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RAPORT COMUN 

asupra  

Raportului de activitate pe anul 2014 al  

Consiliului  Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

 

           În conformitate cu prevederile alin. (1) al art. 21 şi art. 22 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, republicat şi art.259 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin                      

Legea nr.337/2006, cu modificări şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor, împreună cu Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia juridică, de numiri, 
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disciplină, imunităţi şi validări din Senat, au fost sesizate de către Birourile permanente ale celor două Camere cu Raportul de activitate pe 

anul 2014 al Consiliului  Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 24 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, membrii celor  

patru Comisii au analizat Raportul de activitate pe anul 2014 al Consiliului  Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prezentat de 

preşedintele C.N.S.C., în şedinţe separate. 

 Cu prilejul dezbaterilor, membrii cele patru Comisii au constat următoarele: 

 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) este un organism de jurisdicţie specifică (în domeniul achiziţiilor 

publice), creat în scopul garantării respectării legislaţiei de către autorităţile contractante, datorită rolului său principal de remediere şi 

subsidiar de anulare a procedurilor de atribuire nelegale. 

 Ca şi structură organizatorică, Consiliul a funcţionat în anul 2014 cu un număr de 33 de consilieri de soluţionare a contestaţiilor în 

domeniul achiziţiilor publice, conform H.G. nr. 1037/2011, organizaţi în 11 complete de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor 

publice. 

 În schema de personal a Consiliului au mai fost incluse şi 54 de persoane cu statut de personal tehnico-administrativ (prin H.G. nr. 

1037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al C.N.S.C. se prevede un număr de 64 de posturi alocate 

personalului tehnico-administrativ). 

 Comparând evoluţia totală a numărului contestaţiilor formulate în anul 2014 cu cea înregistrată în anul 2013 s-a constatat o scădere 

cu 34,60%, diminuare care poate fi considerată semnificativă. 

            Motivul acestei scăderi a numărului contestaţiilor formulate la C.N.S.C. de către operatorii economici în cel de-al doilea semestru al 

anului 2014 comparativ cu perioada similară a anului precedent, l-a constituit introducerea obligării operatorilor economici de a constitui 

garanţia de bună conduită pentru întreaga perioada cuprinsă între data depunerii contestaţiei şi data rămânerii definitive a deciziei 

Consiliului de soluţionare a acesteia, garanţie a cărei cuantum a fost stabilită în funcţie de tipul şi valoarea contractului ce urmează a fi 

atribuit, aceasta putând atinge valoarea maximă de 100.000 de euro. 

 Comparând numărul contestaţiilor formulate în perioada 2013 - 2014 cu numărul procedurile iniţiate în S.E.A.P. se constată o 

scădere a numărului de contestaţii formulate la C.N.S.C. în anul 2014 cu 34,60%, comparativ cu anul precedent. 
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 Referitor la numărul de contestaţii formulate în anul 2014 de către operatorii economici în cadrul procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri europene, trebuie subliniat faptul că acestea au fost în număr de 1.581, ceea ce a 

reprezentat un procent de 42,13% din numărul total al contestaţiilor formulate la Consiliu, în timp ce 2.172 contestaţii formulate, adică 

57,87% din numărul total al contestaţiilor formulate de operatorii economici la C.N.S.C., au vizat proceduri de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică finanţate din fonduri publice interne. 

 În anul 2014, din cele 222 de contestaţii formulate la C.N.S.C. de către operatorii economici nominalizaţi în „Top 10 contestatori”, 

un număr de 124 dintre acestea au fost admise, ceea ce reprezintă un procent de 9,18% din totalul contestaţiilor admise de către Consiliu pe 

parcursul întregului an. 

 Contestaţiile formulate de către operatorii economici, în cadrul procedurilor de atribuire, pot fi clasificate şi în funcţie de obiectul 

contractului de achiziţie publică, situaţie care în anul 2014 s-a prezentat astfel: proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

având ca obiect execuţia de lucrări – 1.491(39,73%); proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect prestarea de 

servicii - 1.259 (33,55%); proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică având ca obiect furnizarea de produse – 1.003 (26,72%). 

 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, cu 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”; 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. 

 În cadrul contestaţiilor formulate împotriva rezultatului procedurii s-a observat că, cel mai des contestate/criticate sunt:                         

procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor (neluarea în considerare a garanţiei de participare, modul de desfăşurare a şedinţei de 

deschidere a ofertelor); respingerea ofertei contestatarului ca neconformă sau inacceptabilă; preţul neobişnuit de scăzut al ofertelor altor 

participanţi la procedura de atribuire; documentele de calificare depuse de alţi ofertanţi participanţi sau modul de punctare/evaluare a 

acestora de către autoritatea contractantă; faptul că, în adresa de comunicare a rezultatului procedurii, autoritatea contractantă nu a precizat 

motivele de respingere a ofertei; respingerea ofertei fără ca autoritatea contractantă să solicite clarificări referitoare la propunerea 
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tehnică/preţul ofertat, sau aprecierea incorectă a răspunsurilor la clarificări; anularea fără temei legal a procedurii de atribuire de către 

autoritatea contractantă. 

 În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2014, cele 11 complete de soluţionare a contestaţiilor din cadrul C.N.S.C. au pronunţat un 

număr de 3.758 decizii. 

 C.N.S.C. a acordat o deosebită preocupare perfecţionării personalului tehnico-administrativ, încurajând şi susţinând financiar 

participarea angajaţilor la diverse cursuri de pregătire. Astfel, ţinând cont de obligaţia de a-şi îmbunătăţi în mod continuu abilităţile şi 

pregătirea profesională şi fiind interesaţi de perfecţionarea continuă a personalului, membrii Consiliului au participat pe parcursul anului 

2014 la două workshop-uri având următoarele tematici: S.E.A.P. - Incompatibilitatea versus conflictul de interese în domeniul achiziţiilor 

publice, precum şi transpunerea directivelor. 

 Bugetul C.N.S.C. aferent anului 2014, a fost în sumă de 10.610 mii lei şi a fost distribuit astfel: cheltuieli curente: 10.480 mii lei, din 

care cheltuielile de personal: 8.584 mii lei şi  bunuri şi servicii: 1.714 mii lei. 

           Preşedintele C.N.S.C. a răspuns întrebărilor membrilor celor patru Comisii şi a expus o serie de probleme cu care se confruntă această 

instituţie. 

 După încheierea dezbaterilor a fost supusă la vot propunerea de întocmire a unui raport comun de aprobare asupra                       

Raportului de activitate pe anul 2014 al Consiliului  Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.  

În urma exprimării votului, membrii celor patru Comisii au aprobat această propunere şi au hotărât, cu unanimitatea voturilor 

membrilor prezenţi, să înainteze Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului raportul comun de aprobare asupra 

Raportului de activitate pe anul 2014 al Consiliului  Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.  

 
 

              
PREŞEDINTE     PREŞEDINTE         PREŞEDINTE   PREŞEDINTE 

 
Deputat         Deputat             Senator                                       Senator 

 
Mihai Tudose               Liviu-Bogdan Ciucă                  Eugen Ţapu-Nazare   Cătălin Boboc 
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