
1. Execuția lucrărilor 
În luna Iunie 2022, situația execuției lucrărilor se prezintă astfel: 
În cadrul Lotului 1 (DJ 245 si DJ 245M) au fost decontate lucrări în valoare de 35.663.598,51 lei, 
reprezentând un procent 55,31 %  din valoarea contractului. Indicatorii urmăriți si realizați pana la 
aceasta data sunt următorii: 

• Modernizare tronson din DJ 245 pe lungimea de 24,411 km – realizat în procent de 51,79%; 

• Modernizarea tronsonului DJ 245M pe lungimea de 11,008 km - realizat în procent de 5,5%; 

• Reabilitarea a 2 poduri existente pe DJ 245 (râul Simila-Băcani, râul Ibana Vulpășeni) - realizat 
în procent de 65%; 

• Construirea a 4 poduri noi, în locul celor existente astfel: 2 poduri pe DJ 245 la Râpa adâncă- 
Băcani și canal Al. Vlahuță respectiv 2 poduri pe DJ 245M pârâul Racova Poienești si pârâul 
Caselor Poienești - realizate în procent de 90 %; 

• Construirea a 4 podețe noi şi înlocuirea a 106 podeţe existente – realizat în procent de 59 %; 

• Accese proprietăți - realizat în procent de 24,8 %; 

• Rigole si șanțuri pentru evacuarea apelor pluviale- realizat în procent de 12,3 %; 

• Trotuare pietonale - realizat în procent de 45,5 %. 

În cadrul Lotului 2, pe DJ 247, au fost decontate lucrări în valoare de  14.564.273,87 lei, reprezentând 
un procent de 54,77 % din contract. 
Indicatorii urmăriți si realizați pana la aceasta data sunt următorii: 

• Modernizare carosabil drum  tronson din DJ 247 pe lungimea de 12,373 km - realizat în 
procent de 71,24%%; 

• Lucrări de terasamente –realizat în procent de 91,93% 

• Modernizare trecere la nivel cu calea ferată realizat în procent de 98,12% 

• Consolidări terasamente în procent de 50,88%  

• Pod peste râul Bârlad km 56+900-realizat în procent de 55,51% 

• Pod peste canal km 57+796 realizat în procent de 82,59% 

• Pod peste râul Stemnic (Buda) km 60+000-realizat în procent de 87,58% 

• Pod peste râul Canal km 64+993-realizat în procent de 76,84% 

• Înlocuiri de podețe și construirea de podețe  noi - realizat în procent de 66,71%. 

 
În cadrul Lotului 3 au fost decontate lucrări în valoare de 41.168.360,71 lei, reprezentând un procent 

de 42,61 % din contract. Indicatorii urmăriţi si realizaţi pana la aceasta data sunt următorii:  

• Modernizarea unui tronson din DJ 247 pe lungimea de 29.587 km – realizat în procent de 
47,04%; 

• Modernizarea unui tronson din DJ 246 pe lungimea de 5,270 km – realizat în procent de 
36,69%; 

• Construirea a 11 podețe noi şi înlocuirea a 54 podețe existente – realizată în procent de 54%; 

• Relocări rețele electrice aeriene – realizate în procent de 100,00%; 

• Instalații de iluminat rutier în intersecții – realizate în procent de 90,00%; 
 

 
Au fost transmise la finanțator un număr de 22 Cereri de rambursare în valoare totală eligibilă de 
92.930.751,55 lei, reprezentând servicii prestate şi lucrări executate. 
Desfășurarea activităților în cadrul contractului de finanțare a fost influențată de o serie de factori, 
precum: 

1) Pandemia SARS-CoV-2; 
2) Insolventa Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A.; 
3) Creșterea accentuată a prețurilor la materialele de construcții; 
4) Războiul din Ucraina  

 
 



 
1) Pandemia SARS-CoV-2 

În contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2, prin Decretul 
Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 a fost instituită starea de urgență pe întreg teritoriul 
României pe o durată de 30 de zile, prelungită ulterior cu încă 30 de zile prin Decretul Președintelui României 
nr. 240 din 14 aprilie 2020. După această perioadă, Guvernul României a instituit starea de alertă pe întreg 
teritoriul României, care a fost menținută până la finalul anului 2021 si continuă și în prezent.  

Acest aspect a determinat impunerea unor măsuri restrictive ce au afectat libera circulație a 
persoanelor şi activitatea curentă a operatorilor economici. 

Menționăm că toate masurile şi restricțiile impuse de autorități ca urmare a pandemiei de COVID 
19 au dus la reducerea capacității de lucru, fiind constatate întârzieri mari în derularea lucrărilor, fără a fi 
necesară sistarea lor. 

Astfel, în cadrul celor 3 contracte de proiectare si execuție din cadrul proiectului Antreprenorii au solicitat prin 
revendicări prelungirea perioadei de execuţie pentru anii 2020 si 2021. În acest sens, au fost semnate acte 
adiționale la contractele de lucrări privind noile durate de execuție. 

2 )Insolvența Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A. 

 

La semnarea acordurile contractuale, Garanțiile de bună execuție pentru fiecare dintre cele 3 contracte de 

lucrări au fost constituite prin polițe de asigurare emise de către Societatea de Asigurare-Reasigurare City 

Insurance - S.A. 

Prin decizia ASF nr. 1148 din 2021 au fost prevăzute atât retragerea autorizației de funcționare a 
Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance- S.A., cât şi promovarea de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară a cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva societății. 

Având în vedere cele de mai sus şi potrivit prevederilor contractuale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1/2018, s-a solicitat fiecăruia dintre cei 3 Antreprenori să prezinte garanții de bună 
execuție valabile. In acest sens, Antreprenorii au întâmpinat dificultăți majore, fapt ce au determinat întârzieri 
în realizarea plăților în cadrul contractului, acestea neputând fi realizate în lipsa unei garanții de bună 
execuție valabilă.  

In prezent Antreprenorii pentru toate cele 3 loturi au reînnoit polițele de asigurare conform cerințelor 
acordului contractual, determinând continuarea activităților din contract. 

3) Creșterea accentuată a preturilor materialelor 
 

Luând în considerare efectele pe care le-a avut pandemia Covid-19 în piață, asupra domeniului 
construcțiilor în special prin creșterile substanțiale ale prețurilor la materiale, prin Ordonanța nr. 15/2021 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul 
României a stabilit procedura de actualizare a prețurilor aferente materialelor pentru contractele de 
achiziție publică de lucrări. 

Creșterea accentuată a prețurilor materialelor poate determina întârzieri în realizarea lucrărilor 
datorită problemelor legate de transport și de aprovizionare. în acest sens, pentru a se atenua impactul 
creșterii prețurilor materialelor, au fost încheiate acte adiționale la contractele de lucrări privind aplicarea 
ajustării prețurilor, potrivit dispozițiilor OG nr. 15/2021 si Ordinului MDLPA nr. 1336/2021. 

Ca urmare a acestor întârzieri, determinate de derularea unor proceduri, toate celelalte activități au fost 
influențate, fiind necesară prelungirea duratei de implementare. 

4)Războiul din Ucraina - declanșarea războiului dintre Federația Rusă și Ucraina începând cu data de 
24.02.2022, a condus la un impact negativ semnificativ in derularea contractelor de proiectare si execuție, cu 
influențe majore in posibilitatea aprovizionării cu materiale /echipamente - restricționarea exporturilor din 
Ucraina, majorarea prețurilor și creșterea gradului de imprevizibilitate în derularea contractelor. 



Implementarea proiectului nu a fost ferită de consecințele Pandemiei SARS-CoV-2, de criza economică 
generată de creșterea prețurilor la materiale și la resursele energetice, de  falimentul Societății de Asigurare-
Reasigurare City Insurance - S.A și declanșării războiului din Ucraina. Astfel, antreprenorii chiar au întâmpinat 
probleme serioase cu impact în asigurarea ritmului lucrărilor iar Consiliul Județean Vaslui, în calitate de 
Beneficiar trebuie să gestioneze toate aceste situații critice. 

In acest context, a fost semnat actul adițional nr. 4 la Contractul de finanțare cu privire la prelungirea 
perioadei de implementare a proiectului până la data de 31.12.2023 în vederea asigurării continuității. 

Pana in prezent in urma analizei documentelor puse la dispoziție de Antreprenor, Supervizorul a emis Decizii 
în baza cărora au fost încheiate acte adiționale la contractele de lucrări, prin care au fost prelungite duratele 
de execuție după cum urmează: 

- Lotul 1-  333 zile- pana la data de 29.03.2023;   
- Lotul 2 –301 zile-pana la data de 24.02.2023; 
- Lotul 3 - 315 zile-pana la data de 10.03.2023. 

Datorită incidenței evenimentelor menționate, cu impact asupra derulării contractelor, ca urmare a efectului 
cu un caracter continuu și neepuizat, evoluția activităților proiectului este pusă în dificultate, generând riscuri 
majore. 


