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RAPORT COMUN 
                                                                                 asupra 

Raportului de activitate pe anul 2011  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 2011 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 2011 al Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor  prezentat de preşedintele C.N.S.C., în şedinţe separate. 
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Cu prilejul dezbaterilor, membrii  celor trei Comisii au constatat următoarele: 
 
În desfăşurarea activităţii sale, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.) asigură aplicarea 

coerentă a legislaţiei în vigoare, conform principiilor de drept: legalitate, celeritate, contradictorialitate şi dreptul la 
apărare.  

Din punctul de vedere al structurii organizatorice, în cursul anului 2011 C.N.S.C. a funcţionat cu un număr de             
36 consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice (dintre care, trei au fost suspendaţi din 
funcţie). Schema de personal a Consiliului a inclus şi 53 de persoane cu statut de personal tehnico-administrativ. 

Pentru a completa schema de personal, pe parcursul anului 2011, C.N.S.C. a scos la concurs trei posturi de 
consilieri de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice, care au fost ocupate.  

În cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor erau angajate, la sfârşitul anului 2011, un număr de                 
88 persoane cu studii superioare. 

În intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie 2011, numărul contestaţiilor (dosarelor) formulate de operatorii economici 
şi înregistrate la C.N.S.C. a atins cifra de 6.293.  

Pe parcursul anului 2011 s-a observat o scădere cu 20,01% a numărului contestaţiilor formulate de operatorii 
economici şi înregistrate la C.N.S.C,  comparativ cu anul 2010. Diminuarea s-a datorat, pe de o parte, numărului mai mic 
de proceduri iniţiate în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P.), dar şi modificărilor legislative care au 
diminuat intenţia operatorilor economici de a formula contestaţii. 

În privinţa numărului de contestaţii formulate de către operatorii economici în cadrul procedurilor de achiziţie 
publică finanţate din fonduri europene, acestea au fost în număr de 2.306, ceea ce a reprezentat un procent de 36,64% din 
numărul total de contestaţii formulate la Consiliu pe parcursul anului 2011. Restul contestaţiilor formulate (3.987), adică 
63,36% din numărul total al contestaţiilor formulate de operatorii economici la C.N.S.C. au vizat proceduri de achiziţie 
publică finanţate din fonduri publice interne. 

În intervalul 1 ianuarie – 31 decembrie 2011, numărul total al deciziilor emise de completele de soluţionare a 
contestaţiilor din cadrul C.N.S.C. a fost de 6.000, din care  un număr de 599 (9,98%) au fost decizii de suspendare a 
procedurii de achiziţie publică până la soluţionarea pe fond a contestaţiei de către Consiliu. 

Pe parcursul anului 2011 completele de soluţionare a contestaţiilor din cadrul C.N.S.C. au emis 6.000 de decizii, 
fapt ce a însemnat soluţionarea, în intervalul menţionat, a 6.454 de dosare.  

De la înfiinţarea Consiliului şi până la data de 31 decembrie 2011, numărul total al deciziilor emise de instituţie a 
fost de 30.654. 
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Ca urmare a soluţionării contestaţiilor (dosarelor), s-au înregistrat 1.931 decizii în care s-a dispus admiterea 
acestora şi 4.055 decizii prin care s-a dispus respingerea contestaţiilor, motivele fiind: au fost nefondate, tardive, fără 
obiect, inadmisibile, lipsite şi rămase fără obiect, introduse de persoane fără interes, renunţări etc. 

Din numărul total de 1.931 de decizii admise de către C.N.S.C., un număr de 226 au reprezentat decizii prin care 
s-a admis suspendarea procedurilor de achiziţie publică până la soluţionarea pe fond a cauzei. În cazul diferenţei de          
1.705 decizii de admitere, pentru 1.312 Consiliul a dispus remedierea procedurilor de achiziţie publică, în timp ce în 
cazul a 393 decizii instituţia a dispus anularea procedurilor de achiziţie publică. 

Analizând obiectul celor 6.293 contestaţii formulate de operatorii economici la C.N.S.C. în anul 2011, a rezultat 
că un număr de 2.431 dintre acestea au vizat documentaţiile de atribuire (38,63%), iar 3.862 rezultatul procedurii 
(61,37%). 

Pe parcursul anului 2011, din totalul de 6.000 de decizii emise de completele de soluţionare a contestaţiilor din 
cadrul C.N.S.C. un număr de 763 (12,72%) decizii au fost atacate cu plângere la Curţile de Apel competente aflate în raza 
teritorial administrativă a autorităţii contractante. În urma plângerilor formulate de operatorii economici/autorităţile                     
contractante la Curţile de Apel competente aflate în raza teritorial administrativă a autorităţii contractante, numai                       
69 decizii emise de C.N.S.C. au fost casate/desfiinţate în tot de instanţe (1,15% din totalul deciziilor emise de Consiliu) şi 
doar 40 au fost remediate/modificate în parte (0,66% din totalul deciziilor emise de instituție ). 

Preocupat de creșterea transparenţei, competitivităţii, a eficienţei pieţei achiziţiilor publice, de promovarea celor 
mai bune practici la nivel european şi de diseminarea propriilor experienţe în domeniu către partenerii instituţionali, 
C.N.S.C. a acordat în anul 2011 o prioritate deosebită activităţii de perfecţionare a personalului propriu, în paralel cu cea 
de prevenire şi descurajare a practicilor anticoncurenţiale în domeniul licitaţiilor publice. În acest sens, C.N.S.C. a 
acordat o deosebită importanţă colaborării instituţionale cu organisme care au atribuţii pe piaţa achiziţiilor publice 
(Consiliul Concurenţei, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice                                
- A.N.R.M.A.P., Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice – U.C.V.A.P.). În acest context C.N.S.C. 
a sesizat, în anul 2011, Agenţia Naţională de Integritate (A.N.I.) cu un număr de şase proceduri de achiziţie publică în 
cadrul cărora se invoca existenţa unor potenţiale conflicte de interese.  

Din punct de vedere al relaţiei cu mass-media şi cu publicul larg, activitatea derulată de C.N.S.C. în anul 2011 s-a 
concretizat într-o abordare interactivă, menită să garanteze transparenţa instituţională. Pe lângă răspunsurile furnizate 
periodic reprezentanţilor mass-media, CNSC a furnizat în mod periodic Comunicate Oficiale privind activitatea sa în 
scopul unei informări corecte a opiniei publice.  

Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul C.N.S.C a elaborat la finele primului semestru al anului 2011 un 
„Raport de activitate” al instituţiei, document care a fost publicat pe website-ul instituţiei şi remis prin intermediul poştei 
electronice jurnaliştilor acreditaţi la instituţie. În cursul anului 2011 Biroul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul 
C.N.S.C. a primit peste 100 de solicitări formulate de jurnalişti acreditaţi sau de diverse persoane fizice.  
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Mai mult decât atât, în scopul asigurării unei transparenţe totale în ceea ce priveşte activitatea C.N.S.C., 
conducerea instituţiei a creat în anul 2011 un Birou de Statistică şi a făcut demersuri în vederea perfecţionării unui sistem 
IT integrat, acţiuni care au asigurat în orice moment operatorilor economici interesaţi, publicului larg, dar şi mass-media, 
datele oficiale referitoare la contestaţiile formulate în cadrul procedurilor de achiziţie publică şi la deciziile emise de 
Consiliu. 

 
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 Raportul de activitate pe anul 2011 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 2011 al Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor.   

 
 
 

PREŞEDINTE                              PREŞEDINTE                                   PREŞEDINTE                     PREŞEDINTE 
 

      Mihai TUDOSE                        Liviu-Bogdan CIUCĂ                     Eugen ŢAPU-NAZARE           Cătălin BOBOC 
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