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MEMORANDUM 

 

 

De la: MINISTRUL INVESTITIILOR ŞI PROIECTELOR EUROPENE 

      Marcel- Ioan BOLOŞ 

 

Tema: Actualizarea Metodologiei de aplicare a formulelor de ajustare și 
revizuire a devizelor generale, prevăzute în Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor 
generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, 
ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă  a Guvernului nr. 
109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi 
apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte 
normative 

 

Context 

Declanșarea crizei pe piața construcțiilor care are un caracter imprevizibil și 

este considerată cauză care nu depinde de acțiunea părților contractuale, dar 

care afectează în mod semnificativ implementarea proiectelor de 

infrastructură, dar și a celor de furnizare echipamente, consecința fiind 

blocarea implementării proiectelor și afectarea serioasă a indicatorilor pentru 

programe operaționale finanțate din fonduri europene nerambursabile, pe 

care România le are de îndeplinit în cadrul politicii de coeziune 2014-2020 sau 

alte politici europene relevante, a determinat adoptarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 64/2022  privind ajustarea preţurilor şi a valorii 

devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe 

nerambursabile. 

În cadrul ședinței Guvernului din data de 23 mai 2022 a fost aprobat 
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ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor 
finanţate din fonduri externe nerambursabile.  
 
Ținând cont de problemele majore semnalate în implementarea proiectelor 
de infrastructură din sectorul apă şi apă uzată și transporturi s-a constatat 
nevoia de intervenţie asupra cuprinsului Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în 
cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile şi astfel a 
fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele de infrastructură de apă şi 
apă uzată finanţate din fonduri europene şi pentru modificarea unor acte 
normative. 
 

Propuneri: 

Urmare a modificării şi completării dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor 

generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, 

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene propune aprobarea 
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formulelor de ajustare și revizuire a devizelor generale, prevăzute în 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor 

și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri 

externe nerambursabile, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanţei de 

urgenţă  a Guvernului nr. 109/2022 privind unele măsuri pentru proiectele 

de infrastructură de apă şi apă uzată finanţate din fonduri europene şi 

pentru modificarea unor acte normative, anexată. 


