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RAPORT COMUN 

asupra  

Raportului de activitate pe anul 2013 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 ale 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 

modificările 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, disciplină, imunităţi şi validări din 

Senat, au fost sesizate de către Birourile permanente ale celor două Camere cu Raportul de activitate pe anul 2013 al Consiliului  Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor. 
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 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 2013 al Consiliului  Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, prezentat de preşedintele 

C.N.S.C., în şedinţe separate. 

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

 În intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, numărul contestaţiilor (dosarelor) formulate de operatorii economici şi înregistrate la 

CNSC a fost de 5.739. Dintre acestea, 40,65% au fost îndreptate împotriva documentaţiilor de atribuire, iar 59,35% au fost formulate împotriva 

rezultatului de atribuire. Un număr de 2.207 contestaţii au fost formulate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică 

finanţate din fonduri europene, iar 3.532 au vizat proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri publice interne. 

 Analizând obiectul contestaţiilor formulate împotriva cerinţelor impuse în cadrul documentaţiei de atribuire s-a observat că sunt 

contestate cel mai des: 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. 

 Pe parcursul anului 2013, completele de soluţionare a contestaţiilor din cadrul CNSC au emis un număr de 5.730 de decizii, fapt ce a 

însemnat soluţionarea unui număr de 5.848 contestaţii (dosare). 

 Ca urmare a soluţionării contestaţiilor formulate de către operatorii economici, CNSC a pronunţat 2.000 decizii în care a dispus 

admiterea contestaţiilor formulate de operatorii economici şi 3730 decizii prin care a dispus respingerea contestaţiilor. 

 Din punct de vedere valoric, în anul 2013 valoarea totală estimată a procedurilor de atribuire în care CNSC a pronunţat decizii de 

admitere a contestaţiilor formulate de operatorii economici a fost de 21.986.958.562,38 lei, echivalent a 4.975.550.704,32 Euro. 

 Valoarea totală estimată a procedurilor în care s-au emis decizii de respingere a contestaţiilor a fost de 21.730.217.681,39 lei, echivalent 

a 4.917.451.387,50 Euro. 
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 Din valoarea totală estimată a procedurilor în care s-au emis decizii de admitere a contestaţiilor, valoarea estimată a procedurilor de 

atribuire în care Consiliul a dispus anularea acestora a fost de 2.545.303.672,05 lei, echivalent a 575.990.873,96 Euro, iar cea a procedurilor de 

atribuire în care s-au dispus măsuri de remediere s-a ridicat la suma de 19.441.654.890,33 lei, echivalentul a 4·399·559·830,35 Euro. 

 Faţă de anul 2012, în 2013 au crescut atât valoarea estimată a procedurilor de atribuire în care Consiliul a admis contestaţiile şi a anulat 

proceduri, cât şi valoarea estimată a procedurilor în care CNSC a pronunţat decizii de admitere şi a dispus remedierea procedurilor (16,03%). 

 Datele oficiale furnizate de Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) arată că în anul 2013, în cadrul platformei electronice de 

comunicare utilizată în procesul de atribuire a contractelor de achiziţie publică au fost iniţiate un număr de 19.342 proceduri de atribuire, având 

o valoare totală estimată de 74.615.096.072,24 lei (echivalent a 16.885.063.605,39 Euro). Comparativ cu anul 2012, numărul procedurilor de 

atribuire a scăzut cu 30,06% şi cu 32,36% faţă de 2011. 

 Respectând principiul constituţional al accesului la justiţie, legiuitorul a stabilit că este necesar ca decizia pronunţată de Consiliu să fie 

controlată de o instanţă judecătorească, astfel încât să se permită remedierea erorilor săvârşite în cadrul primei soluţionări.Verificările sunt 

făcute de curţile de apel din raza unde îşi are sediul autoritatea contractantă sau Curtea de Apel Bucureşti. 

 Plângerea împotriva deciziilor CNSC poate fi iniţiată de către autoritatea contractantă, de către unul sau mai mulţi operatori economici 

participanţi la o procedură sau de către autoritatea contractantă împreună cu unul sau mai mulţi operatori economici implicaţi într-o procedură 

de achiziţie publică. 

Pe parcursul anului 2013, din totalul de 5.730 de decizii emise de completele de soluţionare a contestaţiilor din cadrul CNSC, un număr 

de 868 (15,14%) decizii au fost atacate cu plângere la Curţile de Apel competente, în a căror rază se află sediul autorităţii contractante. 

În anul 2013, urmare a plângerilor formulate la Curţile de apel competente, 69 decizii emise de CNSC au fost casate/desfiinţate în tot de 

instanţe (1,20% din totalul deciziilor emise de Consiliu) şi 70 au fost modificate în parte (1,22% din totalul deciziilor). 

Consiliul şi Ministerul Justiţiei, Direcţia Naţională Anticorupţie, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, 

Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Agenţia 

Naţională pentru Integritate şi Ministerul Public sunt parteneri în cadrul proiectului transnaţional dedicat combaterii fraudei în achiziţiile 

publice, iniţiat de "Freedom House România" pentru care s-a primit finanţare din partea ISEC. 

În anul 2013 CNSC a sesizat ANI, ANRMAP şi Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice cu privire la un număr 

de 13 proceduri de atribuire unde s-a invocat existenţa unor potenţiale conflicte de interese. 
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           Bugetul CNSC aferent anului 2013 a fost în sumă de 10.190 mii lei şi a fost distribuit după cum urmează: prevedere bugetară pentru 

Cheltuieli curente: 10.155 mii lei; prevedere bugetară pentru Cheltuieli de capital 35 mii lei. 

           Pentru realizarea unui sistem eficient în domeniul achiziţiilor publice care, implicit, să conducă la creşterea încrederii părţilor 

participante în modalitatea de atribuire a contractelor finanţate din bani publici, CNSC consideră că se impune luarea următoarelor măsuri: 

- stabilitate legislativă astfel încât părţilor implicate să li se permită însuşirea şi aprofundarea acesteia; 

- dezvoltarea segmentului de formare profesională în domeniul achiziţiilor publice deoarece se constată în piaţă lipsa unor specialişti care să 

ofere consultanţă atât autorităţilor contractante în elaborarea/iniţierea procedurii de atribuire şi, ulterior, în etapa de evaluare a ofertelor cât şi 

operatorilor economici - ofertanţi în elaborarea ofertelor; 

- creşterea transparenţei pe tot parcursul derulării procesului de atribuire în scopul eliminării tuturor suspiciunilor posibile, măsură care ar putea 

conduce în mod implicit şi la eliminarea conflictului de interese şi/sau incompatibilităţi; 

- întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor în domeniul achiziţiilor publice. 

           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 2013 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 2013 al Consiliului  Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.  
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