32 99.80 100.50 101.28 100.66 100.32 

2018 100.78 100.30 100.29 100.54 100.47 100.02 99.52 100.28 100.47 100.52 99.87 100.16 

2019 100.83 100.79 100.49 100.61 100.46 99.77 99.80 100.06 100.09 100.43 100.23 100.42 

2020 100.41 100.25 100.50 100.26 100.05 100.08 100.00 99.95 99.86 100.22 100.13 100.34 

2021 101.33 100.41 100.38 100.45 100.53 100.27 100.97 100.24 100.84 101.78 100.00 100.71 

2022 101.48 100.58                     

 
              luna anterioară = 100,00 

 
 
 
Sursa : Institutul Național de Statistică – Buletinul Statistic de Prețuri, la 
tabelul 4. 
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ANEXA Nr. 4 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 
𝑰𝑪𝑪𝒑𝒍𝒓- Indicele de cost în construcții total, pentru luna"n", în funcție de luna de referință, 

prognozat de Comisia Națională de Prognoză și Statistică  
Pentru Anul 2022 : 

LUNA DE 
REFERINȚĂ (luna 

anterioară față de 
data limită de 
depunere a 
ofertelor) 

INDICII DE 
COST ÎN 

CONSTRUCȚII 
TOTAL, 

REALIZATI, 
VALABILI ÎN 

LUNA DE 
REFERINȚĂ 

Indicele de cost total în construcții, pentru luna “n” în funcție de luna de referință. 
Prognoză de evoluție lunară calculată pe baza prognozelor de evoluție anuală emise de către Comisia Națională de Strategie și 

Prognoză precum și pe baza evoluției efective conform publicațiilor Institutului Național de Statistică 

ANUL 2022 

AN LUNA ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie 

2
0
2
1
 

ianuarie 135.7 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 139.64 

februarie 137.9 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 141.90 

martie 142.2 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 146.32 

aprilie 146.3 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 149.81 

mai 150.1 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 153.70 

iunie 153.3 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 156.98 

iulie 155.6 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 159.33 

august 157.2 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 160.97 

septembrie 158.3 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 162.10 

octombrie 161.2 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 165.07 

noiembrie 167.5 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 180.73 

decembrie 165.2 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 178.25 

2022 
ianuarie 164.3 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 177.28 

februarie 166.0 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 179.11 

Pentru Anul 2023 : 
LUNA DE 

REFERINȚĂ (luna 
anterioară față de 

data limită de 
depunere a 
ofertelor) 

INDICII DE 
COST ÎN 

CONSTRUCȚII 
TOTAL, 

REALIZATI, 
VALABILI ÎN 

LUNA DE 
REFERINȚĂ 

Indicele de cost total în construcții, pentru luna “n” în funcție de luna de referință. 
Prognoză de evoluție lunară calculată pe baza prognozelor de evoluție anuală emise de către Comisia Națională de Strategie și 

Prognoză precum și pe baza evoluției efective conform publicațiilor Institutului Național de Statistică 

ANUL 2023 

AN LUNA ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie 

2
0
2
1
 

ianuarie 135.7 143.41 143.41 143.41 143.41 143.41 143.41 143.41 143.41 143.41 143.41 143.41 143.41 

februarie 137.9 145.73 145.73 145.73 145.73 145.73 145.73 145.73 145.73 145.73 145.73 145.73 145.73 

martie 142.2 150.27 150.27 150.27 150.27 150.27 150.27 150.27 150.27 150.27 150.27 150.27 150.27 

aprilie 146.3 153.11 153.11 153.11 153.11 153.11 153.11 153.11 153.11 153.11 153.11 153.11 153.11 

mai 150.1 157.08 157.08 157.08 157.08 157.08 157.08 157.08 157.08 157.08 157.08 157.08 157.08 

iunie 153.3 160.43 160.43 160.43 160.43 160.43 160.43 160.43 160.43 160.43 160.43 160.43 160.43 

iulie 155.6 162.84 162.84 162.84 162.84 162.84 162.84 162.84 162.84 162.84 162.84 162.84 162.84 

august 157.2 164.51 164.51 164.51 164.51 164.51 164.51 164.51 164.51 164.51 164.51 164.51 164.51 

septembrie 158.3 165.67 165.67 165.67 165.67 165.67 165.67 165.67 165.67 165.67 165.67 165.67 165.67 

octombrie 161.2 168.70 168.70 168.70 168.70 168.70 168.70 168.70 168.70 168.70 168.70 168.70 168.70 

noiembrie 167.5 191.21 191.21 191.21 191.21 191.21 191.21 191.21 191.21 191.21 191.21 191.21 191.21 

decembrie 165.2 188.59 188.59 188.59 188.59 188.59 188.59 188.59 188.59 188.59 188.59 188.59 188.59 

2022 
ianuarie 164.3 187.56 187.56 187.56 187.56 187.56 187.56 187.56 187.56 187.56 187.56 187.56 187.56 

februarie 166.0 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 189.50 
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ANEXA Nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 
 

RECALCULAREA  
valorii estimate în prețuri 2022 și a rezervei de ajustare a prețurilor pentru 

anii 2022-2023 
 

1. Calculul valorii estimate, respectiv a costului investițiilor, în prețuri 
ianuarie 2022 se face folosind: 

a) valoarea estimată în lei, exprimată în anul de bază (2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020 sau 2021, după caz). Aceasta este valoare în prețuri 
constante, fără TVA și fără a lua în considerare rezerva pentru ajustare de 
prețuri; 

b) indicii de creștere a costurilor totale în construcții pentru fiecare an 
(coeficienți publicați de către Institutul Național de Statistică pentru perioada 
2014-2021 și în funcție de prognoza realizată de către Comisia Națională de 
Strategie și Prognoză pentru anul 2022), din tabelul următor: 
 

indice 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
ianuarie 

2022 

baza 
2014 

100.00 97.99 99.45 106.04 121.95 132.21 133.70 149.89 161.44 

baza 
2015 

  100.00 101.49 108.22 124.45 134.92 136.44 152.96 164.75 

baza 
2016 

    100.00 106.63 122.62 132.93 134.43 150.71 162.33 

baza 
2017 

      100.00 115.00 124.67 126.08 141.35 152.25 

baza 
2018 

        100.00 108.41 109.64 122.92 132.40 

baza 
2019 

          100.00 101.13 113.38 122.12 

baza 
2020 

            100.00 112.11 120.75 

baza 
2021 

              100.00 107.71 
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2. Calculul rezervei de ajustare a prețurilor se face folosind: 
a) valorile estimate în prețuri ianuarie 2022 pentru procedurile de 

achiziție publicate nepublicate, respectiv pentru proceduri de achiziție publică 
în situația de fi reluate; 

b) restul de executat pentru contractele încheiate anterior și care au 
formulă de ajustare, în funcție de anul datei de bază din acele contracte; 

c) graficul de eșalonare a plăților pe ani; 
d) indicii de creștere a costurilor totale în construcții pentru anii 2022 și 

2023, din tabelul următor: 
 
 
 

 2022 2023 

data de baza 2014 171.32 183.83 

data de baza 2015 174.83 187.59 

data de baza 2016 172.26 184.83 

data de baza 2017 161.56 173.35 

data de baza 2018 140.5 150.76 

data de baza 2019 129.59 139.05 

data de baza 2020 128.14 137.49 

data de baza 2021 114.3 122.64 

data de baza ianuarie 2022 106.12 113.87 
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ANEXA Nr. 1 la ORDIN Nr. 1.292/1.784 din 19 iulie 2022 
 

 
Indicele de cost în construcţii defalcat pe elemente de cost semnificative ce va fi 

utilizat începând cu data publicării de către Institutul Naţional de Statistică, 
potrivit art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 

    Denumire generică 

    Denumire element de cost semnificativ 

    A - Forţa de muncă 

    B - Bitum 

    C - Combustibil 

    D - Agregate minerale de carieră şi balastieră 

    E - Energie electrică şi gaze 

    F - Maşini şi echipamente 

    G - Construcţii metalice 

    H - Ciment 

    Indicele de cost în construcţii defalcat pe elemente de cost semnificative ce se va 
utiliza după publicarea acestuia de către Institutul Naţional de Statistică se va regăsi 
în tabelul dedicat din Buletinul statistic de preţuri la tabelul 15.B "Indicii de cost în 
construcţii pe elemente de cost semnificative pentru aplicarea prevederilor cap. VI din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii 
devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile,  cu modificările şi completările ulterioare." 
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ANEXA Nr. 2 la ORDIN Nr. 1.292/1.784 din 19 iulie 2022 
 

Elementele de cost semnificative şi indicii de cost în construcţii existenţi şi publicaţi de 
Institutul Naţional de Statistică ce se vor utiliza cu caracter tranzitoriu până la 

publicarea de către Institutul Naţional de Statistică a indicelui de cost în construcţii 
defalcat pe elemente de cost semnificative în cadrul formulei de la art. 31 alin. (1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 

 

    Denumire generică  

Denumire element de 
cost semnificativ 

Indicii de cost 

Pondere: 0,20 

A - Forţa de muncă 

Institutul Naţional de Statistică. Buletin statistic lunar. Tabelul 55 - 
Câştigul salarial mediu brut - Construcţii pentru anii anteriori 2022 şi 
respectiv tabelul 48 - Câştigul salarial mediu brut. Construcţii 
pentru anul 2022 

Pondere: 0,10 

B - Bitum 

Institutul Naţional de Statistică. Buletin statistic de preţuri. Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa 
externă) pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev. 2, 1920 - Fabricarea 
produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 

Pondere: 0,15 

C - Combustibil 

Institutul Naţional de Statistică. Buletin statistic de preţuri. Indicii 
armonizaţi ai preţurilor de consum pe grupele de mărfuri şi servicii 
conform clasificării ECOICOP. Cod 07.2.2 - Carburanţi şi lubrefianţi 
pentru vehiculele personale 

Pondere: 0,15 

D - Agregate minerale 
de balastieră şi 
carieră 

Institutul Naţional de Statistică. Buletin statistic de preţuri. Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa 
externă) pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev. 2, 0812 - Extracţia 
pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 

Pondere: 0,10 

E - Energie electrică şi 
gaze 

Institutul Naţional de Statistică. Buletin statistic de preţuri. Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa 
externă) pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 35 - Producţia şi 
furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat 

Pondere: 0,10 

F - Maşini şi 
echipamente 

Institutul Naţional de Statistică. Buletin statistic de preţuri. Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa 
externă) pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 28 - Fabricarea 
de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate în altă parte 

Pondere: 0,10 

G - Construcţii 
metalice 

Institutul Naţional de Statistică. Buletin statistic de preţuri. Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa 
externă) pe activităţi (diviziuni). Cod CAEN Rev. 2, 2511 - Fabricarea 
de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 

Pondere: 0,10 

H - Ciment 

Institutul Naţional de Statistică. Buletin statistic de preţuri. Indicii 
preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa 
externă) pe activităţi (clase). Cod CAEN Rev. 2, 2351 - Fabricarea 
cimentului 

 
 
 


