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(5) În orice situaţie, preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a 
fundamentat preţul contractului.”
În final, subliniem încă odată importanţă folosirii de către legiuitor a termenului cost şi necesitatea acoperirii cos-
turilor suplimentare în actualizarea preţului, pentru menţinerea echilibrului economic al contractului, deci este 
evident că aceste costuri au în vedere şi actualizarea preţurilor materialelor din lista de la art. 71 subpunctul ii) din 
Oug nr. 114/2018, şi costurile din cadrul cheltuielilor indirecte, care implicit sunt actualizate corespunzător, iar nu 
în ultimul rând, dorinţa autorităţilor contractante de a se realiza contractul, ceea ce reprezintă scopul în sine al unei 
proceduri de achiziţie, iar contractul nu poate fi realizat decât in condiţii de echilibru economic, deci dacă execu-
tantul va obţine profitul preconizat. 
Cheltuielile indirecte şi profitul se aplică tuturor componentelor printr-un program de întocmire a devizelor, la nivelul stabilit 
de societate şi în limitele stabilite de legiuitor, program ce se utilizează la orice modificare/actualizare, cu respectarea aceloraşi 
formule. Astfel, cheltuielile indirecte nu pot fi privite ca o valoare constantă, ci un procent constant (acelasi) aplicat unor chel-
tuieli variabile. 
Legiuitorul nu a avut în vedere abordarea cheltuielilor indirecte ca o sumă fixă, folosind în acest sens noţiunea de ,,cotă'', iar acest 
fapt este pe deplin justificat şi nu poate fi abordat altfel. Mai mult, cea mai importantă parte a cheltuielilor indirecte o repre-
zintă remuneraţia personalului neproductiv, care a crescut ca urmare a creşterii salariului minim pentru construcţii, deci a fost 
impactat direct de OUG 114/2018. 
Art. 164 alin. 5 din HG 395/2016 ,,În orice situaţie, preţul contractului poate fi ajustat doar în măsura strict necesară pentru aco-
perirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului'', iar art. 164 alin. 4 precizează că ajustarea preţului este apli-
cabilă direct dacă efectul modificărilor legislative se reflectă în ,, creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat  
preţul contractului''. Astfel, costul cu manopera nu este salariul minim pe economie, iar costul reprezentat de deviz nu este format 
numai din cheltuieli directe. 
Într-o sinteză denumită ,,Devizul-document justificativ'' realizată de Lect. univ. dr. ec. Ioana Mociar, postată pe 
site-ul ANAF, devizul este definit ca fiind ,,un document de evaluare anticipată a cheltuielilor materiale şi a forţei de muncă 
necesare pentru executarea unei lucrărş si proiectare. În sens larg, devizul cuprinde documentaţia tehnico-economică prin care se stabi-
leşte costul unei construcţii  şi pe baza căreia are loc execuţia şi decontarea lucrărilor de construcţii- montaj, precum şi a multor altor 
lucrări de prestări servicii.'' 
În acest sens, este indubitabil ca, toate sumele incluse în deviz (ex. cheltuieli directe, indirecte, profit etc.) reprezin-
tă un cost pe care ofertantul l-a avut în vedere la fundamentarea preţului contractului. Structura acestuia este bine deter-
minată şi rămâne neschimbată în timpul derulării contractului, reprezentând costurile de execuţie. Aceste costuri trebuie acoperite 
dacă ele sunt generate de modificările legislative ce impactează asupra lor, fiind costuri reale''.
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Vechea directivă europeană în materia 
achiziţii lor publice - Directiva 
2004/18/CE nu conţinea prevederi 
specifice în materia subcontractării, li-
mitându-se la reglementarea unor ches-
tiuni de principiu. În acord cu dezvoltă-
rile jurisprudenţiale ulterioare, noua di-
rectivă europeană în materie, Directiva 
2014/24/UE a suplimentat reglemen-
tarea de principiu a instituţiei juridice a 
subcontractării, vizând o mai eficientă 
gestionare a relaţiei dintre actorii impli-
caţi, respectiv autoritatea contractantă, 
operatorii economici şi subcontrac-

tanţi.
Aceste prevederi cu caracter de noutate din Directiva 2014/24/UE au fost preluate mai departe în legislaţia naţio-
nală, respectiv în Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
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În continuare vom încerca să sintetizăm cele mai importante aspecte după cum urmează (a) obligaţiile subcon-
tractanţilor; (b) obligaţiile contractanţilor principali şi prerogativele autorităţilor contractante; precum şi (c) efec-
tuarea de către autoritatea contractantă de plăţi directe către subcontractanţi.
a) Obligaţiile subcontractanţilor
În ceea ce priveşte obligaţiile subcontractanţilor, atât Directiva 2014/24/UE cât şi Legea nr. 98/2016 prevăd puţi-
ne prevederi exprese, limitându-se la a menţiona că subcontractanţii trebuie să respecte aceleaşi obligaţii ca 
şi ofertanţii, în domeniul mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul 
Uniunii Europene, legislaţia naţională prevăzute în documentaţia de atribuire.
Este de observat că acestea nu sunt singurele obligaţii ale subcontractanţilor. 
Aceştia, la fel ca orice persoană care intră în diverse relaţii contractuale, vor fi răspunzători de buna îndeplinire 
a obligaţiilor contractuale asumate faţă de partenerul lor contractual, anume faţă de operatorul economic 
din contractul de achiziţie publică încheiat cu autoritatea contractantă.
În această materie a obligaţiilor şi răspunderii subcontractantilor, atât Directiva 2014/24/UE cât şi Legea nr. 
98/2016 sunt foarte clare în sensul că existenţa unor subcontractanţi nu diminuează în niciun fel răspunde-
rea contractantului principal faţă de autoritatea contractantă.
Acest ultim aspect apare ca fiind firesc şi logic, câtă vreme subcontractantul nu intră într-o relaţie contractuală 
directă cu autoritatea contractantă, aşa cum o face operatorul economic din contractul de achiziţie publică. 
b) Obligaţiile contractanţilor principali. Prerogativele autorităţilor contractante
Deşi atât Directiva 2014/24/UE cât şi Legea nr. 98/2016 nu restricţionează subcontractarea, acest aspect nu 
înseamnă nicidecum că operatorii economici, parte în contractul de achiziţie publică, sunt liberi să acţioneze în 
această materie după cum consideră de cuviinţă.
Astfel, Legea nr. 98/2016 arată că autorităţile contractante sunt obligate să solicite operatorului economic 
(ofertant sau candidat) să precizeze în oferta ori în solicitarea de participare: (a) partea/părţile din con-
tract pe care intenţionează să o/le subcontracteze; şi (b) datele de identificare ale subcontractanţilor 
propuşi, dacă aceştia din urmă sunt cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de partici-
pare.
Cu alte cuvinte, în spiritul Legii nr. 98/2016, autoritatea contractantă trebuie să cunoască de la bun început, res-
pectiv anterior încheierii contractului de achiziţie publică dacă se intenţionează subcontractarea precum şi infor-
maţii exacte şi detaliate cu privire la acest aspect, fiind de la sine înţeles că orice modificare a acestor coordona-
te va fi comunicată imediat autorităţii contractante.
Interesant este că, potrivit Directivei 2014/24/UE cât şi Legii nr. 98/2016, autorităţile contractante au dreptul 
de a extinde obligaţiile de informare menţionate mai sus, cu privire la furnizorii implicaţi în contracte de 
achiziţii publice de lucrări sau de servicii precum şi cu privire la subcontractanţii subcontractanţilor contrac-
tantului sau subcontractanţii aflaţi pe niveluri subsecvente ale lanţului de subcontractare.
Astfel, rezumând cele de mai sus, observăm că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita informaţii extrem 
de detaliate cu privire la toate persoanele implicate direct (contractantul din contractul de achiziţie publică) ori 
indirect (subcontractanţii, subcontractanţii subcontractanţilor etc.) în procesul de executare a obiectului contrac-
tului de achiziţie publică.

Concepţia cu privire la asigurarea unui control strict al 
autorităţii contractante cu privire la persoanele impli-
cate în procesul de executare a obiectului contractului 
de achiziţie publică (cel puţin la nivel juridic) s-a impus 
de o asemenea manieră încât, Legea nr. 98/2016 preve-
de că contractantul are dreptul de a implica noi 
subcontractanţi, pe durata executării contractului de 
achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea 
acestora să nu reprezinte o modificare substanţia-
lă a contractului de achiziţie publică. Mai mult, în 
atare situaţie, contractantul trebuie să transmită autori-
tăţii contractante toate informaţiile despre subcontrac-
tanţii vizaţi, fiind obligat să obţină acordul autorită-
ţii contractante privind eventualii noi subcontractanţi 
implicaţi ulterior în executarea contractului.
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În considerarea aspectelor arătate, o problema reală din 
practică este lipsa unor prevederi exacte din Legea nr. 
98/2016 care să reglementeze ce se întâmplă atunci când 
autoritatea nu răspunde sau chiar refuză nejustificat intro-
ducerea unui nou subcontractant.
Sub un alt aspect, mai trebuie precizat că, în spiritul dispo-
ziţiilor legale care reglementează controlul exercitat de 
autoritatea contractantă cu privire la derularea contractu-
lui de achiziţie publică, la încheierea acestuia din urmă sau 
atunci când se introduc noi subcontractanţi, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a solicita prezentarea 
contractelor încheiate între contractant şi subcon-
tractanţi nominalizaţi.
De asemenea, un aspect deosebit de important priveşte 

forma şi conţinutul contractelor încheiate cu subcontractanţii care, potrivit Legii nr. 98/2016, trebuie să fie în 
concordanţă cu oferta.
c) Efectuarea de către autoritatea contractantă de plăţi directe către subcontractanţi
Cu caracter de noutate, Directiva 2014/24/UE prevede că statele membre vor putea să reglementeze posibilitatea 
efectuării de plăţi directe de către autoritatea contractantă către subcontractanţi.
Norma europeană prevede câteva condiţii cumulative care trebuie îndeplinite pentru a se putea efectua plăţi 
directe către subcontractanţi respectiv: (i) să existe o cerere a subcontractantului pentru efectuarea plăţii directe; 
(ii) natura contractului de achiziţie publică să permită efectuarea plăţii directe; iar (iii) documentele achiziţiei să 
includă această modalitate de plată.
La nivel principial, norma europeană vizează efectuarea de plăţi directe către subcontractori, fără concursul con-
tractantului principal, în temeiul unei evaluări obiective a îndeplinirii obligaţiilor care revin subcontractanţilor.
Se poate însă observa că prevederile Directivei 2014/24/UE privitoare la plata subcontractanţilor au fost trans-
puse de legiutorul român prin Legea nr. 98/2016 par să se îndepărteze de la obiectivul vizat de norma europeană. 
Astfel, Legea nr. 98/2016 prevede, pe lângă condiţiile sus-menţionate fixate prin Directiva 2014/24/UE, că plă-
ţile directe către subcontractori vor putea fi efectuate, ca regulă, doar dacă prestaţia subcontractanţilor 
este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv de autoritatea contractantă, contrac-
tant şi subcontractant.
Astfel, deşi rolul instituţiei plăţii directe era acela de a crea o facilitate subcontractanţilor, care, de regulă, sunt între-
prinderi mici şi mijlocii (facilitatarea participării întreprinderilor mici şi mijlocii este un scop declarant al Directivei 
2014/24/UE – a se vedea punctul 2 din preambulul acestui act) şi care de multe ori se confruntă cu probleme de 
lichidităţi, legiuitorul român s-a îndreptat spre o soluţie mult mai rigidă.
Ca o atenuare a acestei reglementări, Legea nr. 98/2016 prevede că, prin excepţie de la regula de mai sus, atunci 
când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant, 
autoritatea contractantă poate să facă plăţi directe către subcontractant fără a mai obţine acordul formal al con-
tractantului principal.
În lipsa unor criterii clare este de discutat care sunt situaţiile concrete în care se va considera că suntem în prezenţa 
unui refuz nejustificat al contractantului principal de confirmare a executării obligaţiilor subcontractantului, ceea 
ce face ca, în practică, această excepţie să fie inaplicabilă.
Faţă de aceste diferenţe dintre norma europeană şi norma europeană este previzibil ca, într-un viitor apropiat, 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene să fie chemată să se exprime pe marginea acestui subiect prin mecanismul 
întrebărilor preliminare.
În concluzie, în contextul celor prezentate mai sus, se remarcă o atenţie sporită acordată subcontractanţilor de 
către legiuitorul european şi, ulterior, de cel naţional. Faţă de reglementările în vigoare, se remarcă obligaţia con-
tractantului principal de a oferi autorităţii contractante toate informaţiile despre subcontractanţi şi chiar de a cere 
acordul autorităţii atunci când subcontractanţi noi sunt implicaţi pe durata executării contractului de achiziţie pu-
blică.
Totodată, se remarcă încercarea de a oferi subcontractanţilor posibilitatea de a fi plătiţi direct de către autoritatea 
contractantă, cu scopul preîntâmpinării problemelor de lichidităţi cu care mulţi dintre subcontractanţi se confrun-
tă.


