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Modificarea 
contractelor de 

achiziţie publică 
(i). Necesitatea 
organizării unei 
noi proceduri de 

atribuire

La nivel european preocupa-
rea principală în materie de 
achiziţii publice a fost multă 

vreme aceea de a asigura că atribui-
rea contractelor are loc într-o mani-
eră conformă principiului trans-
parenţei şi nediscriminării, în 
vederea implementării regulilor sta-
bilite prin tratatele Uniunii Europe-
ne pentru construirea unei pieţe 
unice funcţionale.
Astfel, într-o primă fază, legiuitorul 
european şi cel naţional au fost mai 
puţin preocupaţi de ceea ce se în-
tâmplă ulterior atribuirii contracte-
lor de achiziţie publică, respectiv pe 
parcursul implementării acestora.
Cu toate acestea, la nivelul practicii 
a existat un efort continuu de anali-
ză a momentelor care se succed 

atribuirii contractelor de achiziţie 
publică, în special cu privire la pro-
blematica modificării contrac-
tului de achiziţie publică ceea ce 
a determinat ca, în prezent, legisla-
ţia europeană şi naţională să conţi-
nă prevederi exprese cu privire la 
acest subiect.
În continuare, ne propunem să pre-
zentăm principiile de bază în mate-
ria modificărilor contractelor de 
achiziţie publică, respectiv regula 
care impune ca modificările să 
fie realizate cu organizarea unei 
noi proceduri de atribuire, 
urmând ca într-un articol viitor să 
dezbatem şi excepţiile de la această 
regulă, astfel cum sunt acestea 
expres reglementate de legislaţia 
naţională şi europeană.
Astfel, este important de menţionat 
că, din raţiuni ce ţin de respectarea 
celor două principii fundamentale 
în materia achiziţiilor publice (prin-
cipiul transparenţei şi principiul ne-
discriminării), s-a considerat nece-

sar să fie stabilite anumite limite în 
privinţa posibilităţii de modifi-
care a contractelor de achiziţie 
publică pentru a nu fi permis ca, 
ulterior atribuirii contractului, 
obiectul acestora să fie executat de 
operatori economici care nu au fost 
selectaţi prin procedurile de atribu-
ire ori ca obiectul contractului (ser-
vicii, produse sau lucrări) respectiv 
preţul acestuia să sufere modificări 
(creşteri) necontrolate, iar echili-
brul contractual iniţial să fie astfel 
modificat.
Faţă de dezideratul ca modificarea 
contractului de achiziţie publică să 
nu poată avea loc în orice condiţii, 
s-a impus pe cale jurisprudenţială 
principiul conform căruia nu se 
permite autorităţii publice şi 
operatorului economic să aducă 
modificări substanţiale ale con-
tractului deja încheiat, fără par-
curgerea unei noi proceduri de 
atribuire.
În acest sens, conceptul de modifi-
care substanţială a contractului a 
fost definit de Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene în principal ca 
acea situaţie în care, ulterior atribui-
rii contractului de achiziţie publică, 
se introduc condiţii noi care, dacă 
ar fi fost incluse în procedura de 
atribuire ar fi permis acceptarea 
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altor ofertanţi decât cei admişi iniţi-
al ori ar fi permis selectarea unei al-
te oferte decât cea reţinută iniţial.
Cu alte cuvinte, în accepţiunea Cur-
ţii de Justiţie a Uniunii Europene, 
regulile stricte care reglementează 
atribuirea contractelor de achiziţie 
publică şi care sunt menite să 
garanteze că alegerea operatorilor 
economici nu este efectuată arbi-
trar de către autorităţile contractan-
te, ar fi eludate şi lipsite de conse-
cinţe practice dacă s-ar permite ca, 
ulterior încheierii contractelor de 
achiziţie publice, contractele să 
poată fi modificate fără niciun fel 
de limitări.
Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene a fost preluată 
de noua generaţie de directive din 
materia achiziţiilor din anul 2014, în 
special la Directiva 2014/24/UE 
privind achiziţiile publice şi, ulteri-
or, de Legea nr. 98/2016, în legisla-
ţia naţională.
În acest sens, relevante sunt preve-
derile art. 221 alin. 7 din Legea nr. 
98/2016 care prevede că o modifi-
care a unui contract de achiziţie pu-
blică ori a unui contract-cadru este 
considerată modificare substanţială 
atunci când contractul/acordul-ca-
dru prezintă caracteristici care dife-
ră în mod substanţial de cele ale do-
cumentului semnat iniţial.
Pe lângă această prevedere cu 
caracter de principiu, Legea nr. 
98/2016 arată că o modificare a 
unui contract de achiziţie publi-

că/acord-cadru este considerată 
modificare substanţială ori de câte 
ori modificarea se circumscrie une-
ia dintre următoarele situaţii:
a) modificarea introduce condi-
ţii care, dacă ar fi fost incluse în 
procedura de atribuire iniţială, 
ar fi permis selecţia altor candi-
daţi decât cei selectaţi iniţial sau 
acceptarea unei alte oferte decât 
cea acceptată iniţial sau ar fi 
atras şi alţi participanţi la proce-
dura de atribuire;
b) modificarea schimbă echili-
brul economic al contractului de 
achiziţie publică/acordului-ca-
dru în favoarea contractantului 
într-un mod care nu a fost prevă-
zut în contractul de achiziţie pu-
blică/acordul-cadru iniţial;
c) modificarea extinde în mod 
considerabil obiectul contractu-
lui de achiziţie publică/acordu-
lui-cadru;
d) un nou contractant înlocuieş-
te contractantul iniţial (cu ex-
cepţiile de rigoare, prevăzute 
expres de lege). 
Astfel, ori de câte ori modificarea 
contractului de achiziţie publică, 
avută în vedere, se încadrează într-
una dintre ipotezele de mai sus, 
autoritatea publică este obligată să 
desfăşoare o nouă procedură de 
atribuire în vederea atribuirii unui 
nou contract.
În măsura în care modificarea con-
tractului de achiziţie publică este 
una substanţială, iar o nouă proce-

dură de atribuire nu este organizată, 
Legea nr. 98/2016 prevede ca sanc-
ţiune dreptul autorităţii publice 
de a denunţa unilateral contrac-
tul de achiziţie publică iniţial în-
cheiat. Această sancţiune este cel 
puţin discutabilă întrucât modifica-
rea contractului de achiziţie publică 
se efectuează chiar cu concursul 
autorităţii, astfel încât încetarea 
contractului modificat cu nerespec-
tarea prevederilor legale aplicabile 
nu ar trebui să fie o simplă opţiune a 
autorităţii publice (textul legal vor-
beşte de un drept, iar nu de o obli-
gaţie a autorităţii) care să poată sau 
nu înceta contractul de achiziţie pu-
blică.
Departe de a asigura o sancţionare 
corespunzătoare a modificărilor 
substanţiale ale contractelor de 
achiziţie publică operate cu neres-
pectarea prevederilor legale în 
materie, Legea nr. 101/2016 preve-
de că orice persoană interesată 
poate solicita instanţei de jude-
cată constatarea nulităţii abso-
lute a contractului/actului adiţi-
onal la acesta încheiat cu încăl-
carea condiţiilor cerute de legis-
laţia privind achiziţiile publice, 
părând a limita motivele de nulitate 
absolută la câteva enumerate ex-
pres (cum ar fi situaţia în care nu 
sunt respectate obligaţiile referitoa-
re la publicarea unui anunţ de parti-
cipare).


