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Suplimentarea contractului de lucrari se realizeaza cu respectarea 
prevederilor OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 
acoperirea cheltuielilor rezultate in urma modificarilor de solutii tehnice sau 

cantitati suplimentare pentru realizarea lucrarilor, ce se impun pe parcursul 
derularii investitiei, cu respectarea prevederilor ordinelor pentru aprobarea 
cheltuielilor eligibile, si se accepta de catre AM POR numai in cazuri temeinic 
justificate de catre beneficiar, in conditiile in care nerealizarea acestei 
suplimentari ar face imposibila implementarea proiectului finantat in cadrul POR. 
In aceasta situatie, la verificarea cererii de rambursare in care se solicita spre 
decontare aceste cheltuieli, AM POR va solicita punctul de vedere al ANRMAP 
privind legalitatea aplicarii procedurii pentru suplimentarea valorii contractului de 
lucrari. 

Pentru contractele de lucrari pentru care valoarea cheltuielilor diverse si 
neprevazute au fost incluse in valoarea contractului, se recomanda utilizarea 
acestor cheltuieli diverse si neprevazute din contractul de lucrari, decontarea 
acestora realizandu-se pe linia bugetara 4.1 “Constructii si instalatii” din 
contractul de finantare. 

In cazul suplimentarii valorii contractului de lucrari, conform precizarilor de 
mai sus, cheltuiala suplimentara se deconteaza pe linia bugetara 4.1 “Constructii si 
instalatii” din contractul de finantare, pana la utilizarea integrala a sumelor 

prevazute pe  aceasta linie in bugetul proiectului. In cazul in care cheltuiala 
suplimentara nu se poate acoperi integral din sumele prevazute pe linia bugetara 
4.1 “Constructii si instalatii”, pot fi utilizate si sumele prevazute pe linia bugetara 
5.3 “Cheltuieli diverse si neprevazute” din contractul de finantare, pana la 
utilizarea integrala a sumelor prevazute pe aceasta linie in bugetul proiectului. 

Documentele justificative necesare privind modificarea listelor de cantitati 
se considera a fi la dispozitia dirigintelui de santier – aprobarea proiectului si a 
beneficiarului, respectiv documentatia si aprobarile/avizele necesare in vederea 
realizarii acestora, listele de cantitati aferente, actul aditional la contractul de 
lucrari si documentatia aferenta procedurii de atribuire in conformitate cu 
prevederile OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, iar acestea se 
transmit impreuna cu cererea de rambursare. 
 
 
 


