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Notificare  

emisă în aplicarea prevederilor art. 28 alin. 7 și art. 29 alin. 2
1
  din OUG 

nr. 34/2006, cu completările și modificările ulterioare 

 

 

I. Potrivit art. 28 alin. 7 și art. 29 alin. 2
1
 din OUG nr. 34/2006, astfel cum a 

fost completată și modificată prin OUG nr. 77/2012, aprobată prin Legea nr. 193/2013: 

 

“În cazul contractelor de servicii aferente realizării investiţiilor publice şi/sau a 

lucrărilor de intervenţie asupra acestora, valoarea estimată cuprinde și cuantumul 

aferent procentului de diverse şi neprevăzute, astfel cum acestea au fost definite de către 

proiectant în devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea estimată a 

contractului şi fără a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i, respectiv art. 252 lit. j din 

prezenta ordonanţă.”  

 

“Valoarea estimată cuprinde şi cuantumul aferent procentului de diverse şi 

neprevăzute, astfel cum acestea au fost definite de către proiectant în devizul general, prin 

raportarea acestui procent la valoarea estimată a contractului şi fără a aduce atingere 

prevederilor art. 122 lit. i, respectiv art. 252 lit. j.” 

 

II. În vederea îndeplinirii atribuţiei de a evalua conformitatea documentaţiilor 

de atribuire cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, Autoritatea Națională pentru 

Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice verifică: 

 

1. - existența, la nivelul notei justificative privind determinarea valorii estimate 

(încărcată în SEAP): 

 a ponderii (%) din valoarea estimată a contractului de achiziție publică (fără 

diverse și neprevăzute), așa cum respectivul procent a fost prevăzut în documentația 

tehnico-economică aprobată (la faza de studiu de fezabilitate) și  

 a sumei aferente cheltuielilor diverse și neprevăzute rezultată din raportarea 

procentului de mai sus la valoarea estimată a contractului (fără diverse și neprevăzute). 
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Exemplificare: dacă valoarea estimată a unui contract de lucrări sau de servicii 

aferente realizării investiţiilor publice şi/sau a lucrărilor de intervenţie asupra acestora 

pentru care există un deviz general, completată la nivelul fișei de date - secțiunea II.2.1. 

este de 6.600.000 euro (inclusiv cu chletuielile diverse și neprevăzute) și la nivelul 

documentației tehnico-economice valoarea aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute în 

cazul obiectivelor de investiții noi, precum și al reparațiilor capitale, extinderilor, 

transformărilor, modificărilor, modernizărilor, reabilitării la construcții și instalații 

existente, reprezintă de exemplu 10 % (conform documentației tehnico-economice 

aprobată),  

autoritatea contractantă va avea detaliate în nota justificativă privind determinarea 

valorii estimate: 

- atât ponderea din valoarea estimată a contractului de achiziție publică (fără 

chletuielile diverse și neprevăzute): exemplu 10 %; 

- cât și suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute: 600.000 euro (care 

reprezintă, în cazul exemplului dat, 10 % din valoarea estimată a contractului fără diverse 

și neprevăzute - 6.000.000 euro).  

 

2. - menționarea expresă, la nivelul fișei de date, în cadrul unei secțiuni care se 

preia și în invitația de participare/anunțul de participare - secțiunea II.1.5., atât a 

procentului aferent cheltuielilor diverse și neprevăzute, cât și a sumei/valorii aferente 

acestora. 

 

Exemplificare: autoritatea contractantă, pe baza exemplului de mai sus, va 

menționa la secțiunea II.1.5. faptul că procentul de 10 % aferent cheltuielilor diverse și 

neprevăzute reprezintă suma de 600.000 euro (10 % din valoarea estimată a contractului 

fără diverse și neprevăzute). 

 

3. - existența la nivelul fișei de date a achiziției - secțiunea IV.4.2. a mențiunii 

potrivit căreia, la nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca 

element constitutiv și distinct al acesteia, valoarea rezultată în urma aplicării procentului de 

diverse și neprevăzute (comunicat de autoritatea contractantă conform celor precizate la 

pct. 2) la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fără diverse și neprevăzute). 

Pentru anunțurile de participare care se publică și în JOUE, mențiunea se va regăsi atât la 

secțiunea IV.4.2. din fișa de date, cât și la nivelul secțiunii VI.3. 

 

Exemplificare: autoritatea contractantă, pe baza exemplului de mai sus, în fișa de 

date, atât la nivelul secțiunii IV.4.2., cât și la nivelul secțiunii VI.3.(secțiune ce se preia și 

la nivelul AP), va menționa expres faptul că propunerea financiară totală prezentată de 

fiecare operator economic trebuie să conțină, ca element distinct constitutiv, valoarea 

rezultată în urma aplicării procentului de diverse și neprevăzute la propunerea financiară 

(fără diverse și neprevăzute) depusă. 
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Astfel: 

 

În cazul în care ofertantul X își stabilește propunerea financiară (fără diverse și 

neprevăzute) ca fiind de 5.500.000 euro, va cuprinde în propunerea financiară totală și 

valoarea de 550.000 euro aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute (care reprezintă 10 

% - procentul dat de autoritatea contractantă - din propunerea sa financiară). Propunerea 

financiară totală care va fi evaluată de autoritatea contractantă va fi de 6.050.000 euro. 

 

III. Atunci când impune niveluri pentru cerințele de calificare și pentru 

garanția de participare, autoritatea contractantă se raportează la valoarea estimată a 

contractului de achiziție publică, fără a fi avută în vedere valoarea aferentă procentului de 

diverse și neprevăzute (apariția unor cheltuieli suplimentare suportate din această valoare 

nefiind o certitudine). 

 

Exemplificare: Pe baza exemplului de mai sus, atunci când solicită îndeplinirea 

unei anumite valori a cifrei de afaceri raportarea la prevederile art. 9 lit. b) din HG nr. 

925/2006 se va face având în vedere valoarea estimată de 6.000.000 euro și nu de 

6.600.000 euro.  

 

IV. Evaluarea ofertelor, respectiv a propunerilor financiare prezentate de 

ofertanți prin prisma încadrării în prevederile art. 202 (ofertă cu preț neobișnuit de scăzut) 

sau în prevederile art. 36 alin. 1 lit. e sau e
1
 din HG nr. 925/2006, se va realiza prin luarea 

în considerare a propunerilor financiare totale ce cuprind inclusiv valoarea ce rezultă 

din aplicarea procentului de diverse și neprevăzute (menționat de autoritatea 

contractantă în fișa de date/anunțul de participare/invitația de participare) la propunerea 

financiară a fiecărui ofertant în parte (fără diverse și neprevăzute). 

 

Exemplificare: Pe baza exemplului de mai sus, la nivelul secțiunii II.2.1., valoarea 

estimată este de 6.600.000 euro și, la nivelul secțiunii VI.3., este menționat procentul de 10 

% ce trebuie cuprins valoric de operatorii economici ca element constitutiv al propunerii 

financiare prezentate de aceștia. 

 

a) Operatorul X depune o propunere financiară totală de 7.370.000 euro, din care 

670.000 euro reprezintă valoarea aferentă procentului de diverse și neprevăzute 

(10 % din 6.700.000 euro - propunerea financiară fără diverse și neprevăzute).  

 

Autoritatea contractantă, în evaluarea ofertelor, va raporta valoarea de 7.370.000 euro la 

valoarea estimată de 6.600.000 euro. 

 

b) Operatorul Y depune o propunere financiară totală de 2.530.000 euro, din care 

230.000 euro reprezintă valoarea aferentă procentului de diverse și neprevăzute 

(10 % din 2.300.000 euro - propunerea financiară fără diverse și neprevăzute). 
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Autoritatea contractantă, în evaluarea ofertelor, va raporta valoarea de 2.530.000 euro la 

valoarea estimată de 6.600.000 euro. 

 

Notă: din valoarea fixă aferentă procentului de diverse și neprevăzute vor fi 

decontate, doar dacă apar, cheltuielile cu servicii/lucrări care pot fi incidente pe parcursul 

derulării contractului. 

 

Exemplificare: pe baza exemplului de mai sus, în cazul contractului de lucrări, 

atunci când se constată, în urma măsurătorilor efectuate în timpul execuţiei, diferențe între 

cantitățile inițial estimate și cele real executate, ce cuantificate reprezintă valoarea de 

200.000 euro, aceste diferenţe vor putea fi decontate în baza unor mecanisme contractuale 

corespunzătoare, stabilite în cadrul documentaţiei de atribuire ce a stat la baza derulării 

procedurii de atribuire. În exemplul de faţă, un asemenea mecanism ar avea la bază o 

aplicare mecanică a clauzei contractuale ce permite stabilirea decontării cantităţii real 

executate pe baza prețului/prețurilor unitar/unitare din cadrul propunerii financiare 

inițiale. Astfel, aceste diferențe, certificate de o terţă parte independentă de autoritatea 

contractantă şi de antreprenor, pot fi plătite contractantului din valoarea aferentă 

cheltuielilor diverse și neprevăzute din contract (și implicit din propunerea financiară a 

câștigătorului, respectiv a contractantului). 

 

V.  Note generale: 

 

1. Din suma menționată conform celor expuse anterior se suportă, fără 

aplicarea unei proceduri de atribuire, respectiv în baza contractului încheiat, acele cheltuieli 

care provin din ”clauze de variație”, pentru acele articole care au fost inițial ofertate de 

operatorii economici și care au fost cunoscute de toți participanții la procedura de atibuire.  

 

Clauzele de variație trebuie să fie menționate în documentația de atribuire și trebuie 

să precizeze limitele și natura posibilelor modificări/suplimentări, precum și condițiile în 

care se poate recurge la ele. Ele nu trebuie să prevadă modificări/suplimentări care ar 

schimba caracterul general al contractului. 

 

În situația în care modificările care apar în derularea contractului sunt substanțiale, 

devine necesară aplicarea unei noi proceduri de achiziție. 

 

2. Modificarea substanțială a dispozițiilor unui contract de achiziție publică 

în cursul perioadei sale de valabilitate este considerată ca fiind o nouă atribuire și necesită 

derularea unei noi proceduri de achiziție publică în conformitate cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice. 

Modificarea unui contract în cursul perioadei sale de valabilitate este considerată 

substanțială atunci când, prin această modificare, contractul devine substanțial diferit față 

de cel încheiat inițial.  
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O modificare este considerată substanțială atunci când este îndeplinită una dintre 

următoarele condiții: 

 

a) Modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura 

inițială de achiziție, ar fi permis selectarea altor operatori economici decât cei selectați 

inițial sau ar fi permis atribuirea contractului unui alt ofertant; 

b) Modificarea schimbă balanța economică a contractului în favoarea 

contractantului; 

c) Modificarea extinde domeniul contractului în mod considerabil, astfel încât 

acesta să includă bunuri, servicii sau lucrări care nu erau incluse inițial. 

 

Prin excepție de la cele mai sus menționate, o modificare substanțială nu necesită 

derularea unei proceduri de achiziție competitivă dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute 

la art. 122 lit. i sau art. 252 lit. j din OUG nr. 34/2006. 

 

 

 

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea 

şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

Lucian Dan Vlădescu 


