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Notă de clarificare privind aplicarea prevederilor OUG 64/2022 din Manualul de procedură pentru 
implementare – Secțiunea I Contractarea şi modificarea contractelor de finanțare/deciziilor de finantare,            

Cod manual: M 01 – 02, Versiunile: 18 și 20 
 

În prezenta Nota de clarificare la procedura AFIR de modificare contract de finanțare este prezentată, inclusiv cu 
exemple de calcul, modalitatea de transpunere a procentului de 25% menționat mai sus pe liniile bugetare și 
respectiv pe coloana aferentă rezervei necesare ajustării cheltuielilor eligibile din bugetul indicativ al proiectelor 
depuse pe submăsurile: 4.3-componenta infrastructura de acces agricolă și respectiv componenta infrastructura de 
irigații, 7.2, 7.6 și 19.2 aferente beneficiarilor publici/asimilați ca beneficiari publici.  
Referitor la bugetul indicativ aferent cazului C pe OUG 64/2022 din Manualul AFIR de modificare contract de 
finanțare V18 și V20 facem următoarele precizări:  
Pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul 
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, majorarea 
valorii eligibile a contractului de finanțare se poate realiza cu maximum 25%, cu încadrarea în limitele valorii 
sprijinului public nerambursabil, aprobat prin versiunea 15 a PNDR 2014-2020. 
Conform metodologiei de la pct. 50 din Raportul de analiză C3.3.2 din V18 a manualului AFIR de modificare contract 
de finanțare:  
,,50. Se verifică dacă rezerva de ajustare ce se constituie prin intermediul actului adițional la contractul de finanțare 
ca urmare a revizuirii devizului general al investiției se încadrează în plafonul de maxim 25% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului fără a depăși valoarea sprijinului public nerambursabil aprobată prin versiunea 15 PNDR 2014-
2020, cu modificările și completările ulterioare.” 
În continuare este prezentată modalitatea de transpunere a procentului de 25% menționat mai sus pe liniile 
bugetare din bugetul indicativ, pe coloana aferentă cheltuielilor eligibile și respectiv pe coloana aferentă rezervei 
necesare ajustării cheltuielilor eligibile, după caz: 

- în prima etapă, în funcție de A = Valoarea totală eligibilă fără TVA a proiectului (din bugetul indicativ 
aprobat în cadrul contractului de finanțare) se determină : 
1) B = valoare maximă cu care este permisă actualizarea și ajustarea valorii totale a eligibile din bugetul 

indicativ aprobat folosind relația B = 25% x A,  
2) TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE (max 5%)  ȘI REZERVA DE AJUSTARE CONFORM OUG 64/2022 = A + B.    

Exemplu: 

A = Valoarea totala eligibila fara TVA a proiectului (din bugetul indicativ aprobat) = 4,770,095.46 lei 

B = 25% x Valoarea totala eligibila fara TVA a proiectului  (din  bugetul indicativ aprobat) = 1,192,523.87 lei 

A+B = TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE (max 5%)  ȘI REZERVA DE AJUSTARE CONFORM OUG 
64/2022 = 

5,962,619.33 lei 

- în a doua etapă se stabilesc liniile bugetare din bugetul indicativ aprobat in cadrul contractului de finanțare pentru 

care cheltuielile eligibile se vor actualiza la ian. 2022 și se calculează C = valoarea totală eligibilă cumulată de pe 
aceste linii bugetare din bugetul aprobat în cadrul contractului de finanțare: 

În acest exemplu liniile bugetare din bugetul indicativ aprobat, pentru care cheltuielile eligibile se vor actualiza la ian. 2022 sunt: 

4.1 Constructii si instalatii = 2,309,238.34 lei 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale = 133,218.11 lei 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj = 1,858,178.00 lei 

5.1 Organizare de santier, din care: = 25,555.57 lei 

C = Valoarea totală eligibilă din bugetul indicativ aprobat în cadrul CF = 4.1+4.2+4.3+5.1)  = 4,326,190.02 lei 
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- în a treia etapă se stabilește D = procentul maxim care se va putea utiliza pentru stabilirea pe liniile 
bugetare a valorii eligibile actualizată la ianuarie 2022 și respectiv a valorii eligibile a rezervei de ajustare  
a valorii actualizate la ianuarie 2022, după caz, utilizând formula D = B / C cu valoarea in procente (%).  

Pentru exemplul de mai sus : 

D = Procent max. de actualizare/ajustare pe linii bugetare=(B/C)%= (1,192,523.87 / 4,326,190.02)% = 27.57% 
 

Notă: Valoarea procentului maxim D în exemplul de mai sus este determinat considerând valoarea C ca fiind stabilită 
din suma valorilor eligibile de pe liniile bugetare 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, însă pot fi situații în care actualizarea/ajustarea 
să se aplice la liniile bugetare 1.2, 1.3,1.4, 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1 caz in care: 

C =  (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+5.1). 

În exemplele numerice de mai jos sunt prezentate formulele de calcul ale costului investiției revizuit și respectiv a 
rezervei de ajustare menționate în V18 a manualului AFIR de modificare contract de finanțare. 
În funcție de valoarea ICC = (lndiceAnexa nr.5-1 -100) = Indicele costurilor în construcţii total pentru anul estimării inițiale 
a prețurilor avute în vedere la elaborarea devizului general (din tabelul de la paragraful 1. alin. b) din Anexa nr. 5 
din OUG 64/2022 valabilă înainte de intrarea în vigoare a OUG 171/12.12.2022): 
 

Indice 
Ianuarie 

2022 

Baza 2014 161,44 

Baza 2015 164,75 

Baza 2016 162,33 

Baza 2017 152,25 

Baza 2018 132,40 

Baza 2019 122,12 

Baza 2020 120,75 

Baza 2021 107,71 

   
sunt posibile următoarele situații: 
CAZUL 1: ICC = (lndiceAnexa nr.5-1 -100)% < D ,în care : 
D = procentul maxim  de actualizare/ajustare pe liniile bugetare a valorii eligibile din bugetul indicativ aprobat în 
cadrul contractului de finanțare, determinat în etapa 3 prezentată mai sus. 
Pentru exemplificare se consideră anul 2019 ca fiind anul estimării inițiale a prețurilor utilizate la elaborarea 
devizului general: ICC = (122.12 – 100)/100 =  22.12%. 
În acest caz, valoare actualizată la ianuarie 2022 pe fiecare din liniile bugetare 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1 determinată 
conform relației din metodologia prezentată la punctul 52 de la raportul de analiză C3.3.2:  
Va_ian_2022 = Vi_an_referinta* lndiceAnexa nr.5-1/100, 
se va trece în întregime pe coloana cheltuielilor eligibile actualizate la ianuarie 2022, iar rezerva de ajustare va 
trebui scindată în Ra valoare eligibilă și respectiv în Ra valoare neeligibilă conform tabelului de mai jos, astfel încât 
pe fiecare linie bugetară cumulul valorii eligibile actualizate la lanuarie 2022 cu valoarea eligibilă a rezervei de 
ajustare aferentă să se încadreze în valoarea rezultată din suplimentarea valorii eligibile din bugetul inițial (aprobat 
în cadrul contractului) cu valoarea obținută din aplicarea procentului D la valoarea eligibilă din bugetul inițial: 

 

Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total

Linia bugetară : (1) (2) (3) (4) = (1) x E / 100 (5) (6) (7)=D x (1)-(((4)-(1)) (8) = (9) - (7) (9)

4.1 Constructii si instalatii 2,309,238.34 0 2,309,238.34 2,820,041.86 0.00 2,820,041.86 125,743.14 265,396.67 391,139.81

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale
133,218.11 0 133,218.11 162,685.96 0.00 162,685.96 7,254.02 15,310.52 22,564.54

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj
1,858,178.00 0 1,858,178.00 2,269,206.97 0.00 2,269,206.97 101,181.91 213,557.09 314,739.00

5.1 Organizare de santier, din care: 25,555.57 0 25,555.57 31,208.46 0.00 31,208.46 1,391.56 2,937.05 4,328.61

TOTAL 4,326,190.02 0.00 4,326,190.02 5,283,143.25 0.00 5,283,143.25 235,570.63 497,201.33 732,771.96

E  =  lndiceAnexa nr.5-1 (pentru Baza 2019) = 122.12 ( conform tabel din Anexa 5 din OUG 64/2022 )

ICC = (lndiceAnexa nr.5-1 -100)% = 22.12% < D

D=Procent max de actualizare/ajustare pe linii bugetare = B/ C = 27.57%

Verificare : total (4) - total (1) + total (7)= B = 25% x Valoarea totala eligibila fara TVA a proiectului  (din bugetul indicativ aprobat in cadrul CF) = 1,192,523.87 lei

Buget initial (aprobat in cadrul CF) Buget actualizat la ianuarie 2022 Rezerva de Ajustare Ra
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Notă: valorile din coloana (9) din tabelul de mai sus sunt calculate conform metodologiei aferente punctului 53 din 
raportul de analiză C3.3.2 din V18 a manualului AFIR de modificare contract de finanțare.  
 
CAZUL 2: ICC = (lndiceAnexa nr.5-1 -100)% > D 
În acest caz valoare actualizată la ianuarie 2022 pe fiecare din liniile bugetare 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1 determinată 
conform relației din metodologia prezentată la punctul 52 de la raportul de analiză C3.3.2 va trebui scindată în 
valoare eligibilă și respectiv în valoare neeligibilă, conform formulelor de mai jos, iar valoarea rezervei de ajustare 
aferentă liniei bugetare actualizată la ianuarie 2022 se va trece pe coloana rezervei de ajustare neeligibile. 
Pentru exemplificare se consideră anul de referință 2017 ca fiind anul estimării inițiale a prețurilor utilizate la 
elaborarea devizului general:  ICC = (152.25 – 100)/100 =  52.25%. 
În acest caz, valoare actualizată la ianuarie 2022 pe fiecare din liniile bugetare 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1 determinată 
conform relației din metodologia prezentată la punctul 52 de la raportul de analiză C3.3.2:  
Va_ian_2022 = Vi_an_referinta* lndiceAnexa nr.5-1/100, 
se va scinda în valoare eligibilă și respectiv în valoare neeligibilă, folosind următoarele formule de calcul : 

Vi_an_referinta* (1+D), pentru valoarea eligibilă a Va_ian_2022 ; 
Vi_an_referinta* lndiceAnexa nr.5-1/100 - Vi_an_referinta* (1+D), pentru valoarea neeligibilă a Va_ian_2022 

 

 
 
În situația în care beneficiarul a executat o parte din lucrare însă a reziliat contractul de achiziție publică de lucrări 
cu constructorul și trebuie să reia procedura de achiziție publică de lucrări (după data de 13.09.2022) trebuie ca 
acesta să determine lucrările pentru restul rămas de executat, să actualizeze devizele în condiţiile din ordonanţa de 
urgenţă și respectiv din procedura AFIR de modificare contract de finanțare, să elaboreze documentaţiile de 
atribuire prin includerea formulelor de ajustare şi să lanseze procedurile de achiziţie pentru restul rămas de 
executat. În vederea actualizării bugetului indicativ al proiectului se vor parcurge etapele de mai sus cu mențiunea 
că beneficiarul aflat în această situație va aplica coeficientul (procentul) de actualizare/ajustare a prețurilor numai 
la restul rămas de executat iar procentul maxim care se va putea utiliza pentru stabilirea pe liniile bugetare a 
valorii eligibile actualizată  și respectiv a valorii eligibile a rezervei de ajustare a valorii actualizate se va calcula 
prin analogie, conform etapelor 1, 2 si 3 de mai sus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total

Linia bugetară : (1) (2) (3) (4) = (1) x (1+D) (5) = (6) - (4) (6) = 1 x E / 100 (7) (8) = (9) - (7) (9)

4.1 Constructii si instalatii 2,309,238.34 0 2,309,238.34 2,945,785.01 570,030.37 3,515,815.37 0.00 391,139.81 391,139.81

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale
133,218.11 0 133,218.11 169,939.98 32,884.60 202,824.57 0.00 22,564.54 22,564.54

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale care necesită montaj
1,858,178.00 0 1,858,178.00 2,370,388.88 458,687.12 2,829,076.01 0.00 314,739.00 314,739.00

5.1 Organizare de santier, din care: 25,555.57 0 25,555.57 32,600.02 6,308.34 38,908.36 0.00 4,328.61 4,328.61

TOTAL 4,326,190.02 0.00 4,326,190.02 5,518,713.89 1,067,910.42 6,586,624.31 0.00 732,771.96 732,771.96

E  =  lndiceAnexa nr.5-1 (pentru Baza 2017) = 152.25 ( conform tabel din Anexa 5 )

ICC = (lndiceAnexa nr.5-1 -100)% = 52.25% > D

D=Procent max. de actualizare/ajustare pe linii bugetare = B/ C = 27.57%

1 + D = 1.2757

Verificare : total (4) - total (1) = B = 25% x Valoarea totala eligibila fara TVA a proiectului  (din bugetul aprobat in cadrul CF) = 1,192,523.87 lei

Buget initial (aprobat in cadrul CF) Buget actualizat la ianuarie 2022 Rezerva de ajustare Ra
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Exemple de completare a bugetului indicativ pentru cazul în care beneficiarul a executat o parte din lucrare însă a 
reziliat contractul de achiziție publică de lucrări cu constructorul și trebuie să reia procedura de achiziție publică de 
lucrări (după data de 13.09.2022): 

 
 
Stabilirea coeficienților A, B, C și D menționați în etapele 1, 2 și 3 prezentate mai sus: 

 
 
CAZUL 3: ICC = (lndiceAnexa nr.5-1 -100)% < D ,în care : 

RON

Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total

 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea si 

amenajarea terenului - total, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 

necesare obiectivului - total
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta 

tehnica - total, din care: 
421,439.68 0.00 421,439.68 126,431.90 0.00 126,431.90

 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - 

total, din care: 
4,300,634.45 0.00 4,300,634.45 1,720,253.78 0.00 1,720,253.78

4.1 Constructii  si  instalatii 2,309,238.34 0.00 2,309,238.34 923,695.34 0.00 923,695.34

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale
133,218.11 0.00 133,218.11 53,287.24 0.00 53,287.24

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care necesită montaj
1,858,178.00 0.00 1,858,178.00 743,271.20 0.00 743,271.20

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care nu necesită montaj şi echipamente de 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 Capitolul 5 Alte cheltuieli, - total, din care: 48,021.33 0.00 48,021.33 15,487.36 0.00 41,042.93

5.1 Organizare de santier, din care: 25,555.57 0.00 25,555.57 0.00 0.00 25,555.57

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 15,487.36 0.00 15,487.36 15,487.36 0.00 15,487.36

5.3 Cheltuieli  diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.4 Cheltuieli  pentru informare si publicitate 6,978.40 0.00 6,978.40 0.00 0.00 0.00

 Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - 

total, din care: 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 TOTAL 4,770,095.46 0.00 4,770,095.46 1,862,173.04 0.00 1,887,728.61

Verificare actualizare

ACTUALIZARE Cheltuieli  Eligibile (max 5%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Liniile bugetare

actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă

Buget initial (aprobat in cadrul CF) Rest ramas de executat (la 13.09.2022)

actualizare mai mică de 5% din valoarea eligibilă

A = Valoarea totala eligibila fara TVA) a proiectului  (restul ramas de executat) = 1,864,728.60 lei

B = 25% x Valoarea totala eligibila fara TVA) a proiectului  (din restul ramas de executat in cadrul CF) = 25% x A = 466,182.15 lei

A + B  =  TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE (max 5%)  ȘI REZERVA DE AJUSTARE CONFORM OUG 64/2022 = 2,330,910.75 lei

In acest exemplu linii le bugetare din ultimul buget aprobat in cadrul CF pentru care cherltuieli le eligibile se vor actualiza la ian. 2022 sunt:

4.1 Constructii  si  instalatii = 923,695.34 lei

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale
= 53,287.24 lei

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj
= 743,271.20 lei

5.1 Organizare de santier, din care: = 2,555.56 lei

C = Valoarea totala eligibila 4.1+4.2+4.3+5.1 din ultimul buget aprobat in cadrul CF = 1,722,809.34 lei

D = Procentul maxim de actualizare/ajustare pe linii bugetare = B / C = 27.06%
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D = procentul maxim  de actualizare/ajustare pe liniile bugetare a valorii eligibile din bugetul indicativ aprobat în 
cadrul contractului de finanțare (se aplică numai la restul rămas de executat), determinat mai sus. 
Pentru exemplificare se consideră anul 2019 ca fiind anul estimării inițiale a prețurilor utilizate la elaborarea 
devizului general: ICC = (122.12 - 100 =  22.12%). 
în acest caz, valoare actualizată la ianuarie 2022 pe fiecare din liniile bugetare 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1 determinată (la 
restul rămas de executat) conform relației din metodologia prezentată la punctul 52 de la raportul de analiză C3.3.2:  
Va_ian_2022 = Vi_an_referinta* lndiceAnexa nr.5-1/100, 
se va trece în întregime pe coloana cheltuielilor eligibile actualizate la ianuarie 2022 iar rezerva de ajustare va trebui 
scindată în Ra valoare eligibilă și respectiv în Ra valoare neeligibilă conform tabelului de mai jos, astfel încât pe 
fiecare linie bugetară cumulul valorii eligibile actualizate la launarie 2022 cu valoarea eligibilă a rezervei de ajustare 
aferentă să se încadreze în valoarea rezultată din suplimentarea valorii eligibile a restului ramas de executat din 
bugetul inițial (aprobat în cadrul CF) cu valoarea obținută din aplicarea procentului D la valoarea eligibilă a restului 
de excutat din bugetul inițial. 
Rezultatele numerice pentru acest caz sunt prezentate în tabelul nr. 3. 
 
CAZUL 4: ICC = (lndiceAnexa nr.5-1 -100)% > D 
În acest caz valoare actualizată la ianuarie 2022 pe fiecare din liniile bugetare 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1 determinată pentru 
restul rămas de executat conform relației din metodologia prezentată la punctul 52 de la raportul de analiză C3.3.2 
va trebui scindată în valoare eligibilă și respectiv în valoare neeligibilă, conform formulelor de mai jos, iar valoarea 
rezervei de ajustare aferentă liniei bugetare actualizată la ianuarie 2022 se va trece pe coloana rezervei de ajustare 
neeligibile. 
Pentru exemplificare se consideră anul de referință 2017 ca fiind anul estimării inițiale a prețurilor utilizate la 
elaborarea devizului general : ICC = (152.25 – 100)/100 =  52.25%. 
în acest caz, valoare actualizată la ianuarie 2022 pe fiecare din liniile bugetare 4.1, 4.2, 4.3 și 5.1 determinată pentru 
restul rămas de executat conform relației din metodologia prezentată la punctul 52 de la raportul de analiză C3.3.2:  
Va_ian_2022 = Vi_an_referinta* lndiceAnexa nr.5-1/100, 
se va scinda în valoare eligibilă și respectiv în valoare neeligibilă, folosind următoarele formule de calcul : 

Vi_an_referinta* (1+D), pentru valoarea eligibilă a Va_ian_2022 ; 
Vi_an_referinta* lndiceAnexa nr.5-1/100 - Vi_an_referinta* (1+D), pentru valoarea neeligibilă a Va_ian_2022 

Rezultatele numerice pentru acest caz sunt prezentate în tabelul nr. 4. 
 
Notă:  
1) Se va menționa la rubrica Observații din cadrul raportului de analiză C3.3.2 motivele care au condus la încadrarea, 
după caz pe eligibil/neeligibil a valorii costului investiției revizuit și respectiv a valorii rezervei de ajustare; 
2) Metodologia de mai sus se va extinde inclusiv la bugetele indicative aferente proiectelor depuse de beneficiari 
după intrarea in vigoare a OUG 171/12.12.2022 și încadrate pe cazul C pe OUG 64/2022 din Versiunea 20 a 
manualului AFIR de modificare contracte de finantare, cu mențiunea că în relațiile de calcul a costului investiției 
revizuit și a rezervei de ajustare se vor utiliza în locul indicilor lndiceAnexa nr.5-1 și resspectiv lndiceAnexa nr.5-2 menționați 

aplicabili în V18 coeficienții: coefAnexa nr.5-1 (coeficientul de ajustare a devizului general) și procentCNSP (creşterea 
costului în construcţii (%) - media anuală) aplicabili in V20 a manualului AFIR de modificare contract. 
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Rezultatele numerice de la cazul 3 de mai sus sunt prezentate în tabelul nr. 3 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul nr. 3

Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total

Linia bugetară : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (4) x E / 100 (8) (9) (10)=Dx(4)-((7)-(4)) (11) = (12)-(10) (12) = (9)xF/100-(9)

4.1 Constructii si instalatii 2,309,238.34 0 2,309,238.34 923,695.34 0 923,695.34 1,128,016.74 0.00 1,128,016.74 45,625.16 110,830.76 156,455.92

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale
133,218.11 0 133,218.11 53,287.24 0 53,287.24 65,074.38 0.00 65,074.38 2,632.08 6,393.74 9,025.82

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care necesită montaj
1,858,178.00 0 1,858,178.00 743,271.20 0 743,271.20 907,682.79 0.00 907,682.79 36,713.26 89,182.34 125,895.60

5.1 Organizare de santier, din care: 25,555.57 0 25,555.57 2,555.56 0 2,555.56 3,120.85 0.00 3,120.85 126.23 306.63 432.86

TOTAL 4,326,190.02 0.00 4,326,190.02 1,722,809.34 0.00 1,722,809.34 2,103,894.76 0.00 2,103,894.76 85,096.72 206,713.48 291,810.20

E  =  lndiceAnexa nr.5-1 (pentru Baza 2019) = 122.12 ( conform tabel din Anexa 5 alin. 1 )

ICC = (lndiceAnexa nr.5-1 -100)% = 22.12% < D

D=Procent maxim de actualizare pe linii bugetare = B/ C = 27.06%

F  =  lndiceAnexa nr.5-2 (pentru Baza ianuarie 2022) = 113.87 ( conform tabel din Anexa 5, alin 2 )

Verificare: total (7) - total (4) + total (10) = B = 25% x Valoarea totala eligibila fara TVA a proiectului  (restul ramas de executat din bugetul indicativ aprobat in cadrul CF) = 466,182.15 lei

Buget actualizat la ianuarie 2022 Rezerva de ajustare RaBuget initial (aprobat in cadrul CF) Rest rămas de executat 



 

  

 

 
 

 AGENŢIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE   
 Bucureşti, Str. Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1 ; Tel.: 031 – 860 27 47, Fax: 021 – 315 67 79 

           E-mail: cabinet@afir.info, relatii.publice@afir.info; Web: www.afir.info; www.finantare-rurala.ro 

 
 

Rezultatele numerice de la cazul 4 de mai sus sunt prezentate în tabelul de mai jos : 

 
 

Tabelul nr. 4

Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total Eligibil Neeligibil Total

Linia bugetară : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (4) x (1+D) (8) = (9) - (7) (9) = (4) x E / 100 (10) (11) = (12) (12) = (9)xF/100-(9)

4.1 Constructii si instalatii 2,309,238.34 0 2,309,238.34 923,695.34 0 923,695.34 1,173,641.90 232,684.25 1,406,326.15 0.00 195,057.44 195,057.44

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 

funcţionale
133,218.11 0 133,218.11 53,287.24 0 53,287.24 67,706.46 135,118.11 202,824.57 0.00 28,131.77 28,131.77

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 

care necesită montaj
1,858,178.00 0 1,858,178.00 743,271.20 0 743,271.20 944,396.05 1,884,679.96 2,829,076.01 0.00 392,392.84 392,392.84

5.1 Organizare de santier, din care: 25,555.57 0 25,555.57 2,555.56 0 2,555.56 3,247.08 35,661.28 38,908.36 0.00 5,396.59 5,396.59

TOTAL 4,326,190.02 0.00 4,326,190.02 1,722,809.34 0.00 1,722,809.34 2,188,991.49 2,288,143.59 4,477,135.08 0.00 620,978.64 620,978.64

E  =  lndiceAnexa nr.5-1 (pentru Baza 2017) = 152.25 ( conform tabel din Anexa 5 alin. 1 )

ICC = (lndiceAnexa nr.5-1 -100)% = 52.25% > D

D=Procent maxim de actualizare pe linii bugetare = B/ C = 27.06%

1 + D = 1.2706

F  =  lndiceAnexa nr.5-2 (pentru Baza ianuarie 2022) = 113.87 ( conform tabel din Anexa 5, alin 2 )

Verificare: total (7) - total (4) = B = 25% x Valoarea totala eligibila fara TVA a proiectului  (restul ramas de executat din bugetul aprobat in cadrul CF) = 466,182.15 lei

Buget actualizat la ianuarie 2022 Rezerva de Ajustare RaBuget initial (aprobat in cadrul CF) Rest rămas de executat 




