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RAPORT COMUN  

asupra Raportului de activitate pe anul 2016 al Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor 

 

În conformitate cu prevederile art. 21, alin.(1) şi ale art.22 din Regulamentul 

şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi cu dispoziţiile art.41 alin.(1) 

din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor, respectiv,  Comisia 

juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări şi Comisia economică, industrii şi 

servicii din Senat au fost sesizate de Birourile permanente ale Senatului şi Camerei 

Deputaţilor, întrunite în şedinţa comună din data de 13 iunie 2017, cu analizarea şi 
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întocmirea unui Raport comun asupra Raportului de activitate pe anul 2016 al 

Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.  

Potrivit reglementărilor art. 24 alin. (1) din Regulamentul activităţilor comune 

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, membrii celor patru comisii au 

analizat Raportul de activitate pe anul 2016 al Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor, prezentat de preşedintele C.N.S.C., în şedinţe separate. Membrii 

Comisiilor juridice au dezbătut raportul de activitate supus atenţiei în şedinţele din 13 

martie 2018, respectiv din 20 martie 2018, iar membrii Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare şi cei ai Comisiei economice, industrii şi servicii în 

şedinţa comună din data de 27 martie 2018. 

Membrii celor patru Comisii au constatat următoarele: 

- Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) este instituţia 

administrativ-jurisdicţională competentă să soluţioneze contestaţiile formulate de 

operatorii economici în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor 

de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii; 

- ca structură organizatorică, Consiliul a funcţionat în anul 2016 cu un număr de 32 de 

consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice, organizaţi în 

11 complete de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice. în schema 

de personal a Consiliului sunt incluse şi 55 de persoane cu statut de personal tehnico-

administrativ; 

- în intervalul 1 ianuarie-31 decembrie 2016, numărul contestaţiilor (dosarelor) 

formulate de operatorii economici şi înregistrate la C.N.S.C. a atins cifra de 3.005, însă 

un număr de 15 contestaţii au fost scoase de pe rol, C.N.S.C. declinându-şi competenţa 

legală de soluţionare a acestora. Din cele 2.990 de contestaţii supuse efectiv 

soluţionării, în 172 de cazuri operatorii economici au renunţat la contestaţii. Faţă de 

anul 2015, numărul contestaţiilor formulate în anul 2016 de operatorii economici şi 

înregistrate la C.N.S.C, a crescut cu 14,84% (446 de contestaţii). Majorarea numărului 

de contestaţii formulate (depuse) de către operatorii economici la Consiliu pe parcursul 

anului 2016 s-a produs pe fondul diminuării cu 14,16% a numărului de proceduri 
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iniţiate in Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P), dar şi al pachetului de 

modificări legislative începute încă de la sfârşitul anului 2010; 

- în anul 2016 un procent de 17,22% (515 contestaţii) au fost îndreptate împotriva 

documentaţiilor de atribuire, iar 82,78% (2.475 contestaţii) au fost formulate împotriva 

rezultatului de atribuire. 

Referitor la numărul de contestaţii formulate în anul 2016 de către operatorii 

economici în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

finanţate din fonduri europene, acestea au fost în număr de 392 (13,11% din numărul 

total al contestaţiilor formulate la Consiliu), în timp ce un număr de 2.598 contestaţii 

formulate (86,89% din numărul total al contestaţiilor) au vizat proceduri de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri publice naţionale. 

Faţă de anul 2015, numărul contestaţiilor formulate în cadrul procedurilor de 

atribuire finanţate din fonduri europene a scăzut semnificativ în anul 2016, respectiv 

cu 40,79% (270 contestaţii), în timp ce numărul contestaţiilor formulate în cadrul 

procedurilor de atribuire finanţate din fonduri publice naţionale, a înregistrat anul 

trecut o creştere cu 36,95% (701 contestaţii). Scăderea numărului contestaţiilor 

formulate în cadrul procedurilor de atribuire finanţate din fonduri europene în anul 

2016 a avut la bază un grad scăzut de absorbţie a fondurilor europene care s-a 

repercutat în diminuarea numărului de proceduri finanţate din această sursă. 

Pentru anul 2016, contestaţiile formulate de către operatorii economici în cadrul 

procedurilor de atribuire pot fi clasificate în funcţie de obiectul contractului de 

achiziţie publică, astfel: 

- proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect: execuţia de 

lucrări - 1.253 (41,91%); 

- prestarea de servicii - 907 (30,33%); furnizarea de produse - 830 (27,76%). 

Făcând o analiză a obiectului contestaţiilor formulate împotriva cerinţelor 

impuse în cadrul documentaţiei de atribuire s-a observat că cel mai des contestate sunt: 

cerinţe restrictive cu privire la experienţa similară, criterii de calificare, specificaţii 

tehnice; criterii de atribuire şi factori de evaluare fără algoritm de calcul netransparent 

sau subiectiv; menţionarea în cadrul documentaţiei de atribuire a unor denumiri de 

tehnologii, produse, mărci, producători, fără a se utiliza sintagma "sau echivalent"; 
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lipsa unui răspuns clar, complet şi fără ambiguităţi din partea autorităţii contractante, 

la solicitările de clarificări vizând prevederile documentaţiei de atribuire; forma de 

constituire a garanţiei de participare; impunerea de clauze contractuale inechitabile sau 

excesive; nedivizarea achiziţiei pe loturi, în cazul produselor/lucrărilor similare. 

Celor 11 complete de soluţionare a contestaţiilor le-au fost repartizate în anul 

2016 aleatoriu, în mod electronic, în vederea soluţionării, în medie, 273 

contestaţii/dosare, ceea ce a însemnat o creştere cu aproximativ 4 dosare/lună 

comparativ cu anul 2015. 

Pe parcursul anului 2016, completele de soluţionare a contestaţiilor din cadrul 

C.N.S.C. au emis 2.348 de decizii (mai puţin cu 8,57% comparativ cu anul precedent), 

fapt ce a însemnat soluţionarea unui număr de 2.885 dosare. 

De la înfiinţarea Consiliului şi până la 31 decembrie 2016, numărul total al 

dosarelor soluţionate de completele de soluţionare a contestaţiilor din cadrul instituţiei 

a atins cifra de 56.702. 

Ca urmare a soluţionării contestaţiilor formulate de către operatorii economici, 

Consiliul a pronunţat: 803 decizii în care a dispus admiterea contestaţiilor formulate de 

către operatorii economici şi 1.545 decizii prin care a dispus respingerea contestaţiilor. 

C.N.S.C. a pronunţat în anul 2016 decizii în cadrul unor proceduri de atribuire 

având o valoare totală estimată de 24.919.001.472,07 RON, echivalent a 

5.548.900.301,07 EURO, rezultând o valoare cu 14,21% mai mică comparativ cu anul 

2015. Valoarea totală estimată a procedurilor de atribuire în care C.N.S.C. a pronunţat 

decizii de admitere a contestaţiilor formulate de operatorii economici a fost de 

8.897.203.673,05 RON, echivalent a 1.981.206.839,10 EURO, iar în cazul deciziilor 

de respingere, valoarea totală estimată a fost de 16.021.797.799,02 RON, echivalent a 

3.567.693.461,97 EURO. 

în ceea ce priveşte procedurile având ca finanţare fondurile europene în anul 

2015, din cele 3.512 proceduri iniţiate în S.E.A.P au fost atribuite un număr de 2.575 

proceduri în valoare de 7.267.317.012,79 RON, în vreme ce în anul 2016, din cele 833 

de proceduri iniţiate au fost atribuite numai 340 de proceduri în valoare de 

1.001.827.919,27 RON. 
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Numărul procedurilor iniţiate şi atribuite în S.E.A.P. a scăzut în 2016 

comparativ cu anul 2015 atât din punct de vedere numeric, cât şi valoric, în timp ce 

cumpărăturile directe la care au apelat diverse autorităţi publice (centrale şi locale) au 

înregistrat o creştere semnificativă atât din punct de vedere cantitativ, cât şi valoric. 

Din totalul de 2.348 de decizii emise de completele de soluţionare a 

contestaţiilor din cadrul C.N.S.C. un număr de 524 (23,32%) decizii au fost atacate cu 

plângere la Curţile de Apel competente. Astfel, 44 decizii au fost casate/desfiinţate în 

tot de instanţe (1,87% din totalul deciziilor emise de Consiliu) şi 41 au fost modificate 

în parte (1,75% din totalul deciziilor emise de Consiliu). 

Pe parcursul anului 2016, un număr de 2.263 decizii emise de Consiliu (96,38% 

din totalul deciziilor emise pe parcursul anului 2015) au rămas definitive şi irevocabile 

în forma emisă de instituţie. 

Bugetul C.N.S.C. aferent anului 2016 a fost în sumă de 11.297 mii RON şi a 

fost distribuit după cum urmează: 

-prevedere  bugetară  pentru   cheltuieli  curente: 10.774  mii  RON,   din   care:   

cheltuieli   de   personal:9.253 mii RON, bunuri şi servicii: 1.521 mii RON; 

-prevedere bugetară pentru cheltuieli de capital: 523 mii RON. 

La dezbateri a participat preşedintele C.N.S.C., domnul Silviu-Cristian Popa, 

care a răspuns întrebărilor membrilor Comisiilor şi a expus o serie de probleme cu care 

se confruntă această instituţie. 

În urma lucrărilor şedinţelor, membrii Comisiilor au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să înainteze Plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului un raport  

comun asupra Raportului de activitate pe anul 2016 al Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor. 

 

PREŞEDINTE, 
 

 Eugen NICOLICEA 
 
 

 

PREŞEDINTE, 
 

 Robert Marius CAZANCIUC 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe ŞIMON 
 

PREŞEDINE, 
 

Florin-Vasile CÎŢU 



 6

 


		2018-05-03T11:07:04+0300
	Florica Manole




