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Comparativ cu perioada similara a anului trecut,

NUMÃRUL CONTESTAŢIILOR DEPUSE LA C.N.S.C.
ÎN PRIMELE NOUÃ LUNI A CRESCUT CU 36,51%

Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor (C.N.S.C.)  a luat fiinţă 

ca  urmare  a  aplicării  de  către  România  a  Directivelor  89/665/CE  din  21 

decembrie 1989 şi 92/13/CE din 25 februarie 1992 şi a început activitatea ca 

urmare a intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006, 

iar de la data de 1 ianuarie 2007 a căpătat personalitate juridică şi funcţionează 

în  baza  Hotãrârii  Guvernului  nr.  782/2006  (Regulamentul  de  organizare  şi 

funcţionare al C.N.S.C.), Directiva CE 66/2007 consfiinţind consacrarea juridică 

europeană.

Odată cu apariţia Ordonanţei de Urgenţã a Guvernului nr. 228/2008, care a 

modificat Ordonanţa de Urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 (n.n. - în sensul că 

prevede cã toate contestaţiile referitoare la procedurile de atribuire de lucrări 

aferente infrastructurii de transport de interes naţional se formulează în condiţiile 

Legii  contenciosului  administrativ  nr.  554/2004,  cu modificările  şi  completările 

ulterioare), au existat o serie de voci care au susţinut cã numărul contestaţiilor 

depuse la C.N.S.C. va cunoaşte o scãdere comparativ cu anul precedent. 

Însã,  realitatea  a  demonstrat  cã  în  ciuda  aşteptărilor  unora,  numărul 
contestaţiilor  depuse  la  C.N.S.C.  a  “explodat”  în  primele  nouã  luni  ale 
anului, comparativ cu perioada similară a anului trecut. 

 

http://www.cnsc.ro/


Astfel, în intervalul 1 ianuarie – 30 septembrie 2009, la C.N.S.C. au fost 

înregistrate  6.509 dosare (contestaţii), ceea înseamnã o creştere cu 36,51% 
faţã de perioada similarã a anului trecut (4.452 dosare). 

Defalcat pe luni, numărul contestaţiilor depuse la C.N.S.C. în perioada 1 

ianuarie – 30 septembrie 2009 a evoluat după cum urmează:

Situatie comparativa dosare (Contestatii) depuse, la C.N.S.C. in 
anul 2009 fata de anul 2008
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Practic,  de la înfiinţarea sa şi  până la data de 30 septembrie 2009,  la 

C.N.S.C. au fost înregistrate un număr de 18.675 dosare (contestaţii), din care 

numai  în  primele  nouã  luni  ale  anului  curent au  fost  înregistrate  6.509 
dosare.
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Deşi numãrul contestaţiilor depuse la C.N.S.C. în intervalul 1 ianuarie - 30 
septembrie 2009 a fost extrem de mare, totuşi  completele de soluţionare a 
contestaţiilor  din  cadrul  C.N.S.C.  au  emis  5.171  decizii,  care  înseamnã 

soluţionarea a 6.509 dosare (conform art. 273, al. 1 din O.U.G.   nr. 34/2006 

completată şi  modificată cu  O.U.G. nr. 19/07.03.2009 privind unele măsuri în 

domeniul  legislaţiei  referitoare la  achiziţiile  publice, “Contestaţiile  formulate în 

cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire vor fi conexate de către Consiliu pentru a  

se pronunţa o soluţie unitară”). 

Per total,  de la înfiinţarea C.N.S.C. şi pânã la finele lunii septembrie 
2009 numãrul total al deciziilor emise de aceastã instituţie a atins cifra de 
15.903. 

Aici trebuie precizat un aspect extrem de important: anume că din totalul celor 

15.903 decizii emise de către C.N.S.C. de la înfiinţarea sa, 

numai 1.756 au fost atacate cu plângere la Curţile de Apel, 
iar dintre acestea au fost admise doar 268 - ceea ce reprezintă un procent 

de 1,69% din totalul deciziilor emise de C.N.S.C.
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Practic, daca scãdem din numãrul total al deciziilor emise C.N.S.C (15.903 

decizii) pe cel al deciziilor atacate cu plângere şi admise la Curtea de Apel (268 

speţe), observãm cã  de la înfiinţarea sa şi pânã la data de 30 septembrie 
2009, C.N.S.C. a reuşit performanţã de a emite 15.635 decizii care au rãmas 
definitive şi irevocabile. 

http://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG19_2009.pdf
http://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG34_2006modificata_cu_OUG19_2009.pdf


Acest  lucru  înseamnã cã    98,31% din  deciziile  emise  de  C.N.S.C.  au   
rãmas în forma iniţialã (definitive si irevocabile)  în care au fost pronunţate 
de cãtre aceastã instituţie.

Pentru a va face o imagine completã a activitãţii  C.N.S.C.,  mai  trebuie 

menţionat că din evidenţa registrelor oficiale ale instituţiei rezultă că în primele 
nouã luni  din  anul  curent au  intrat  35.739  documente şi  au  ieşit  25.326 
înscrisuri  similare.  Rezultã  cã  în  primele  nouã  luni  ale  acestui  an,  în 
interiorul C.N.S.C. au fost rulate un numãr total de 61.065 documente, cifra 
aproape egalã cu totalul documentelor rulate pe tot parcursul anului trecut 
(63.761  documente).  Dacã  ne  referim  la  intervalul  scurs  de  la  înfiinţarea 
C.N.S.C.  şi  pânã  la  data  de  30  septembrie  2009,  numãrul  total  al 
documentelor rulate în interiorul C.N.S.C. a atins cifra de  172.680 (97.016 - 
documente intrate şi 75.664 - documente ieşite).
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Referitor la termenul de soluţionare a contestaţiilor de către C.N.S.C. în 

primele nouã luni din acest an, a rezultat o medie de  19 zile,  termen inferior 
celui  prevãzut  de  art.  276,  alin.  1  din  OUG  nr.  34/2006,  completată  şi 
modificată cu OUG nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei 
referitoare la achiziţiile publice pentru rezolvarea contestaţiilor (“Consiliul  

are obligaţia de a soluţiona contestaţia în termen de 20 de zile de la data primirii  

http://www.cnsc.ro/images/stories/legislatie/ro/OUG19_2009.pdf
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dosarului  achiziţiei  publice  de  la  autoritatea  contractantă.  În  cazuri  temeinic  

justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi  prelungit cu încă 10  

zile”). 

Ţinând cont de cifrele prezentate mai sus, estimăm că în acest an numărul 
dosarelor înregistrate la C.N.S.C. va cunoaşte o creştere exponenţialã, în 

principal din cauza:

• crizei  economice actuale  -  care  face ca fiecare  companie  să se “bată” 

pentru orice ban public;

• autorităţilor contractante - care nu sunt total transparente în alegerea şi 

gestionarea criteriilor de atribuire şi de calificare.

 Ţinem  sã  subliniem  şi  faptul  cã  urmare  a  activităţii  de  soluţionare  a 

contestaţiilor,  pe parcursul  anului  2008 a  rezultat  un număr de  6.275 decizii 
emise de completele de solutionare a contestatiilor din cadrul C.N.S.C. din care: 

● 2.064 decizii au fost luate în favoarea autorităţii contractante (32,89 

%); 

● 2.086 decizii au fost luate în favoarea contestatorilor (33,24 %); 

●  1.584 decizii au fost luate prin  respingerea pe excepţii (tardive, fără 

obiect,  inadmisibile,  lipsite  şi  rămase fără  obiect,  introduse de persoane fără 

interes, etc) (25,24 %); 

●  541  decizii au  fost  emise  ca  urmare   a  luării  la  cunoştiinţă  de 

renunţarea la contestaţie de către contestatori (8,62%).

Faptul că 33,24% din totalul deciziilor pronunţate în anul 2008 au fost în 
favoarea  contestatorilor  arată  că  aceştia  au  sesizat  în  mod  corect 
neregulile existente în cadrul procedurilor de atribuire a  contractelor de 
achiziţie publică. 

Mai  trebuie  subliniat  cã  30%  din  contestaţiile  depuse  anul  trecut la 
C.N.S.C. au  reprezentat  contestaţii  asupra  modului  de  elaborare  a 
documentaţiei  de  atribuire,  restul  de  70%  fiind  contestaţii asupra 
rezultatului evaluării facute de autoritatea contractantă.
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CONCLUZII:

Numarul mare de contestatii cu care Consiliul National de Solutionare a 

Contestatiilor a fost bombardat are dupa opinia noastra doua mari cauze:

1. Criza economica - prin faptul ca banii publici sunt cei mai siguri si toti 

operatorii economici vaneaza bani publici – siguri.

2. Increderea operatorilor economici in C.N.S.C. –  cauzata de numarul foarte 

mare de decizii ramase definitive (15.635)  din totalul de 15.903 decizii 
emise de CNSC de la infiintare pana in prezent. Practic au fost admise 
la Curtea de Apel  in perioada 2006 -30 sept 2009 doar 268 de decizii.

Data 21.10.2009

PREŞEDINTE,

Drd.ec.ing. MIHAI PRISACARIU


