
 

Volumul VI 

Cuprins Volumul VI1 
 

Partea I. Hotărâri pronunţate de curţile de apel 
 

Capitolul I. Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 
 
1. În cazul contractelor al căror obiect îl constituie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări, operatorii 

economici au obligaţia ca, la data depunerii ofertelor, să prezinte informaţiile necesare din proiectul tehnic 
(liste de cantităţi şi consumuri). Sunt legale cerinţele de a se depune fişe tehnice şi de a se indica furnizorii 
principalelor materiale 

2. Dacă o contestaţie nu este însoţită de garanţia de bună conduită sau aceasta nu este îndestulătoare, Consiliul 
nu poate respinge automat contestaţia, ci trebuie să manifeste rol activ şi să îi pună în vedere contes-
tatorului să constituie garanţia corespunzătoare 

3. Ofertarea unui produs care nu se afla în fabricaţie la momentul depunerii ofertelor. Înlocuirea lui cu alt 
produs care îndeplineşte această condiţie nu reprezintă corectarea unei abateri tehnice minore. Ofertă 
neconformă 

4. Intervenientul nu are obligaţia de a constitui şi depune garanţia de bună conduită 
5. Nu este permis operatorului economic să depună o ofertă individuală/comună şi, totodată, să fie nominalizat 

ca subcontractant în cadrul altei oferte la aceeaşi procedură de atribuire 
6. În etapa de reevaluare a ofertelor, autoritatea are dreptul să reevalueze integral ofertele, respectiv să 

identifice noi motive de respingere a lor 
7. Deşi art. 16 alin. (1) din ordonanţă impune autorităţii contractante obligaţia de a respecta doar art. 35-38 şi 

56 din acest act normativ, dacă autoritatea înţelege să deruleze procedura de atribuire conform ordonanţei, 
atunci ea trebuie respectată în integralitate 

8. Stabilirea greşită a valorii estimate a contractului poate constitui o abatere care să atragă anularea 
procedurii de atribuire 

9. Comunicarea de către autoritatea contractantă a unui termen de contestare eronat nu constituie motiv de 
repunere în termen a contestatoarei. Termenul eronat este lipsit de relevanţă şi de efecte juridice 

10. În etapa de reevaluare a ofertelor, autoritatea are dreptul să declare inadmisibilă o ofertă care iniţial a fost 
considerată admisibilă 

11. Contestaţia în anulare împotriva deciziei instanţei de soluţionare a plângerii este inadmisibilă 
12. Tastarea unui preţ nereal în etapa de licitaţie electronică nu conduce la vicierea licitaţiei 
13. Autoritatea este obligată să ia în considerare angajamentul de susţinere, chiar dacă el este acordat doar în 

favoarea liderului asocierii ofertante 
14. Constituirea garanţiei de bună conduită este obligatorie şi în cazul plângerilor formulate împotriva deciziilor 

Consiliului privind suspendarea procedurilor de atribuire 
15. Este lipsită de interes contestarea ofertei concurente, câtă vreme oferta contestatoarei este inadmisibilă. 

Interesul vizând anularea procedurii şi reluarea ei nu poate fi luat în considerare. Pentru a fi actual, interesul 
trebuie să privească procedura de atribuire prezentă, la care contestatoarea a depus oferta 

16. Constituirea garanţiei de bună conduită este prevăzută ca o condiţie de admisibilitate a plângerii 
17. Nu este nici legală şi nici oportună respingerea unei oferte pentru deficienţe minore. Diferenţă de 39.690 lei, 

la o valoare a ofertei de 46.122.973,87 lei. Abatere minoră acceptabilă 
18. Termenul de valabilitate a garanţiei de participare nu se calculează potrivit art. 3 lit. z) din ordonanţă. 

Termenul nu este pe zile libere 
19. Preţ criptat în SEAP diferit de preţul din formularul de ofertă încărcat în SEAP. Eroare aritmetică. Ofertă 

admisibilă 
20. Constituirea garanţiei prin virament bancar în contul autorităţii de către o terţă persoană pentru cea 

interesată este valabilă 
21. Oferte care cuprind exprimări identice. Oferte care nu au fost elaborate în mod independent. Respingere 

legală a lor pentru manipularea rezultatului procedurii de atribuire 
22. Ofertarea unei cantităţi de emulsie de 56.648,58 kg în loc de 74.660,40 kg, diferenţa valorică de preţ al 

ofertei fiind de 0,95%. Ofertă neconformă 
23. Comunicarea contestaţiei către autoritatea contractantă nu este echivalentă notificării prealabile 

                                                 
1 Volumul VI a fost publicat în anul 2017, la Editura Hamangiu. 
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24. 1. Ofertantul a cărui ofertă a fost respinsă definitiv devine terţ faţă de licitaţie şi nu are interes în a contesta 
rezultatul acesteia, dacă demersul său nu este apt să conducă la anularea licitaţiei. Aplicarea art. 29 alin. (9) 
din Legea nr. 51/2006. 2. Ofertantul câştigător care nu a intervenit în etapa administrativ-jurisdicţională nu 
poate ataca decizia Consiliului prin care, ca efect al admiterii contestaţiei, poziţia sa este supusă reevaluării. 
Plângerea ofertantului câştigător intervenient accesoriu în etapa administrativ-jurisdicţională nu este 
neavenită, chiar dacă autoritatea contractantă în favoarea căreia a intervenit a depus plângere cu privire la 
alte aspecte. Art. 67 alin. (4) C. proc. civ. 

25. Pentru contestarea actelor comunicate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 101/2016 nu este necesară 
notificarea prealabilă, chiar dacă, la data depunerii contestaţiei, legea respectivă era în vigoare 

26. Cifra de afaceri a membrilor asocierii ofertante poate fi cumulată cu aceea a terţilor susţinători 
27. Omiterea includerii în preţul ofertei a valorii contribuţiei datorate de angajator pentru şomaj, de 0,50%. Nu 

este posibilă includerea ulterioară a acestei contribuţii în preţ, pe calea clarificărilor, nefiind în prezenţa unei 
erori aritmetice 

 
Capitolul al II-lea. Curtea de Apel Bacău, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
28. Experienţă similară nu înseamnă experienţă identică. Nu este similară experienţa ofertantului dintr-o altă 

categorie sau subcategorie de construcţii. Experienţa anterioară identică sau foarte apropiată de lucrarea 
licitată ar trebui să fie elementul calitativ de diferenţiere între oferte 

29. 1. Lipsa semnării electronice a documentelor ofertei transmise în SEAP nu atrage respingerea ofertei. 2. 
Instanţa de soluţionare a plângerii se poate pronunţa şi asupra cererii de restituire a garanţiei de bună 
conduită de către autoritatea contractantă 

30. 1. În stabilirea preţului ofertei, ofertanta trebuie să ia în considerare nivelul salariului minim legal pe 
perioada de derulare a contractului, iar nu pe cel valabil la momentul publicării invitaţiei de participare. 2. 
Sunt inadmisibile motivele noi de contestare formulate prin intermediul concluziilor scrise 

31. Nu se poate subcontracta execuţia întregului contract de achiziţie publică. Rolul ofertantului nu este de a 
câştiga licitaţia şi de a cesiona în totalitate execuţia lucrării. Atunci când ofertantul ştie de la început că nu 
poate realiza o parte din lucrare decât prin intermediul unui subcontractant, el este obligat să arate partea 
ce urmează să fie executată de subcontractant. Susţinerea din partea unui terţ nu se confundă cu 
subcontractarea 

32. Câtă vreme Consiliul a găsit că două motive de neconformitate sunt corecte, analiza celorlalte este de prisos 
33. Certificat de atestare fiscală care nu se referă la luna anterioară (iulie) celei în care s-au depus ofertele, cum 

s-a solicitat, ci la altă lună (iunie). Ofertă respinsă în mod eronat 
34. Încălcarea confidenţialităţii documentelor ofertei nu poate constitui motiv de nulitate a deciziei Consiliului. 

Participanţii la procedura publică de achiziţie nu pot invoca confidenţialitatea documentelor ofertei, ele 
devenind publice. Ofertanţii nu pot uza de declaraţia de confidenţialitate pentru a ascunde eventuale nere-
guli sau lipsuri ale documentelor de calificare. Principiul egalităţii armelor 

35. Deschiderea procedurii de insolvenţă a ofertantului nu înseamnă că sumele datorate de acesta la buget nu 
sunt exigibile. Respingere legală a ofertei pentru existenţa de datorii la buget 

36. Este lipsită de interes contestaţia ofertantei de pe locul IV care critică rezultatul doar faţă de oferta declarată 
câştigătoare. Invocarea în plângere a unor motive de respingere a ofertelor de pe locurile II şi III este lipsită 
de relevanţă 

37. Criteriu social de punctare a ofertelor. Angajare de forţă de muncă locală. Criteriu care încalcă principiul 
tratamentului egal între ofertanţi 

38. 1. În stabilirea preţului ofertei, ofertanta trebuie să ia în considerare nivelul salariului minim legal pe pe-
rioada de derulare a contractului, iar nu doar pe cel valabil la momentul depunerii ofertei. 2. Curtea nu se 
poate raporta, în soluţionarea plângerii, la alte înscrisuri sau argumente decât cele expuse comisiei de eva-
luare, deoarece este ţinută a verifica legalitatea actelor emise de comisie prin prisma aspectelor cunoscute la 
momentul evaluării ofertelor 

39. Contestaţie motivată pe simple aprecieri, fără a se aduce critici concrete, punctuale. Contestaţia în care sunt 
reproduse cerinţele din documentaţia de atribuire şi se invocă nerespectarea lor de către ofertanta 
câştigătoare nu este o contestaţie motivată în concret. Consiliul nu are obligaţia de a analiza pe fond o 
asemenea contestaţie 

40. Legea nu impune ofertaţilor cote de profit sau intervale de cote de profit. Fiecare societate este liberă să îşi 
stabilească profitul pentru o anumită activitate. Înţelesul cheltuielilor indirecte. Profitul şi cheltuielile 
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indirecte sunt aferente întregii activităţi care urmează a fi efectuată, iar solicitarea de justificare a lor cu 
privire la un articol este nelegală 

41. Nu este neavenită plângerea ofertantului câştigător intervenient accesoriu în etapa administrativ-juris-
dicţională dacă autoritatea contractantă în favoarea căreia a intervenit nu a depus plângere. Dispoziţiile Legii 
nr. 101/2016 le înlătură de la aplicare pe cele ale art. 67 alin. (4) C. proc. civ. 

42. Legea aplicabilă litigiului este legea în vigoare la data depunerii la poştă a contestaţiei (Legea nr. 101/2016), 
nu ordonanţa în vigoare la data la care termenul procedural de contestare a început să curgă. Contes-
tatoarea trebuia să parcurgă etapa notificării prealabile, chiar dacă termenul de contestare a început la 18 
mai 2016, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 101/2016 

43. Este legală solicitarea de către autoritate a extrasului Revisal din care să rezulte salariile personalului, în cazul 
în care ofertantul a propus un preţ aparent neobişnuit de scăzut 

44. Cererea de intervenţie voluntară principală în etapa de soluţionare a contestaţiei este admisibilă. Este 
posibilă formularea atât a unei cereri de intervenţie accesorie, cât şi a uneia de intervenţie principală 

45. În contestaţie nu pot fi invocate nereguli noi, care nu au fost invocate în notificarea prealabilă, chiar dacă ele 
au fost cunoscute de contestatoare doar după studiul dosarului achiziţiei publice. Este inadmisibilă invocarea 
neregulilor noi pe calea contestaţiei 

46. Solicitarea ofertantei, adresată autorităţii achizitoare, de a contracta cu următorul clasat constituie renun-
ţare la ofertă, iar autoritatea are dreptul de a reţine garanţia de participare a ofertantei 

47. Verificarea integrităţii fişierelor încărcate în SEAP cade în responsabilitatea operatorilor economici care le-au 
încărcat. Imposibilitatea deschiderii documentelor, în vederea vizualizării şi evaluării de către autoritatea 
contractantă, poate fi asimilată situaţiei în care oferta nu îndeplineşte condiţiile de formă aferente elaborării 
şi prezentării ei 

 
Capitolul al III-lea. Curtea de Apel Braşov, Secţia contencios administrativ şi fiscal 

 
48. Autoritatea are obligaţia nu doar de a solicita justificarea preţului ofertat, ci şi de a verifica răspunsurile 

primite. Verificarea poate presupune solicitări de informaţii de la furnizorul furnizorului ofertantului. Este 
inacceptabilă oferta în situaţia în care furnizorul furnizorului declară că nu îi asigură acestuia din urmă 
materialele necesare executării contractului 

49. Factura în care se menţionează cuantumul onorariului avocaţial nu face dovada achitării onorariului, astfel 
încât cererea de obligare la plata cheltuielilor de judecată va fi respinsă 

50. Ofertarea unui preţ eronat în etapa de licitaţie electronică conduce la distorsionarea concurenţei 
51. Ofertant în curs de certificare a extinderii domeniilor pentru care are implementate ISO 9001 şi 14001. 

Ofertă inadmisibilă 
52. 1. Nu este lipsită de interes plângerea, chiar dacă, prin declararea admisibilă a ofertei petentei, ea s-ar situa 

pe locul al zecelea. 2. Ordinul nr. 1568/15.10.2002 nu este în vigoare, nefiind publicat în Monitorul Oficial al 
României 

53. 1. Termenul de contestare a raportului procedurii curge de la data comunicării rezultatului procedurii, nu de 
la data studierii raportului la sediul Consiliului. 2. În mod legal Consiliul a analizat doar motivele din con-
testaţie, ignorând motivele suplimentare invocate în cadrul concluziilor scrise 

54. Este inadmisibilă cererea de intervenţie prin care intervenienta contestă respingerea ofertei sale, întrucât 
litigiul în care doreşte să intervină priveşte evaluarea altor oferte 

55. 1. Experienţa similară aparţine subcontractantului care a realizat efectiv lucrarea, iar nu antreprenorului 
general. Doar resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor pot fi luate în considerare de către 
autoritatea contractantă, nu experienţa similară, care nu reprezintă o resursă. 2. Ofertantul care, în calitate 
de asociat, a executat doar o parte din contractul invocat ca experienţă similară nu poate susţine că are 
experienţa similară aferentă executării întregului contract 

56. Autoritatea nu are obligaţia comunicării rezultatului reevaluării către ofertanţii respinşi în etapele anterioare 
57. 1. Depăşirea, de către Consiliu, a termenului de soluţionare a contestaţiei nu atrage nulitatea deciziei. 2. 

Caracterul confidenţial al documentelor trebuie probat în faţa Consiliului, nu a terţilor. În mod legal, Consiliul 
a restricţionat accesul la documentele confidenţiale 
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Capitolul al IV-lea. Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal 

58. Oricare membru al unei asocieri poate formula contestaţie sau plângere independent de ceilalţi membri sau 
de asociere 

59. Garanţie de participare constituită în euro, în loc de lei. Ofertă respinsă în mod legal 
60. Cerinţele de calificare şi documentele care probează îndeplinirea lor trebuie să se limiteze numai la cele strict 

necesare pentru a se asigura îndeplinirea în condiţii optime a contractului. Principiul proporţionalităţii 
61. 1. Nu pot face obiectul plângerii pretenţii cu examinarea cărora Consiliul nu a fost învestit. 2. Curtea de apel 

este abilitată să oblige autoritatea contractantă la constatarea caracterului inacceptabil al ofertelor. 3. 
Garanţie de participare încărcată în termen în SEAP, însă, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, 
depusă cu întârziere la sediul autorităţii contractante în original. Ofertă admisibilă 

62. Schimbarea furnizorilor menţionaţi în ofertă cu alţi furnizori, prin răspunsul de justificare a preţurilor, 
reprezintă o modificare a ofertei, care atrage respingerea ei 

63. Petentă care critică doar oferta declarată câştigătoare, nu şi respingerea propriei oferte. Plângere lipsită de 
interes 

64. Nu orice activitate care se desfăşoară în cadrul unui aeroport implică servicii aferente infrastructurii de 
transport de interes naţional 

65. Invocarea confidenţialităţii salariului nu poate fi reţinută în justificarea preţului neobişnuit de scăzut al 
ofertei. Justificare ce nu poate fi luată în considerare 

66. Sunt tardive criticile suplimentare invocate de contestatoare prin intermediul concluziilor scrise după 
studierea la Consiliu a dosarului achiziţiei publice 

67. Cheltuielile de constituire a garanţiei de bună conduită reprezintă cheltuieli efectuate pentru soluţionarea 
contestaţiei, la plata cărora Consiliul poate obliga autoritatea contractantă 

68. Ordonanţa exclude aplicarea excepţiei de nelegalitate în cazul actelor emise de autoritatea contractantă 
69. Solicitarea de justificare a preţului asumat de prestatorul unui serviciu pentru ofertant excedează 

prevederilor legale în materia achiziţiilor publice 
70. 1. Garanţia de bună conduită se depune o singură dată. Contestatorul nu are obligaţia de a depune o nouă 

garanţie dacă formulează plângere. 2. Garanţie care prevede reţinerea ei în măsura în care contestaţia va fi 
respinsă ca inadmisibilă. Garanţie necorespunzătoare, întrucât restrânge sfera în care poate fi reţinută 
conform ordonanţei 

71. Are dreptul (calitate procesuală activă) de a formula plângere împotriva deciziei Consiliului persoana 
vătămată de aceasta, chiar dacă ea nu a fost vătămată printr-un act al autorităţii contractante 

72. 1. În etapa de reevaluare a ofertelor, autoritatea are dreptul să reevalueze integral ofertele. Autoritatea are 
dreptul să declare inadmisibilă o ofertă care iniţial a fost considerată admisibilă. 2. Datorii la buget pentru 
care este invocată iniţierea procedurii de compensare. Respingere legală a ofertei 

73. Este nelegală anularea procedurii de atribuire de către conducătorul autorităţii contractante în absenţa unui 
raport în acest sens din partea comisiei de evaluare 

74. 1. Cererea de repunere în termenul de formulare a contestaţiei nu poate fi formulată în calea de atac a 
plângerii, întrucât ea este de competenţa Consiliului. 2. Capătul de cerere de restituire a garanţiei de bună 
conduită este inadmisibil în calea de atac a plângerii 

75. Acte ale ofertei semnate de un mandatar cu procură generală, neînregistrată la Oficiul Registrului Comer-
ţului. Ofertă respinsă în mod legal. Procură generală - procură specială 

76. Prezentarea mostrelor după ora-limită de depunere a ofertelor, în cadrul şedinţei de deschidere. Dacă 
ofertantul care a depus declaraţie în baza art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 are posibilitatea de 
a prezenta documentele de calificare la cererea autorităţii contractante, cu atât mai mult el le poate 
prezenta din proprie iniţiativă, în şedinţa de deschidere a ofertelor 

77. Utilizarea în devizul ofertei a unei cote eronate de contribuţii pentru asigurări sociale, ca urmare a inter-
venirii unui act normativ modificator în perioada derulării procedurii de atribuire. Viciu de formă. Autoritatea 
are obligaţia de a solicita clarificări ofertantului pentru reaşezarea preţului în funcţie de prevederile noului 
act normativ 

78. Odată prevăzută condiţia de calificare a neîncadrării în situaţiile de la art. 181 din ordonanţă, autoritatea are 
obligaţia descalificării ofertanţilor care se încadrează în acele situaţii, deşi art. 181 se referă la un drept al 
autorităţii 

79. Nu este lipsită de interes plângerea în contextul încheierii contractului de achiziţie publică, întrucât petenta 
poate obţine despăgubiri în cazul constatării nelegalităţii actului contestat 
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80. 1. Ordonanţa nu obligă Consiliul să examineze actele autorităţii pentru alte motive decât cele invocate în 
contestaţie. 2. Este tardivă critica din noua contestaţie care a fost invocată anterior de contestatoare prin 
intermediul concluziilor scrise respinse de Consiliu ca tardive 

81. Plângerea împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestaţiei pentru nedepunerea garanţiei de bună 
conduită este inadmisibilă dacă nu este depusă respectiva garanţie 

82. 1. Formularea plângerii de către contestatoare în contradictoriu cu ofertanta câştigătoare, care nu a fost 
parte în etapa administrativ-jurisdicţională. Ofertanta câştigătoare nu are calitate procesuală pasivă în cauză. 
2. Capătul de cerere de restituire a garanţiei de bună conduită este inadmisibil în calea de atac a plângerii 

83. Întrucât petenta nu solicită introducerea în cauză a ofertantei declarate câştigătoare, instanţa va respinge 
plângerea ca inadmisibilă 

84. Ofertanţii au obligaţia de a prezenta certificate de atestare fiscală şi pentru sediile secundare şi punctele de 
lucru ale lor 

85. Plângerea se perimă dacă rămâne în nelucrare mai mult de 6 luni din vina părţilor. Necomunicarea încheierii 
de suspendare a judecăţii nu împiedică începerea şi curgerea termenului de perimare 

86. Dreptul autorităţii de a stabili anumite criterii de calificare devine obligaţie atunci când necesitatea lor 
rezultă dintr-un text legal. Este obligatorie cerinţa atestării personalului de către producătorul instalaţiei 
radiologice 

87. Întrucât nici petenta şi nici intimata nu solicită introducerea în cauză a ofertantei declarate câştigătoare, 
instanţa va respinge plângerea ca inadmisibilă 

88. Prin invocarea excepţiei de nelegalitate a actelor administrative ale autorităţii nu se poate eluda termenul de 
contestare a lor stabilit de ordonanţă 

89. Transmiterea unei notificări autorităţii, chiar dacă are conţinutul identic cu cel al contestaţiei, nu echivalează 
cu îndeplinirea obligaţiei de comunicare a contestaţiei. Respingere legală a contestaţiei ca tardivă 

90. Transmiterea unei notificări autorităţii, chiar dacă are conţinutul identic cu cel al contestaţiei, nu echivalează 
cu îndeplinirea obligaţiei de comunicare a contestaţiei. Respingere legală a contestaţiei ca tardivă 

91. Contestaţie împotriva unei note de corecţie financiară aplicată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 66/2011. Contestaţie inadmisibilă la Consiliu 

92. Întrucât în documentaţia de atribuire nu a fost prevăzută cerinţa ca activitatea corespunzătoare codului 
CAEN înscris în certificatul constatator să fie autorizată conform art. 15 din Legea nr. 359/2004, evaluarea 
ofertelor nu se poate raporta la această cerinţă. Evaluarea se bazează exclusiv pe cerinţele prevăzute în 
documentaţie, fără elemente noi de apreciere 

93. Întrucât nu a fost contestată solicitarea de justificare a preţului transmisă de autoritate, ci doar raportul 
procedurii, nici Consiliul şi nici instanţa de judecată nu pot cenzura solicitarea 

94. Experienţa similară aparţine subcontractantului care a realizat efectiv lucrarea, nu antreprenorului general. 
Experienţa similară a subcontractantului nu poate fi luată în considerare la evaluarea ofertei, nefiind o 
resursă materială sau umană a acestuia 

95. Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei poate participa la licitaţii, chiar dacă beneficiază de 
anumite facilităţi fiscale 

96. Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita prelungirea valabilităţii ofertelor şi a garanţiei de 
participare anterior expirării acestora, nu ulterior. Autoritatea a solicitat prelungirea ulterior, situaţie care 
constituie o încălcare a prevederilor legale şi care conduce la anularea procedurii de atribuire 

97. Este tardivă plângerea primită prin e-mail la ora 19:47, în ultima zi a termenului, întrucât termenul s-a 
împlinit la ora 16:00, la care activitatea instanţei a încetat. Art. 183 alin. (1) C. proc. civ. nu se aplică actelor 
de procedură transmise prin poştă electronică 

98. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale se verifică în raport de momentul depunerii ofertei. Avizul 
de funcţionare este obligatoriu, chiar dacă legislaţia relevantă i-ar permite ofertantului desfăşurarea sub 
condiţie a activităţii fără aviz legal 

99. 1. Punerea în executare a deciziei Consiliului de reevaluare a ofertelor nu atrage lipsa de interes a 
ofertantului câştigător în formularea plângerii, chiar dacă, în urma reevaluării realizate de autoritate, el a fost 
declarat din nou câştigător. 2. Sunt lipsite de interes criticile contestatoarei a cărei ofertă a fost respinsă de 
autoritate, măsură menţinută de Consiliu, faţă de evaluarea ofertei desemnate câştigătoare. Interesul 
constând în anularea procedurii în vederea reluării acesteia şi participării contestatoarei şi la viitoarea 
procedură nu constituie un interes direct, ci ipotetic 

100. Reevaluarea ofertelor se poate realiza sub toate aspectele, iar autoritatea poate să declare inadmisibilă o 
ofertă considerată iniţial admisibilă 
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101. 1. „Organizarea de şantier” nu poate fi cotată cu 0 lei. Ofertanţii au obligaţia de a lua în considerare aco-
perirea tuturor activităţilor şi necesităţilor pentru organizarea de şantier şi de a include valoarea lor în 
propunerea financiară. 2. Faptul că menţiunea conexării contestaţiilor nu se regăseşte în dispozitivul deciziei 
Consiliului nu este de natură să dovedească încălcarea unor prevederi legale. 3. Cheltuielile de judecată în 
cuantum de 28.325,98 lei, reprezentând onorariu avocaţial, sunt disproporţionate. Diminuarea lor la 14.000 
lei, urmând a fi suportate diferit de către părţile aflate în culpă (10.000 lei şi 4.000 lei) 

102. Ofertanta a cărei ofertă a fost legal respinsă de autoritate nu are interes în a formula critici la adresa 
ofertelor concurente 

103. 1. Bursa Română de Mărfuri SA, care a organizat procedura de atribuire pentru autoritatea contractantă, 
poate avea calitate de intervenientă accesorie. 2. Este nelegală achiziţia de carburant auto (motorină) prin 
intermediul Bursei Române de Mărfuri SA, prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare. 3. Întrucât în documentaţia de atribuire nu a fost menţionată valoarea estimată a contractului, 
contestatorul nu are obligaţia de a constitui o garanţie de bună conduită 

104. 1. Ofertantul trebuie să se informeze din timp asupra căilor de acces către locul depunerii ofertei şi să se 
asigure că o va depune în termen. Ofertantul nu trebuie să dea curs instrucţiunii primite de la un jandarm 
asupra accesului în sediul autorităţii pe la altă intrare pentru depunerea ofertelor, cât timp în documentaţia 
de atribuire s-a stabilit o anumită intrare. 2. Parte din ofertă înregistrată la ora 10:59 (cu un minut înainte de 
ora-limită) şi restul înregistrat la ora 11:15. Oferta fiind un tot unitar, cât timp o singură componentă (cutie, 
plic) a acesteia a fost înregistrată în termen, este excesivă şi formală respingerea ofertei pe considerentul 
depunerii celorlalte componente ale ei după ora-limită. 3. Autoritatea poate convoca ofertanţii la o nouă 
şedinţă de deschidere a documentelor ofertelor 

105. Momentul depunerii ofertei este momentul înregistrării ei la autoritatea contractantă 
106. Soluţionarea contestaţiilor privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de 

salubrizare a localităţilor este de competenţa tribunalului, nu a Consiliului 
107. Răspuns de clarificare şi modificare a documentaţiei postat în SEAP cu 23 de ore înainte de data-limită de 

depunere a ofertelor. Anularea procedurii, din această cauză, în etapa de reevaluare a ofertelor, după o 
primă decizie a Consiliului. Anulare nelegală, întrucât niciunul dintre ofertanţi nu a reclamat răspunsul de 
clarificare 

108. Principiul asumării răspunderii se aplică şi ofertanţilor 
109. 1. Bursa Română de Mărfuri SA, care a organizat procedura de atribuire pentru autoritatea contractantă, 

poate avea calitate de intervenientă accesorie. 2. Este legală achiziţia de carburant auto (motorină) prin 
intermediul Bursei Române de Mărfuri SA, prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare 

110. Soluţionarea contestaţiilor privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de salu-
brizare a localităţilor este de competenţa Consiliului. Alegerea depunerii contestaţiei/cererii la Consiliu sau la 
tribunal 

111. Garanţie de bună conduită emisă de o societate cooperativă pe acţiuni. Garanţie care nu este valabilă, 
întrucât trebuia emisă de o societate bancară sau de o societate de asigurări 

112. Este inadmisibilă plângerea ofertantei care nu este de acord cu introducerea în cauză a ofertantei câşti-
gătoare 

113. Cerinţa de calificare constând în deţinerea unei staţii de preparare mixturi asfaltice nu este îndeplinită prin 
prezentarea de către ofertant a unui contract de cumpărare de mixturi asfaltice 

114. În stabilirea preţului ofertei, ofertanta trebuie să ia în considerare nivelul salariului minim legal valabil la 
data-limită de depunere a ofertei, iar nu pe cel din perioada de derulare a contractului 

115. Un singur motiv de neconformitate întemeiat este suficient pentru respingerea ofertei, iar cercetarea celor-
lalte motive nu se mai impune 

116. Tariful serviciilor de pază trebuie să acopere şi costul sporurilor şi al concediului de odihnă, chiar dacă durata 
contractului este mai mică de un an 

117. Cerinţa de calificare constând în deţinerea unei staţii de preparare mixturi asfaltice nu este îndeplinită prin 
prezentarea de către ofertant a unui contract de cumpărare de mixturi asfaltice 

118. 1. Odată prevăzută condiţia de calificare a neîncadrării în situaţiile de la art. 181 din ordonanţă, autoritatea 
are obligaţia descalificării ofertanţilor care se încadrează în acele situaţii, deşi art. 181 se referă la un drept al 
autorităţii. 2. Sunt lipsite de interes criticile la adresa ofertelor concurente, în condiţiile în care propria ofertă 
a fost respinsă în mod legal de autoritate 
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119. Nu orice neîndeplinire a clauzelor contractuale atrage aplicarea art. 181 lit. c) ind. 1 din ordonanţă. Faptă 
imputabilă ofertantului şi care produce sau este de natură a produce prejudicii grave beneficiarilor 

120. Documente declarate confidenţiale de către ofertant. Principiul protecţiei jurisdicţionale efective implică 
dreptul contestatorului de a lua cunoştinţă nu doar de actul contestat al autorităţii contractante, ci şi de 
documentele care au stat la baza emiterii lui şi care îi sunt necesare pentru a formula critici sub aspectul 
legalităţii măsurilor dispuse. Întrucât petentei i s-a acordat accesul la documentele declarate confidenţiale de 
către ofertantul câştigător doar în faţa instanţei, în procedura plângerii, precizarea acesteia nu este tardivă 
sau inadmisibilă 

121. Este posibilă anularea procedurii de atribuire şi în absenţa unui raport întocmit în acest sens de către comisia 
de evaluare 

122. Este lipsită de interes plângerea ofertantului câştigător împotriva deciziei Consiliului prin care s-a dispus 
reevaluarea ofertelor dacă, între timp, în urma reevaluării realizate de autoritate, a fost declarat din nou 
câştigător 

123. Este excesivă şi nelegală respingerea ofertei pentru nedepunerea originalului dovezii garanţiei de participare 
la sediul autorităţii contractante până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor, câtă vreme dovada a fost 
încărcată de ofertant în SEAP 

124. Adresa emisă de furnizorul materialelor pentru ofertant în justificarea preţului ofertei este valabilă, chiar 
dacă nu conţine antet, număr şi dată de emitere, câtă vreme ea poartă ştampila şi semnătura furnizorului. Pe 
parcursul derulării contractului, contractantul nu este obligat să achiziţioneze materialele de la furnizorul 
care i-a dat oferta 

125. În stabilirea preţului ofertei, ofertanta trebuie să ia în considerare nivelul salariului minim legal pe perioada 
de derulare a contractului, cunoscut la data ofertării. Subdimensionare a cheltuielilor de personal, prin 
estimarea unor costuri raportate la un salariu minim inferior celui stabilit legal 

126. Menţionarea de către furnizorul de mixtură asfaltică a unui anumit loc de livrare. Indicarea ulterioară a altui 
loc, invocându-se eroarea materială privind prima menţiune. Modificare a ofertei care atrage respingerea ei 

127. Nici ordonanţa şi nici normele de aplicare a ei nu impun autorităţii contractante divizarea unei achiziţii pe 
loturi, aceasta fiind un drept al autorităţii, nu o obligaţie 

128. În urma deciziei Consiliului, autoritatea nu trebuie să reevalueze şi oferta operatorului economic care nu mai 
este implicat în procedura de atribuire. Întrucât respingerea anterioară a ofertei nu a făcut obiectul unei căi 
de atac, la reluarea procedurii în urma contestaţiei depuse de alt ofertant, autoritatea nu poate proceda la 
reevaluarea ofertei operatorului economic care nu mai este implicat. Împrejurarea că ambii ofertanţi s-au 
aflat în aceeaşi situaţie, ofertele lor fiind respinse pentru acelaşi motiv, nu poate fi reţinută ca argument 
pentru reevaluarea amândurora 

129. Nu este lipsită de interes contestaţia ofertantului de pe locul trei, el având interesul legitim de a obţine 
atribuirea contractului 

130. Anularea procedurii din cauza stabilirii greşite a valorii estimate a contractului, eroare descoperită după 
evaluarea ofertelor. Anulare nelegală. Autoritatea nu îşi poate crea un avantaj nejustificat decurgând din 
propria culpă 

131. Atacarea în instanţă a măsurii rezilierii contractului de către autoritatea contractantă nu o împiedică pe 
aceasta să iniţieze o nouă procedură de atribuire pentru realizarea obiectului contractului iniţial 

132. Pierderea sursei de finanţare a contractului. Autoritatea contractantă nu poate invoca existenţa unor 
constrângeri financiare pentru anularea procedurii de atribuire, atâta vreme cât demersurile sale au fost 
întârziate. Doar existenţa unor împrejurări independente de voinţa autorităţii poate justifica anularea 
procedurii 

133. Calitatea procesuală a consiliului judeţean. În materia contenciosului administrativ nu are relevanţă dacă 
autoritatea publică are sau nu personalitate juridică, fiind relevantă capacitatea de drept administrativ 

134. Corectarea erorii aritmetice de către autoritate şi solicitarea acceptului ofertantului. Răspuns prin care ofer-
tantul propune o altă modalitate de corectare a erorii, rezultând o altă valoare. Ofertă respinsă în mod legal 

135. Art. 180 din ordonanţă este aplicabil doar persoanelor juridice, nu şi persoanelor fizice care deţin diferite 
calităţi în cadrul societăţilor comerciale 

136. Cerinţa de a deţine o unitate service pe raza unei anumite localităţi este restrictivă, autoritatea excluzând 
potenţialii ofertanţi cu unităţi din zonele limitrofe localităţii 

137. Preţ neobişnuit de scăzut justificat prin intenţia ofertantului de a angaja şomeri, pentru care să beneficieze 
de facilităţi fiscale. Justificare ce nu poate fi acceptată 
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138. Termenul de valabilitate a garanţiei de participare se calculează potrivit art. 3 lit. z) din ordonanţă. O garanţie 
valabilă pe o perioadă mai scurtă decât cea impusă atrage respingerea ofertei 

139. Art. 20 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, potrivit căruia recursul suspendă executarea, nu este aplicabil 
plângerilor împotriva deciziilor Consiliului 

140. Întrucât petenta nu este de acord cu introducerea în cauză a ofertantei declarate câştigătoare, instanţa va 
respinge plângerea ca inadmisibilă 

141. Alegerea de către contestator a unui sediu procesual. Autoritatea contractantă nu este ţinută să comunice 
contestatorului, la sediul procesual, punctul de vedere asupra contestaţiei 

142. 1. În excepţia de nelegalitate a documentului constatator, formulată în calea de atac a plângerii, Curtea nu 
poate examina dacă părţile şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale. 2. Respingerea ofertei pe baza unui docu-
ment constatator a neîndeplinirii corespunzătoare a obligaţiilor contractuale anterioare este legală, chiar 
dacă pe rolul tribunalului există un litigiu privind respectivul document, care se bucură de prezumţia de 
legalitate 

143. Nu sunt lipsite de interes criticile contestatoarei a cărei ofertă a fost respinsă de autoritate, măsură 
menţinută de Consiliu, faţă de evaluarea ofertei desemnate câştigătoare 

144. Cerinţă de calificare constând în demonstrarea accesului la resurse financiare pentru cash-flow-ul de 
execuţie a contractului. Prezentarea unei scrisori care nu constituie un angajament de finanţare din partea 
băncii. Ofertă inacceptabilă 

145. Susţinere acordată de o societate care are între deţinătorii de părţi sociale o persoană fizică condamnată 
penal. Aplicarea art. 180 şi a art. 182 alin. (2) din ordonanţă. Ofertă respinsă în mod legal 

146. 1. Punerea în executare a deciziei Consiliului nu atrage lipsa de interes a autorităţii contractante în a formula 
plângere împotriva deciziei. Executarea nu echivalează cu o achiesare. 2. Respingerea ofertei, întrucât 
furnizorul nu figura cu permis de exploatare activ pe site-ul Agenţiei Naţionale a Resurselor Minerale. 
Respingere nelegală, deoarece autoritatea era obligată să ceară clarificări 

147. Pierzând fondurile europene alocate pentru derularea contractului, ca urmare a expirării termenului până la 
care puteau fi atrase din Fondul European de Dezvoltare Regională, autoritatea contractantă a procedat în 
mod corect la anularea procedurii de atribuire 

148. Este inadmisibil capătul de cerere de reevaluare a ofertelor, în contextul în care autoritatea contractantă a 
încheiat contractul de achiziţie publică 

149. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA (C.N.A.D.N.R.) este autoritate 
contractantă în sensul art. 8 lit. b) din ordonanţă 

150. 1. Neconsemnarea de către Consiliu, în decizie, a concluziilor scrise ale contestatorului nu atrage desfiinţarea 
deciziei. 2. Interpretarea art. 94 alin. (3) din Legea nr. 161/2003. Funcţionar public care a desfăşurat activităţi 
de monitorizare şi control cu privire la societatea ofertantă şi care este desemnat expert în cadrul asocierii 
ofertante. Incompatibilitate. Respingerea ofertei 

151. Nici Consiliul şi nici instanţa de judecată nu pot decide atribuirea contractului către un anumit ofertant 
152. 1. Depăşirea termenului legal de finalizare a evaluării ofertelor nu atrage nelegalitatea rezultatului evaluării. 

2. Solicitarea deţinerii de către specialistul în comunicare a diplomei de licenţă în această specialitate. 
Deţinerea unei diplome de master nu echivalează cu deţinerea unei diplome de licenţă în respectiva 
specializare. Ofertă inacceptabilă 

153. Nu este tardivă invocarea în contestaţie a unor aspecte despre care contestatoarea a luat cunoştinţă cu 
prilejul studierii dosarului achiziţiei publice într-o cauză anterioară 

154. Mostrele nu pot fi substituite prin declaraţia pe proprie răspundere de îndeplinire a cerinţelor de calificare 
155. Ofertant aflat în procedura insolvenţei. Achiziţie finanţată din fonduri europene. Ofertă care trebuie respin-

să. Conflict între prevederile Directivei 2004/18/CE şi cele ale Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012. 
Prevederile regulamentului au prioritate 

156. Nedeschiderea şi respingerea ofertei, întrucât dovada constituirii garanţiei de participare nu era „la vedere”. 
Măsuri nelegale 

157. Declinarea contestaţiei, deşi, anterior, Consiliul a soluţionat o altă contestaţie depusă în cadrul procedurii de 
atribuire. Declinare nelegală, deoarece, prin prima decizie, Consiliul a acceptat că este competent 

158. Ofertarea aceloraşi specialişti pentru mai multe loturi. Ofertă respinsă, întrucât lucrările se desfăşoară în mai 
multe locuri, iar aceiaşi specialişti nu le pot îndeplini concomitent 

159. Garanţie de participare constituită sub formă de poliţă de asigurare. Omiterea prezentării dovezii de plată a 
primei de asigurare. Ofertă respinsă 
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160. Termenul de contestare a acceptării la licitaţia electronică a unui ofertant concurent curge de la comunicarea 
actului autorităţii, nu de la momentul la care persoana interesată a dedus că ofertantul concurent a fost 
acceptat la licitaţia electronică 

161. Garanţie de participare constituită pentru trei loturi, deşi oferta este pentru opt loturi. Ofertă inacceptabilă. 
Autoritatea nu poate alege, în locul ofertantei, loturile la care aceasta participă şi pentru care este valabilă 
garanţia 

162. Ofertanţii au obligaţia de a prezenta certificate de atestare fiscală şi pentru sediile secundare şi punctele de 
lucru ale lor. La evaluare, certificatele care lipsesc urmează a fi solicitate de către autoritate 

163. 1. Ofertantul nu poate fi exclus de la procedură pentru motivul că are, ca asociat majoritar, o persoană 
juridică ce nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale în ultimii doi ani. 2. Consiliul nu are posibilitatea de a 
identifica alte motive de respingere a ofertei contestatoarei, în afara celor stabilite de comisia de evaluare, 
întrucât s-ar substitui acestei comisii 

164. 1. Plângere depusă la 30 mai 2016. Aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 sau a Legii 
nr. 101/2016. Norme tranzitorii. Legea procesuală aplicabilă este unică pentru întregul mecanism procesual 
declanşat prin contestaţie, iar nu separată pe fiecare etapă. 2. Legea condiţionează dreptul autorităţii de 
înlocuire a membrilor comisiei de evaluare de o justificare obiectivă a imposibilităţii de îndeplinire a atri-
buţiilor de către aceştia. Este legală desemnarea unei noi comisii de evaluare în urma anulării raportului 
comisiei iniţiale 

165. Costul materialelor neofertate nu poate fi inclus în categoria cheltuielilor indirecte 
166. Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a solicita clarificări ofertanţilor decât atunci când există anumite 

elemente care trebuie lămurite pentru a se aprecia asupra conformităţii sau neconformităţii ofertei 
167. Omiterea conexării contestaţiilor nu conduce la desfiinţarea deciziilor Consiliului, atât timp cât nu a produs o 

vătămare părţii 
168. Scrisoare de garanţie bancară de participare în care este indicată doar denumirea liderului asocierii 

ofertante, nu şi a membrului asocierii. Ofertă respinsă în mod corect 
169. Aspectele care nu au fost supuse anterior clarificării cu autoritatea contractantă nu pot face obiectul analizei 

Consiliului sau a instanţei de judecată 
170. Respingerea contestaţiei ofertantei împotriva actului autorităţii de respingere a ofertei sale pe baza unui 

motiv invocat din oficiu de către Consiliu. Respingere nelegală. Principiul disponibilităţii 
171. 1. Deşi contestaţia a fost supusă Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, plângerea depusă la 28 

iunie 2016 este supusă Legii nr. 101/2016. 2. Este inadmisibilă (neavenită) plângerea intervenientului 
accesoriu, în condiţiile în care partea pentru care a intervenit nu a formulat plângere 

172. Întrucât preţul ofertei este de 79,999988% din valoarea estimată, foarte apropiat de pragul legal de 80%, 
autoritatea nu are obligaţia de a solicita ofertantului justificarea lui 

173. În stabilirea preţului ofertei, ofertanta trebuie să ia în considerare nivelul salariului minim legal pe perioada 
de derulare a contractului, iar nu doar pe cel valabil la momentul publicării invitaţiei de participare. 
Posibilitatea ajustării preţului contractului în funcţie de modificările legislative vizează modificări legislative 
necunoscute autorităţii şi participanţilor la procedura de atribuire la momentul publicării documentaţiei de 
atribuire, respectiv al datei de depunere a ofertelor 

174. Ofertanta a cărei ofertă a fost respinsă în mod corect de autoritate nu are interes în a contesta oferta 
declarată câştigătoare, întrucât înlăturarea acestei din urmă oferte nu îi aduce contestatoarei folosul practic 
al adjudecării contractului, iar anularea procedurii nu poate fi echivalată cu actualitatea interesului, ci 
presupune un interes viitor şi nesigur 

175. Este lipsită de interes contestaţia prin care ofertanta critică nu respingerea ofertei sale, ci atribuirea 
contractului unei ofertante concurente 

176. Temeinicia şi legalitatea documentelor constatatoare nu pot fi cercetate pe calea plângerii împotriva deciziei 
Consiliului 

177. Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta şi considerentele deciziei Consiliului, nu numai 
dispozitivul 

178. Ofertanta care nu a fost parte în etapa administrativ-jurisdicţională nu are calitate procesuală pentru a ataca, 
cu plângere, decizia Consiliului. Nu are relevanţă împrejurarea că autoritatea contractantă a postat, în SEAP, 
cu întârziere contestaţia, fapt care a împiedicat ofertanta să intervină 

179. În plângere nu pot fi invocate alte motive decât cele cuprinse în contestaţie. Împrejurarea că petenta nu a 
avut acces la dosarul achiziţiei publice anterior formulării contestaţiei nu justifică invocarea de motive noi în 
plângere 
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180. Cerinţă de calificare constând în demonstrarea disponibilităţii resurselor financiare pentru cash-flow-ul de 
execuţie a contractului. Prezentarea unei scrisori bancare din care nu rezultă că ofertantul va disponibiliza 
resursele de care dispune pentru derularea contractului, pentru o perioadă de minimum 2 luni, suplimentar 
faţă de obligaţiile contractuale în desfăşurare. Document necorespunzător 

181. Tariful pentru serviciile de pază permanentă nu poate fi mai mic de 9,68 lei/oră. Defalcarea cheltuielilor 
minimale aferente serviciilor de pază, raportate la salariul minim brut garantat în plată 

182. Contestaţie formulată împotriva documentaţiei de atribuire. Continuarea procedurii, la care contestatoarea a 
depus ofertă, respinsă ca neconformă. Necontestarea respingerii ofertei. Plângerea împotriva deciziei 
Consiliului privind contestaţia împotriva documentaţiei este lipsită de interes 

183. Concursul de soluţii şi negocierea fără publicare pentru atribuirea contractului de proiectare reprezintă o 
singură procedură, iar nu două proceduri. În cazul succesiunii de legi în timp, este posibil ca, pentru concurs, 
să fie aplicabil un act normativ, iar pentru negociere, alt act normativ 

184. Nu este permisă utilizarea expertizei pentru a fi stabilit preţul pieţei în cadrul soluţionării contestaţiei de 
către Consiliu 

185. Termenul de contestare începe să curgă după expirarea termenului de răspuns la notificarea prealabilă. Dacă 
autoritatea răspunde la notificare după expirarea acestui termen, nu curge un alt termen de la răspuns. Este 
tardivă contestaţia formulată prin raportare nu la data până la care autoritatea avea obligaţia să răspundă la 
notificare, ci la data la care a răspuns. Prin contestaţie se atacă actul vătămător, nu răspunsul la notificarea 
prealabilă 

186. Experienţa similară poate fi complinită doar de către terţii susţinători, nu de către subcontractanţi. Invocarea 
experienţei similare a subcontractanţilor nu are suport legal 

187. Nu sunt inadmisibile motivele noi de contestare invocate prin concluzii scrise, ulterior studierii dosarului 
achiziţiei publice la Consiliu, întrucât autoritatea contractantă i-a refuzat anterior contestatoarei accesul la 
dosarul achiziţiei. Ofertantul a fost în situaţia de a adăuga noi motive de nelegalitate de îndată ce a luat 
cunoştinţă de actele dosarului, respectiv din momentul în care acest acces i-a fost permis de Consiliu 

188. Ofertant care a omis să depună certificatul de implementare a sistemului ISO 9001. Aducere ulterioară a 
certificatului, în urma solicitării de clarificare primite de la autoritate. Ofertă admisibilă 

189. Postarea în SEAP a graficului de execuţie la secţiunea privind propunerea financiară, nu la secţiunea privind 
propunerea tehnică. Ofertă neconformă 

190. Pot fi luate în considerare şi criticile de neconformitate a unei oferte care nu au fost invocate prin notificare 
prealabilă, ci doar prin contestaţie 

191. Notificarea prealabilă trebuie comunicată cu confirmare de primire. Când comunicarea se realizează prin 
e-mail, iar autoritatea destinatară neagă primirea notificării, captura de ecran prezentată de expeditor nu 
este suficientă pentru a face dovada primirii notificării de către autoritate 

192. Notificare prealabilă în care este criticată respingerea propriei oferte. Contestaţie în care sunt criticate atât 
respingerea propriei oferte, cât şi stabilirea ofertei câştigătoare. Criticile privind stabilirea ofertei câştigă-
toare sunt inadmisibile (criticile care nu se regăsesc şi în notificarea prealabilă sunt inadmisibile) 

193. Chiar dacă asupra rezilierii contractului de lucrări există un litigiu pe rol, este legală iniţierea de către auto-
ritate a unei noi proceduri pentru atribuirea lucrărilor rămase neexecutate 

194. Este lipsită de interes plângerea celui care a contestat documentaţia de atribuire, solicitând anularea proce-
durii de atribuire, dacă nu a depus ofertă la respectiva procedură. Argumentul reluării procedurii după 
anularea ei nu justifică interesul, care nu poate fi raportat la un eveniment viitor şi incert 

195. Plângere semnată de un consultant juridic şi de un mandatar care nu este avocat sau consilier juridic. 
Plângere anulată, întrucât semnatarii nu au calitatea de reprezentanţi procesuali ai petentei 

196. Pe calea unei apărări nu se pot formula critici care sunt rezervate cererii de chemare în judecată 
197. Cerinţa deţinerii unei staţii de încărcare oxigen medicinal în butelii în Bucureşti şi/sau judeţul Ilfov nu este 

nelegală. Necesitatea sau oportunitatea achiziţiei 
198. Pentru anularea procedurii de atribuire, încheierea contractului trebuie să fie imposibilă, nu doar necon-

venabilă, dificilă, împovărătoare sau excesiv de oneroasă pentru autoritatea contractantă. Anulare pe consi-
derentul că autoritatea nu mai doreşte servicii de pază doar cu agenţi, ci cu agenţi şi mijloacele tehnice de 
supraveghere. Anulare nelegală. Necesitatea sau oportunitatea achiziţiei 

199. Argumentul imposibilităţii executării lucrărilor până la finele anului bugetar în curs nu este suficient pentru 
anularea procedurii de atribuire. Trecerea într-un an bugetar nou nu constituie o imposibilitate de încheiere 
a contractului 
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200. În plângere nu se pot invoca alte motive de respingere a ofertei. Cererea de intervenţie trebuie motivată în 
zece zile de la data postării contestaţiei în SEAP, completările ulterioare fiind inadmisibile 

201. Nu este lipsită de interes plângerea autorităţii contractante, chiar dacă, prin admiterea ei, autoritatea ar 
ajunge să atribuie contractul unui ofertant cu un preţ mai mare decât al actualului câştigător 

202. În etapa licitaţiei electronice poate fi reofertat doar preţul. Diminuarea consumului de materii prime, a orelor 
de funcţionare a utilajelor, a cantităţilor de lucrări şi a manoperei atrage respingerea ofertei 

203. Oxigenul medicinal cu puritate de 93% nu este echivalent celui cu puritatea de 99,5%. Autoritatea nu poate fi 
constrânsă să achiziţioneze oxigen din prima categorie în locul celui cu puritatea de 99,5% 

204. Legea nr. 98/2016 nu prevede obligaţia autorităţii contractante de divizare a achiziţiei pe loturi, ci dreptul 
autorităţii în acest sens 

205. În etapa judecării plângerii, ofertantul declarat câştigător – care nu a fost parte în etapa judecării contes-
taţiei – poate fi introdus în cauză la cererea autorităţii contractante intimate 

206. Criptarea în SEAP a preţului unitar în locul celui total. Viciu de formă, corectabil. Limitările de ordin tehnic ale 
SEAP nu pot conduce la inaplicabilitatea unei dispoziţii legale 

 
Capitolul al V-lea. Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal/Secţia a III-a 
de contencios administrativ şi fiscal 

 
207. Art. 182 alin. (2) C. proc. civ. este aplicabil termenului de contestare. Contestaţia transmisă prin e-mail în 

ultima zi a termenului, la ora 20:43, este tardivă 
208. Ofertă înregistrată la ora 10:01, peste ora-limită 10:00. Ofertă întârziată 
209. Dreptul autorităţii contractante de a solicita clarificări ofertanţilor nu trebuie exercitat de o manieră abuzivă, 

în mod discreţionar sau arbitrar 
210. Nu doar Consiliul, ci şi instanţa de judecare a plângerii poate dispune anularea procedurii de atribuire 
211. Ofertanţii au obligaţia de a îşi prelungi din oficiu valabilitatea ofertelor şi a garanţiilor de participare, dacă 

autoritatea contractantă omite să le solicite prelungirea. În absenţa prelungirii valabilităţii din oficiu, se 
prezumă renunţarea la ofertă 

212. Contestaţia în anulare împotriva deciziei instanţei de soluţionare a plângerii este inadmisibilă 
213. Revizuirea poate fi cerută dacă excepţia de neconstituţionalitate a fost admisă în dosarul instanţei care a 

sesizat Curtea Constituţională, nu în alt dosar 
214. Consiliul este competent să soluţioneze contestaţia chiar şi după încheierea contractului de achiziţie publică 
215. Contestatoare care critică oferta declarată câştigătoare, nu şi respingerea propriei oferte. Contestaţie lipsită 

de interes 
216. Diploma de subinginer nu este echivalentă cu diploma de licenţă 
217. Plângerea împotriva deciziei Consiliului de declinare a competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea unei 

instanţe judecătoreşti este inadmisibilă 
218. Necontestarea rezultatului reevaluării prin care a fost pusă în executare decizia Consiliului atrage rămânerea 

fără obiect a plângerilor împotriva respectivei decizii 
219. Necontestarea rezultatului reevaluării prin care a fost pusă în executare decizia Consiliului, similar cu rezul-

tatul evaluării iniţiale, conduce la respingerea, ca lipsită de interes, a plângerii împotriva respectivei decizii 
220. Nu este lipsită de interes plângerea în contextul încheierii contractului de achiziţie publică, întrucât petenta 

poate obţine despăgubiri în cazul constatării nelegalităţii actului contestat. Curtea de apel poate să constate 
nulitatea contractului doar în cazul prevăzut de art. 285 alin. (3) din ordonanţă 

221. 1. Ofertarea unui preţ de 0,11 lei/tonă pentru depozitarea resturilor vegetale, pe considerentul că se va 
depozita doar 0,2% din cantitate, cealaltă urmând a fi tocată şi folosită ca fertilizator. Ofertă neconformă. 2. 
Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica ofertanţilor necâştigători denumirea ofertanţilor şi 
avantajele tuturor ofertelor clasate pe locuri superioare, nu doar ale ofertei de pe locul I. În raport cu oferta 
petentei, clasată pe locul III, şi oferta clasată pe locul II este o ofertă câştigătoare, astfel că era necesar a se 
comunica de către autoritate caracteristicile şi avantajele relative ale acesteia. 3. Nefiind dispusă anularea 
contractului încheiat, nu este posibilă reluarea procedurii de atribuire prin reevaluarea ofertelor, astfel că se 
va respinge acest capăt de cerere. Curtea de apel poate să constate nulitatea contractului doar în cazul 
prevăzut de art. 285 alin. (3) din ordonanţă 

222. Contestaţie în care contestatorul invocă anumite cerinţe din documentaţia de atribuire şi susţine, la modul 
general, că nu au fost respectate de către ofertanta câştigătoare. Contestaţie nemotivată în concret. Este 
inadmisibilă motivarea concretă a contestaţiei prin intermediul concluziilor scrise 



 Volumul VI 12 

Volumul VI 

223. Întrucât termenul de contestare a început să curgă potrivit ordonanţei, persoana vătămată avea obligaţia de 
a depune contestaţie în interiorul termenului, iar nu notificare în baza Legii nr. 101/2016. Contestaţia depusă 
ulterior primirii răspunsului la notificare este tardivă. Art. 69 din Legea nr. 101/2016 

224. 1. Nu este inadmisibilă contestaţia prin care nu se atacă răspunsul la notificarea prealabilă, întrucât actul 
vătămător este actul prin care autoritatea a respins oferta, nu respectivul răspuns. 2. Susţinere financiară 
acordată de o societate în insolvenţă. Susţinerea necesită aprobarea comitetului creditorilor al susţinăto-
rului, în absenţa căreia este lovită de nulitate şi nu poate beneficia ofertantului 

225. Nefiind invitată la procedura de negociere fără publicarea unui anunţ de participare, contestatoarea nu are 
interes în contestarea respectivei proceduri 

226. Capăt de cerere de anulare a răspunsului autorităţii la notificarea prealabilă. Capăt inadmisibil, întrucât 
obiectul material al contestaţiei îl constituie actul vătămător emis de autoritate, iar nu răspunsul la noti-
ficarea prealabilă 

 
Capitolul al VI-lea. Curtea de Apel Constanţa, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
227. 1. Garanţia de bună conduită poate fi suplimentată ulterior depunerii contestaţiei. 2. Contestaţia ofertantei a 

cărei ofertă, dacă ar fi admisă, s-ar clasa pe locul al doilea nu este lipsită de interes 
228. Certificate de atestare fiscală care nu se referă la luna anterioară celei în care s-au depus ofertele, cum s-a 

solicitat, ci la luna de depunere a ofertelor. Ofertă inacceptabilă 
229. 1. Criticile privind oferta declarată câştigătoare sunt lipsite de interes, în condiţiile în care oferta petentei 

este inacceptabilă. Anularea procedurii de atribuire şi posibilitatea reluării ei nu probează interesul 
contestatoarei. 2. Depunerea unei noi contestaţii împotriva aceluiaşi raport al procedurii, în urma studierii 
dosarului achiziţiei publice la Consiliu, este tardivă dacă s-a depăşit termenul legal 

230. Cerinţa experienţei similare pe partea de proiectare şi pe partea de execuţie de lucrări constituie două 
cerinţe distincte, care pot fi îndeplinite prin cumul de către ofertant şi terţul susţinător 

231. Cerinţa autorizării activităţii ofertantului conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 nu este subînţeleasă, ci 
trebuie prevăzută în mod expres în fişa de date a achiziţiei 

232. Menţionarea în formularul de ofertă a 4 containere, cu preţul unitar de 5.900 lei şi preţul total de 23.600 lei, 
iar în propunerea tehnică a 12 containere. Răspuns de clarificare în sensul că numărul corect de containere 
este 12, la preţul unitar de 1.966,667 lei. Modificare ce atrage respingerea ofertei 

233. Cerere de lămurire a dispozitivului prin care s-au dispus reevaluarea ofertelor şi continuarea procedurii de 
atribuire, întrucât, anterior deciziei, a fost semnat contractul de achiziţie publică. Cererea este nefondată, 
deoarece se tinde la o nouă judecare a cauzei 

 
Capitolul al VII-lea. Curtea de Apel Craiova, Secţia contencios administrativ şi fiscal 

 
234. Are dreptul (calitate procesuală activă) de a formula plângere împotriva deciziei Consiliului persoana 

vătămată de aceasta, chiar dacă ea nu a fost vătămată printr-un act al autorităţii contractante 
235. Completarea motivelor de nelegalitate după termenul de formulare a plângerii este tardivă, iar instanţa nu 

va analiza noile motive 
236. Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în localitate. Prezentarea licenţei emise de 

Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice este obligatorie şi 
pentru asociatul care furnizează echipamentele şi materialele necesare şi acordă asistenţă tehnică privind 
execuţia, întreţinerea şi menţinerea în funcţiune a serviciului de iluminat public 

237. Întrucât petenta care a ales un sediu pentru comunicarea actelor de procedură nu a indicat persoana 
însărcinată cu primirea acestor acte, în mod legal citarea a fost realizată la sediul social, nu la cel ales 

238. Consiliul nu are calitate procesuală pasivă în plângerea formulată împotriva deciziei sale 
239. Ofertantul a cărui ofertă a fost respinsă în mod definitiv nu mai este operator economic implicat în 

procedura de atribuire. Lipsa calităţii procesuale active a ofertantului în formularea contestaţiei 
240. Ofertanta a cărei ofertă a fost respinsă de autoritate are interes în a contesta oferta câştigătoarei, întrucât, 

dacă şi această ofertă va fi respinsă, iar procedura de atribuire anulată, va putea participa la reluarea licitaţiei 
241. Ofertantul care a executat în cadrul unui contract mai multe tipuri/categorii de lucrări nu poate invoca 

întregul contract ca experienţă similară, atâta vreme cât cerinţa de calificare a fost prevăzută doar pentru un 
anume tip de lucrări 

242. Necomunicarea plângerii către cealaltă parte nu este aptă să ducă la nulitatea acesteia 
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243. 1. Ofertanta care a intervenit în proces în faţa Consiliului nu trebuie să intervină şi în faţa instanţei de 
judecată, întrucât are deja calitatea de parte în proces. 2. Este necesar ca autoritatea să verifice modul în 
care terţul susţinător poate pune la dispoziţia ofertantului resursele pe care le declară 

244. Interesul petentei trebuie să fie actual pe durata soluţionării plângerii, nu doar la momentul formulării ei. 
Este lipsită de interes plângerea, în condiţiile în care procedura de atribuire a fost anulată de autoritate 

245. Este legală respingerea ofertei pentru depăşirea cu un minut a momentului-limită precizat de comisia de 
evaluare pentru transmiterea răspunsului de clarificare a ofertei 

246. Petenta are legitimare procesuală şi plângerea nu este lipsită de interes în cazul în care garanţia de 
participare a expirat după data deciziei Consiliului 

247. Cerinţă de calificare constând în demonstrarea accesului la resurse financiare pentru cash-flow-ul de 
execuţie a contractului. Documente bancare necorespunzătoare 

248. Cerinţă de calificare constând în demonstrarea accesului la resurse financiare pentru cash-flow-ul de 
execuţie a contractului. Documente bancare necorespunzătoare 

249. Societatea al cărei unic acţionar este autoritatea contractantă poate participa la procedurile de atribuire 
organizate de aceasta. Nu există conflict de interese 

250. Contestaţia şi notificarea prealabilă sunt noţiuni juridice distincte, care nu se pot substitui între ele. 
Înaintarea contestaţiei către autoritate nu este echivalentă îndeplinirii notificării prealabile 

251. Întrucât petenta nu a fost parte la procedura desfăşurată în faţa Consiliului, instanţa îi va respinge plângerea 
ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă 

252. Plângerea depusă în afara termenului legal nu trebuie respinsă ca tardivă, ci anulată 
253. Decizia Consiliului nu beneficiază de autoritate de lucru judecat, însă poate fi valorificată ca înscris probator 

autentic 
254. Garanţie de participare în cuantum de 50% din valoarea solicitată, ofertantul făcând parte din categoria 

IMM-urilor. Ofertantul are dreptul de a îşi suplimenta ulterior cuantumul garanţiei 
255. Acord-cadru pe trei ani, pentru servicii de pază. Justificare a tarifului prin acordarea facilităţilor financiare 

prevăzute de Legea nr. 76/2002. Justificare nerelevantă, întrucât Legea nr. 76/2002 prevede acordarea de 
facilităţi doar pentru o perioadă de 12 luni, iar angajarea de absolvenţi şi şomeri în fiecare an de derulare a 
acordului-cadru nu constituie o certitudine 

 
Capitolul al VIII-lea. Curtea de Apel Galaţi, Secţia contencios administrativ şi fiscal 

 
256. Contestatoarea îşi menţine interesul în a contesta invitarea la licitaţia electronică a unui ofertant concurent, 

chiar dacă ea este desemnată câştigătoarea acelei licitaţii electronice, întrucât, dacă respectivul ofertant 
concurent nu ar fi participat, ea ar fi câştigat la un preţ mai mare 

257. Garanţia de bună conduită nu poate fi depusă ulterior contestaţiei 
258. Experienţa similară nu poate fi dovedită printr-un contract de subantrepriză încheiat în mod nelegal 
 

Capitolul al IX-lea. Curtea de Apel Iaşi, Secţia contencios administrativ şi fiscal 
 
259. Termenul de formulare a plângerii se calculează potrivit art. 3 lit. z) din ordonanţă, nu potrivit Codului de 

procedură civilă 
260. A elimina o ofertă pentru că garanţia de participare nu a fost prezentată în format fizic autorităţii contrac-

tante, ci doar în format electronic, reprezintă un formalism excesiv. Autoritatea are obligaţia de a cere 
prezentarea garanţiei de participare în format fizic după data-limită de depunere a ofertei 

261. Ofertarea valorii de 0 lei la manoperă, pentru anumite componente, poate duce la respingerea ofertei 
262. Contestaţia în anulare împotriva deciziei instanţei de soluţionare a plângerii este inadmisibilă 
263. Simpla declaraţie pe propria răspundere că este îndeplinită cerinţa experienţei similare nu este suficientă 
264. Consiliul a încălcat principiile contradictorialităţii şi dreptului la apărare prin adoptarea deciziei de anulare a 

raportului procedurii de desemnare a ofertei câştigătoare fără ca ofertanta să fi fost parte în procedura 
desfăşurată în faţa Consiliului, mai ales că respectiva ofertantă nu poate ataca decizia la instanţă 

265. Adresă de comunicare a rezultatului procedurii comunicată prin fax, la 29.12.2016, ora 20:04. Întrucât luarea 
la cunoştinţă nu putea avea loc decât în ziua lucrătoare următoare, rezultă că notificarea prealabilă din 
04.01.2017 a fost depusă în interiorul termenului legal 
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Capitolul al X-lea. Curtea de Apel Oradea, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

266. Neconformitate constând în ofertarea unei cantităţi de material mai mici. Respingere legală a ofertei 
267. În mod corect nu au fost avute în vedere de către Consiliu motivele de contestaţie formulate ulterior terme-

nului de contestare, prin intermediul concluziilor scrise 
268. Nu este nici legală şi nici oportună respingerea unei oferte pentru deficienţe minore. Voinţa legiuitorului este 

de a sancţiona doar acele abateri ale ofertei care ating limita substanţialului. Ofertarea unui număr mai mic 
de reducţii decât cel cerut. Abatere tehnică minoră 

269. Garanţie de participare valabilă o perioadă mai mică decât cea impusă de autoritate. Ofertă respinsă în mod 
legal. Autoritatea nu îi poate solicita ofertantei să depună ulterior un act adiţional de prelungire a 
valabilităţii. Procesul-verbal al şedinţei de deschidere constituie act administrativ şi se bucură de prezumţiile 
de legalitate şi veridicitate 

270. Ofertă în care nu se regăsesc cheltuielile aferente organizării de şantier. Ofertă neconformă. Faptul că 
ofertanta declară că va suporta aceste cheltuieli fără a modifica preţul ofertat nu este de natură să înlăture 
neconformitatea ofertei 

271. Indicarea în formularul de ofertă a două valori ale ofertei. Eroare de calcul. Este valabilă valoarea din 
centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv 

272. Termenul de contestare se stabileşte în funcţie de valoarea estimată a fiecărui lot contestat, iar nu în funcţie 
de valoarea estimată cumulată a tuturor loturilor. Indicarea de către autoritatea contractantă a unui termen 
de contestare eronat nu înlătură obligaţia respectării termenului prevăzut de lege 

273. Ofertarea aceluiaşi produs la trei loturi, cu preţuri diferite. Invocarea confidenţialităţii preţurilor de achiziţie 
de la furnizor. În cazul în care ofertantul nu justifică în niciun fel elementele preţului ofertat, autoritatea nu 
are obligaţia de a proba că preţul respectiv nu ar fi rezultatul liberei concurenţe. Ofertă neconformă, întrucât 
ofertantul nu a demonstrat că preţurile sale sunt rezultatul liberei concurenţe 

274. Este tardivă invocarea în contestaţie a unor aspecte despre care contestatoarea a luat cunoştinţă cu prilejul 
studierii dosarului achiziţiei publice într-o cauză anterioară 

275. Sunt tardive criticile suplimentare invocate de contestatoare prin intermediul concluziilor scrise după 
studierea dosarului achiziţiei publice la Consiliu 

276. Ofertanţii au obligaţia de a prezenta certificate de atestare fiscală şi pentru sediile secundare şi punctele de 
lucru ale lor 

277. Plata taxei judiciare de timbru aferente plângerii în contul altei unităţi administrativ-teritoriale nu atrage 
anularea plângerii 

278. Ofertantul câştigător care nu a fost parte în etapa administrativ-jurisdicţională nu are calitate procesuală în a 
ataca cu plângere decizia Consiliului 

279. 1. Instanţa judecătorească nu poate declara, prin hotărâre, o ofertă ca fiind admisibilă sau inadmisibilă, ci 
poate doar să oblige autoritatea la reevaluarea ofertei. Separaţia puterilor în stat. 2. În condiţiile în care 
oferta sa este neconformă, sunt lipsite de interes criticile contestatoarei asupra ofertei declarate câştigă-
toare. Interesul vizând anularea procedurii şi reluarea ei nu este unul născut şi actual 

280. Ofertantul nu poate îndeplini aceeaşi cerinţă de calificare în parte prin depunerea de documente 
doveditoare şi în parte prin intermediul declaraţiei pe propria răspundere în temeiul art. 11 alin. (4) din 
Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 

281. Ofertarea unui articol de lucrări cu o cantitate greşită – 1.045 mc, în loc de 104,5 mc. Abatere tehnică minoră 
282. Cerinţa de calificare constând în deţinerea unei staţii de betoane şi a unei staţii de mixturi asfaltice nu este 

îndeplinită prin prezentarea de către ofertant a unui contract de cumpărare de betoane şi mixturi asfaltice 
283. Criticile privind oferta declarată câştigătoare sunt lipsite de interes, în condiţiile în care oferta petentei este 

neconformă. Anularea procedurii de atribuire şi posibilitatea reluării ei nu reflectă un interes născut şi actual 
284. Ofertanţii au obligaţia de a prezenta certificate de atestare fiscală şi pentru sediile secundare şi punctele de 

lucru ale lor. Principiul legalităţii prevalează celui de promovare a concurenţei între operatorii economici 
285. Cererea de intervenţie accesorie este admisibilă în etapa plângerii 
286. Simpla existenţă a unui document constatator nu conduce la excluderea ofertantului. Prejudiciul de 

5.915,28 lei este nesemnificativ. Nu este suficient ca neîndeplinirea obligaţiilor contractuale sau îndeplinirea 
necorespunzătoare a lor să fi produs beneficiarului un prejudiciu, ci trebuie ca acest prejudiciu să fie grav 

287. 1. Nu este necesară pronunţarea separată de către Consiliu, prin încheiere, după ascultarea părţilor 
interesate, asupra admisibilităţii în principiu a cererii de intervenţie. Este lipsită de interes cererea de 
intervenţie formulată de ofertantul situat pe locul II. 2. Întârzierea cu două ore a primirii răspunsului de 
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clarificare de către autoritatea contractantă nu conduce la respingerea ofertei. Sancţiunea respingerii ar fi de 
un formalism excesiv. 3. Abatere profesională gravă. Executarea incorectă, imprecisă sau defectuoasă a unui 
contract nu constituie, în mod automat, o abatere gravă. Art. 181 lit. c) ind. 1 din ordonanţă nu trebuie 
utilizat ca instrument de excludere a ofertantului care a greşit la un moment dat. 4. Este excesivă respingerea 
ofertelor pentru mici omisiuni sau greşeli şi fără a se solicita clarificări 

288. Este inadmisibilă contestarea unui răspuns la notificarea prealabilă prin care autoritatea nu a remediat 
documentaţia de atribuire. Dacă se considera vătămat de cerinţa din documentaţie şi dorea eliminarea ei, 
contestatorul era obligat să urmeze procedura notificării prealabile împotriva documentaţiei de atribuire 

289. Nu este neavenită plângerea ofertantului câştigător intervenient accesoriu în etapa administrativ-jurisdic-
ţională dacă autoritatea contractantă în favoarea căreia a intervenit nu a depus plângere. Art. 29 alin. (1) din 
Legea nr. 101/2016 se aplică prioritar faţă de art. 67 alin. (4) C. proc. civ. 

 
Capitolul al XI-lea. Curtea de Apel Piteşti, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
290. Termenul de contestare se stabileşte în funcţie de valoarea estimată a fiecărui lot contestat, iar nu în funcţie 

de valoarea estimată cumulată a tuturor loturilor. Indicarea de către autoritatea contractantă a unui termen 
de contestare eronat nu înlătură obligaţia respectării termenului prevăzut de lege. Art. 457 C. proc. civ. nu 
este aplicabil, actul autorităţii contractante nefiind jurisdicţional 

291. Nu este lipsită de interes contestaţia ofertantei aflate pe locul al treilea, întrucât admiterea contestaţiei nu 
determină declararea câştigătoare a ofertei clasate pe locul al doilea 

292. 1. Nesemnarea minutei de către fiecare membru al completului Consiliului atrage anularea deciziei acestuia. 
2. Utilizarea unui procent greşit de cheltuieli „diverse şi neprevăzute”. Corectarea viciilor de formă priveşte 
exclusiv propunerea tehnică. 3. Certificat de atestare fiscală valabil, însă care priveşte situaţia ofertantului la 
altă dată decât cea indicată de autoritate. Autoritatea nu poate accepta prezentarea ulterioară a unui 
certificat corespunzător, întrucât ar avantaja ofertantul 

293. Experienţa similară pentru servicii de asistenţă tehnică nu înseamnă că ofertantul trebuie să fi prestat servicii 
de asistenţă tehnică doar pentru anumite tipuri de lucrări, fiind suficient ca el să fi prestat servicii de 
asistenţă tehnică indiferent de domeniul/complexitatea lucrărilor 

294. Interesul contestatorilor reprezintă o chestiune de fapt, lăsată la aprecierea instanţei. Sunt lipsite de interes 
criticile faţă de soluţia dată de Consiliu contestaţiei ofertantei concurente, în condiţiile în care propria ofertă 
a petentei a fost respinsă în mod legal de autoritate 

295. În etapa de reevaluare a ofertelor, autoritatea are dreptul să reevalueze integral ofertele 
296. Primăria nu are capacitate de folosinţă în formularea plângerii. Capacitatea de folosinţă aparţine comunei 
 

Capitolul al XII-lea. Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
 

297. Postarea documentelor ofertei în SEAP fără semnătură electronică. Respingere legală a ofertei. Certificatul 
de utilizator SEAP nu constituie instrument de semnare electronică 

298. Clarificarea prin care ofertantul extinde perioada garanţiei de bună execuţie de la 60 de luni la 64 de luni nu 
conduce la respingerea ofertei 

299. Termenul de depunere a plângerii împotriva deciziei Consiliului de către persoana care nu a fost parte în 
procedura administrativ-jurisdicţională curge de la data postării în SEAP a deciziei de către autoritatea 
contractantă 

300. Cerinţa experienţei similare pe partea de proiectare şi pe partea de execuţie de lucrări constituie două 
cerinţe distincte, ce pot fi îndeplinite prin cumul de către ofertant şi terţul susţinător 

301. Mostrele nu pot fi substituite prin declaraţia pe proprie răspundere de îndeplinire a cerinţelor de calificare, 
dată în baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006. Procedurii de atribuire 
derulate prin mijloace electronice nu îi sunt aplicabile aceste prevederi. Mostrele sunt parte a propunerii 
tehnice 

302. Cerinţă de calificare constând în prezentarea de rapoarte de inspecţie emise conform Ordinului 
nr. 337/N/2000. Obligarea de către Consiliu a autorităţii contractante să solicite clarificări de la Ministerul 
Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului pentru a afla dacă Ordinul nr. 337/N/2000 a fost înlocuit cu alt 
ordin. Obligare nelegală, întrucât trebuie respectată cerinţa de calificare. Modificarea considerentelor 
deciziei Consiliului 
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303. Ofertă respinsă printr-un proces-verbal, nu printr-un raport al procedurii. Act valabil, în absenţa unei 
vătămări 

304. Răspunsul prin care ofertantul prezintă autorităţii procedurile tehnice de execuţie a lucrărilor, care trebuiau 
să existe în ofertă, reprezintă o modificare a propunerii tehnice 

305. Pierderea sursei de finanţare a contractului determină anularea procedurii de atribuire. Respingerea contes-
taţiei şi a plângerii împotriva măsurii anulării nu exclude răspunderea patrimonială a autorităţii contractante 

306. În cazul întreprinderilor legate, în sensul Legii nr. 346/2004, la încadrarea în categoria IMM-urilor se va ţine 
seama de datele cumulate ale acestor întreprinderi 

307. Chiar dacă executarea lucrării presupune personal atestat pentru instalaţii electrice, întrucât în documentaţia 
de atribuire nu a fost prevăzută cerinţa atestării, ofertele nu pot fi respinse pentru că nu au inclus dovada 
atestării. Autoritatea contractantă nu poate pretinde ofertanţilor să depună un asemenea atestat, câtă 
vreme el nu a fost cerut prin documentaţia de atribuire, obligatorie şi pentru autoritate 

308. Notificarea prealabilă trebuie comunicată cu confirmare de primire. Când comunicarea se realizează prin fax, 
sunt aplicabile prevederile art. 154 alin. (6) C. proc. civ., nefiind suficient raportul fax cu menţiunea „OK” 

309. Nepunerea în discuţia părţilor a excepţiei de inadmisibilitate a capetelor de cerere care nu se regăsesc în 
notificarea prealabilă nu conduce la anularea deciziei Consiliului în absenţa unei vătămări care nu poate fi 
înlăturată altfel. Principiul contradictorialităţii 

 
Capitolul al XIII-lea. Curtea de Apel Suceava, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal/Secţia 
de contencios administrativ şi fiscal 

 
310. Solicitare de acceptare a normei Stage III (Tier III) pentru tractor. Nu i se poate impune autorităţii să accepte 

un produs inferior, doar fiindcă este admisă comercializarea lui pe piaţă 
311. Anexă la declaraţia pe proprie răspundere, dată în baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 

nr. 925/2006, care nu cuprinde informaţii concrete de îndeplinire a cerinţelor de calificare. Autoritatea nu 
este obligată să solicite ofertantului să prezinte documentele de calificare. Ofertă respinsă în mod legal 

312. Cerinţa experienţei similare constând în proiectarea pentru construcţii de sănătate este restrictivă, atâta 
vreme cât spitalul la care se va referi proiectul se încadrează în categoria clădirilor civile, iar proiectul nu 
necesită cunoştinţe de specialitate diferite sau o anumită calificare a proiectanţilor/arhitecţilor 

313. Esenţiale în dobândirea experienţei sunt numărul şi dificultatea lucrărilor efectuate, şi nu numărul de ani de 
vechime în specialitate a personalului. Este nelegală cerinţa ca ofertantul să aibă personalul necesar angajat 
cu contract de muncă 

314. Utilizarea pentru calculul cheltuielilor diverse şi neprevăzute a unui procent de 3,67%, în loc de 3,6667%, 
rezultând o diferenţă de preţ de 40 de lei. Autoritatea a încălcat în mod flagrant principiul proporţionalităţii 
prin respingerea ofertei din cauza expusă 

315. Lucrări executate fără a fi încheiat un contract de achiziţie publică. Este exclusă posibilitatea plăţii contra-
valorii lucrărilor către executant, care şi-a asumat riscul neîncasării ei 

316. Cerinţă de calificare constând în demonstrarea disponibilităţii resurselor financiare pentru cash-flow-ul de 
execuţie a contractului. Prezentarea unei scrisori bancare din care nu rezultă că ofertantul va disponibiliza 
resursele de care dispune pentru derularea contractului, pentru o perioadă de minimum 3 luni, suplimentar 
faţă de obligaţiile contractuale în desfăşurare. Scrisoare insuficientă, în condiţiile în care suma de care 
dispune ofertantul poate fi epuizată pentru desfăşurarea activităţilor curente ale sale 

317. 1. Scrisoare bancară de garanţie de participare în care nu figurează toţi membrii asocierii ofertante. Ofertă 
respinsă în mod legal. 2. Cererea prin care se solicită respingerea contestaţiei constituie o cerere de inter-
venţie accesorie, nu principală 

318. Factorul de evaluare „termenul de prezentare pentru remedierea defecţiunilor” este irelevant, întrucât nu 
garantează remedierea rapidă şi efectivă a defecţiunilor 

319. Cerinţa de calificare constând în deţinerea unei staţii de betoane, cerinţă îndeplinită de ofertant. La cererea 
de justificare a preţului betonului, ofertantul a menţionat că nu îl va produce în staţia proprie, ci îl va procura 
de la furnizori. Răspuns neconcludent 

320. 1. Contestaţia formulată de ofertantul de pe locul IV, prin care se critică oferta de pe locul I, este lipsită de 
interes. 2. Cerinţa dovedirii experienţei similare printr-un contract, maximum două. Cerinţa nu este înde-
plinită prin prezentarea unui acord-cadru în baza căruia s-au executat 12 contracte subsecvente 

321. Ofertarea unui articol de lucrări cu o cantitate greşită – 6.548 mc, în loc de 9.230 mc. Ofertă neconformă 
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322. Criticile privind depunerea cu întârziere a unei oferte sunt tardive dacă nu sunt formulate în termen de la 
data primirii procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor 

323. Data luării la cunoştinţă este aceea a primirii prin fax a actului atacat, iar nu aceea a înregistrării actului de 
către contestatoare 

324. Este lipsită de interes contestaţia prin care ofertanta nu critică respingerea ofertei sale, ci atribuirea con-
tractului unei ofertante concurente. Posibilitatea anulării procedurii de atribuire şi a reluării ei nu probează 
interesul contestatoarei 

325. Consiliul nu are calitate procesuală pasivă în plângerea formulată împotriva deciziei sale 
326. În contextul în care autoritatea a prevăzut că neprezentarea mostrelor atrage eliminarea ofertantului, 

acestea nu puteau fi substituite cu declaraţia pe proprie răspundere de îndeplinire a cerinţelor de calificare, 
dată în baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 

327. Soluţionarea contestaţiilor privind atribuirea contractelor de salubrizare a localităţilor este de competenţa 
Consiliului 

328. Achiziţie directă. Contestaţie declinată de Consiliu către tribunal. Competenţa de soluţionare revine tribu-
nalului 

329. Contestare la Consiliu a atribuirii unui contract de servicii incluse în anexa nr. 2B la ordonanţă cu valoare 
estimată sub pragul de 130.000 euro. Declinare corectă a cauzei către tribunal, fiind aplicabile prevederile 
Legii nr. 554/2004 

330. 1. Este legală achiziţia de combustibil lichid de încălzire prin intermediul Bursei Române de Mărfuri SA, prin 
negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 2. Bursa Română de Mărfuri SA, care a 
organizat procedura de atribuire pentru autoritatea contractantă, poate avea calitate de intervenientă 
accesorie 

331. 1. Contestatoarea afirmă că în plicul transmis autorităţii contractante se afla şi contestaţia, afirmaţie negată 
de autoritate. Poziţie probatorie dificilă. Neanalizarea contestaţiei de către Consiliu încalcă dreptul contes-
tatoarei de acces la justiţie. 2. Interpretări diferite privind semnul grafic „/”. Este contrară principiilor bunei 
administrări a fondurilor financiare şi concurenţei excluderea unui ofertant pe considerente formale şi 
excesive 

332. Ofertanta a cărei ofertă a fost respinsă de autoritate are interes în a contesta oferta câştigătoarei, întrucât, 
dacă şi această ofertă va fi respinsă, iar procedura de atribuire anulată, va putea participa la reluarea licitaţiei 

333. Raportul expertului cooptat nu are valoare absolută, autoritatea contractantă putând să înlăture concluziile 
acestuia 

334. Nu este permisă modificarea cotelor (procentelor) de participare a asociaţilor prevăzute în acordul de aso-
ciere, oferta având caracter ferm 

335. Consiliul este obligat să verifice dacă notificarea prealabilă a fost realizată în termenul legal. Tardivitatea 
notificării atrage inadmisibilitatea contestaţiei 

336. Intervenientul accesoriu nu poate beneficia de acordarea cheltuielilor de judecată aferente propriei cereri 
337. Anularea procedurii de atribuire în etapa de reevaluare a ofertelor, întrucât consiliul local a dispus alocarea 

fondurilor pentru un obiectiv de investiţie mai amplu, care îl include şi pe cel al achiziţiei anulate. Anulare 
legală 

338. Este neavenită plângerea intervenientului accesoriu dacă partea în favoarea căreia a intervenit nu a depus 
plângere. Intervenientul principal, pentru a justifica legitimarea procesuală, trebuie să urmeze procedura 
notificării prealabile şi să fie vătămat printr-un act al autorităţii contractante. Cererea prin care se solicită 
respingerea contestaţiei constituie o cerere de intervenţie accesorie, nu principală. Posibilitatea de stabi-
lire/recalificare a tipului de intervenţie de către Consiliu/instanţă nu poate înfrânge voinţa intervenientului 
(principiul disponibilităţii) 

339. Este neavenită plângerea ofertantului câştigător intervenient accesoriu în etapa administrativ-jurisdicţională 
dacă autoritatea contractantă în favoarea căreia a intervenit nu a depus plângere 

340. Notificare prealabilă tardivă. Măsurile de remediere adoptate de autoritate în urma unei notificări tardive 
trebuie anulate 

 
Capitolul al XIV-lea. Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
341. Plângerea formulată de intervenientul accesoriu nu este neavenită 
342. Consiliul nu are posibilitatea de a decide suspendarea soluţionării contestaţiei în baza art. 413 alin. (1) C. 

proc. civ. Admiterea plângerilor şi trimiterea cauzei către Consiliu pentru soluţionarea contestaţiei 
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343. Cotarea cu 0 lei a „organizării de şantier” şi justificarea că au fost incluse costurile pentru aceasta în categoria 
de cheltuieli indirecte. Răspuns neconcludent, ofertă neconformă 

344. Prezentarea unei scrisori de garanţie de bună conduită care nu acoperă plata necondiţionată a garanţiei în 
ipoteza respingerii contestaţiei. Respingere legală a contestaţiei din această cauză 

345. Plângerea împotriva deciziei Consiliului de declinare a competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea unei 
instanţe judecătoreşti este inadmisibilă 

346. Este legală respingerea ofertei pentru depăşirea cu două ore a momentului-limită precizat de comisia de 
evaluare pentru transmiterea răspunsului de clarificare. Caracterul complex şi amplu al răspunsului nu excep-
tează ofertantul de la respectarea termenului de răspuns 

347. Este tardivă plângerea primită la instanţă după expirarea termenului legal, chiar dacă a fost depusă la poştă 
în interiorul termenului, întrucât ea trebuia să fie primită de instanţă în interiorul termenului 

348. Ofertanta a cărei ofertă a fost respinsă în mod legal poate justifica un interes în a critica oferta declarată 
câştigătoare, sub aspectul neîndeplinirii cerinţelor minime din documentaţia de atribuire, iar instanţa are 
obligaţia de a analiza respectivele critici 

349. Contestaţia în anulare împotriva deciziei instanţei de soluţionare a plângerii nu este inadmisibilă 
350. Suspendarea facultativă a judecării plângerii în baza art. 413 alin. (1) C. proc. civ. nu este posibilă, întrucât nu 

este compatibilă cu Legea nr. 101/2016, care obligă instanţa să judece plângerea în termen de 45 de zile 
 

Capitolul al XV-lea. Curtea de Apel Timişoara, Secţia contencios administrativ şi fiscal 
 
351. Cererea reconvenţională este inadmisibilă în etapa plângerii 
352. Comunicarea de către autoritatea contractantă a unui termen de contestare eronat nu constituie motiv de 

repunere în termen a contestatoarei 
353. 1. Plângerea trebuie motivată în termenul de formulare a ei, sub sancţiunea decăderii. Motivele supli-

mentare invocate prin răspunsul la întâmpinare sunt tardive. 2. Ofertanta a cărei ofertă a fost legal respinsă 
de autoritate nu are interes în a formula critici la adresa ofertei concurente 

354. 1. Necomunicarea plângerii către celelalte părţi nu este sancţionată cu respingerea ei ca inadmisibilă. 2. Sunt 
inadmisibile criticile suplimentare aduse de contestatoare prin intermediul concluziilor scrise, după studierea 
dosarului achiziţiei publice la Consiliu 

355. Nepronunţarea Consiliului asupra cererii contestatoarei de studiere a dosarului achiziţiei publice şi necomu-
nicarea către contestatoare a cererii de intervenţie formulate de ofertantul câştigător la Consiliu atrag 
anularea deciziei acestuia numai dacă i s-a adus contestatoarei o vătămare care nu poate fi înlăturată decât 
prin anularea deciziei 

356. În etapa de reevaluare, autoritatea are dreptul să ceară clarificări şi să reevalueze integral ofertele, cu 
maximă atenţie 

357. Cererea de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale de suspendare a executării deciziei Consiliului este 
inadmisibilă 

358. 1. Autoritatea publică nu poate invoca în faţa unui particular transpunerea incorectă a unei directive. Efectul 
direct al directivei se poate invoca doar de către un particular împotriva statului, nu invers. 2. Este legală 
achiziţia de carburanţi auto (benzină fără plumb şi motorină) prin intermediul Bursei Române de Mărfuri SA, 
prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 3. Intervenientul accesoriu trebuie să 
suporte cheltuielile de judecată aferente propriei cereri 

359. Contestaţiile prin care ofertanta critică doar oferta de pe locul întâi, nu şi celelalte oferte situate în clasament 
pe locuri superioare ofertei sale, sunt lipsite de interes. Jurisprudenţa nu constituie izvor de drept 

360. Motivarea contestaţiei nu se limitează la simpla enunţare a anumitor încălcări, ci presupune explicarea lor în 
concret. Contestaţia în care sunt reproduse cerinţele din documentaţia de atribuire şi se invocă nerespec-
tarea lor de către ofertanta câştigătoare nu este o contestaţie motivată în concret 

361. Motivarea contestaţiei nu se limitează la afirmarea existenţei anumitor încălcări, ci presupune indicarea 
împrejurărilor care justifică o atare afirmaţie. Contestaţia în care sunt reproduse cerinţele din documentaţia 
de atribuire şi se invocă nerespectarea lor de către ofertanta câştigătoare nu este o contestaţie motivată în 
concret 

362. Este tardivă invocarea în contestaţie a unor aspecte despre care contestatoarea a luat cunoştinţă cu prilejul 
studierii dosarului achiziţiei publice într-o cauză anterioară 

363. Garanţia de bună conduită se depune o singură dată, fie la Consiliu de către contestator, fie la instanţa de 
judecată de către petent, altul decât contestatorul 
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364. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA (C.N.A.D.N.R.) este autoritate con-
tractantă în sensul art. 8 lit. d) din ordonanţă 

365. Nu poate fi respinsă oferta care respectă salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data 
depunerii ei, salariu care a fost majorat în perioada de valabilitate a ofertei. Diferenţa salarială este foarte 
mică şi poate fi compensată prin reducerea profitului ofertantului 

366. Întrucât contestaţia era supusă şi a fost soluţionată conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006, şi plângerea va fi soluţionată potrivit acestei ordonanţe, chiar dacă a fost formulată după data 
intrării în vigoare a Legii nr. 101/2016 

367. Contestarea adresei de comunicare a respingerii ofertei, în condiţiile în care aceeaşi contestatoare atacase 
anterior, fără succes, respingerea ofertei sale. Chiar dacă nu există autoritate de lucru judecat, în speţă există 
putere de lucru judecat 

368. Garanţie de participare constituită prin internet-banking. Garanţie valabilă. Pentru efectuarea viramentului 
bancar nu sunt necesare semnătura electronică şi prezentarea unui instrument de plată în original 

369. Pentru contestarea actelor comunicate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 101/2016 este necesară 
notificarea prealabilă dacă, la data depunerii contestaţiei, legea respectivă era în vigoare 

370. Verificatorul de proiect poate fi angajat al ofertantului proiectant 
371. Competenţa soluţionării contestaţiilor privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public 

de salubrizare aparţine Consiliului, nu instanţei de contencios administrativ 
372. Ofertantul care nu a fost parte în etapa administrativ-jurisdicţională nu are calitate procesuală în a ataca cu 

plângere decizia Consiliului 
373. În stabilirea preţului ofertei, ofertanta trebuie să ia în considerare nivelul salariului minim legal pe perioada 

de derulare a contractului, iar nu doar pe cel valabil la momentul ofertării sau publicării invitaţiei de 
participare 

374. Documentul constatator emis de autoritatea contractantă se bucură de prezumţia de legalitate. Art. 181 lit. 
c) ind. 1 din ordonanţă nu impune ca autoritatea să demonstreze producerea unui prejudiciu pentru a 
declara oferta inacceptabilă 

375. Completarea necorespunzătoare a DUAE atrage respingerea ofertei ca inacceptabilă, chiar dacă, în realitate, 
ofertanta îndeplineşte criteriile de calificare necompletate în DUAE 

376. În stabilirea preţului ofertei trebuie avut în vedere nivelul salariului minim legal pe perioada de derulare a 
contractului, iar nu doar cel valabil la momentul publicării invitaţiei de participare. Neluarea în considerare a 
acestui din urmă nivel nu atrage respingerea ofertei, în condiţiile în care diferenţa este minoră şi poate fi 
suportată din cheltuielile indirecte. Este abuzivă declararea unei oferte ca fiind neconformă pentru aspecte 
minore, raportat la complexitatea de ansamblu a ofertei şi la multitudinea de date pretinse 

377. Schimbarea sursei de finanţare a contractului – bugetul de stat în loc de fonduri europene – nu poate 
constitui motiv de anulare a procedurii de atribuire 

 
Partea a II-a. Hotărâri pronunţate de alte instanţe 

 
Capitolul I. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 

 
378. Deşi art. 16 alin. (1) din ordonanţă impune autorităţii contractante obligaţia de a respecta doar art. 35-38 şi 

56 din acest act normativ, dacă autoritatea alege să deruleze procedura de atribuire conform ordonanţei, 
atunci ea trebuie respectată în integralitate 

379. Alocarea fondurilor la finele anului nu justifică alegerea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunţ de participare în loc de licitaţie deschisă. 70.000 lei amendă 

380. Aplicarea, pentru aceeaşi faptă, a unei amenzi contravenţionale şi a unei corecţii financiare nu încalcă 
principiul non bis in idem 

381. Este nelegală cerinţa de calificare constând în prezentarea unei autorizări de comercializare a produselor 
ofertate emise de producător şi a unui certificat de origine „CE” sau a unei declaraţii privind originea „CE” din 
partea producătorului pentru fiecare produs ofertat 

382. Cerinţa prezentării bilanţului care să ateste că ofertantul nu a înregistrat pierderi este restrictivă 
383. Garanţie de participare constituită în euro, în loc de lei. Ofertă respinsă în mod legal 
384. Menţionarea Guvernului României în antetul actului emis de un minister nu conferă Guvernului calitate 

procesuală în cauza privind respectivul act 
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385. Contract administrativ de drept comun (care nu a fost atribuit conform procedurilor din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006). Instanţa competentă să judece litigiile privind obligaţiile contractuale 

386. Activitatea de protecţie şi pază nu vizează în mod direct infrastructura de transport de interes naţional. 
Plângerea este de competenţa curţii de apel, secţia de contencios administrativ şi fiscal, în a cărei rază se află 
sediul autorităţii contractante 

387. Solicitarea depunerii de către subcontractanţi a declaraţiei de eligibilitate nu contravine art. 11 alin. (7) din 
Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, care interzice autorităţii să impună criterii de calificare pentru subcon-
tractanţi 

388. Studiile universitare în domeniul economic şi implementarea de proiecte de investiţii cu finanţare neram-
bursabilă sunt cerinţe de personal restrictive la atribuirea unui contract de servicii generale de consultanţă şi 
asistenţă de implementare 

389. Este nelegală cerinţa de calificare constând în obligarea subcontractanţilor să depună certificat constatator şi 
certificat de înregistrare de la oficiul registrului comerţului 

 
Capitolul al II-lea. Tribunalul Bucureşti, Secţia a IX-a/a II-a contencios administrativ şi fiscal 
 

390. Soluţionarea contestaţiilor privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de salu-
brizare a localităţilor este de competenţa Consiliului 

391. Consiliul este competent să soluţioneze contestaţii şi în cazul procedurilor simplificate proprii 
 

Capitolul al III-lea. Tribunalul Mureş, Secţia contencios administrativ şi fiscal 
 
392. Ofertant care a omis să depună, odată cu DUAE, declaraţia de neîncadrare în prevederile art. 60 din Legea 

nr. 98/2016. Este nelegală respingerea ofertei din această cauză, autoritatea contractantă având obligaţia să 
solicite ofertantului să prezinte declaraţia lipsă 

 
Capitolul al IV-lea. Tribunalul Prahova, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
393. Termenul de aşteptare trebuie respectat şi în cazul încheierii contractului cu ofertantul de pe locul secund, ca 

urmare a refuzului ofertantului de pe primul loc de a semna contractul 
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Partea I. Hotărâri pronunţate de curţile de apel 
 

Capitolul I. Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 
 
1. Respingerea ofertei pentru depăşirea cu doar 5 minute a perioadei precizate de comisia de evaluare pentru 

transmiterea răspunsului de clarificare a ofertei este excesivă 
2. Procedura de delegare a serviciului de salubrizare trebuie derulată şi încheiată potrivit cadrului legislativ 

existent la data începerii procedurii. Condiţia existenţei a cel puţin trei ofertanţi eligibili prevăzută la art. 29 
alin. (9) din Legea nr. 51/2006 se aplică doar procedurilor iniţiate după data de 29.11.2012 

3. Calitatea de IMM se verifică în raport de momentul depunerii ofertei, fiind indiferent dacă, ulterior, această 
calitate este pierdută. Depăşirea plafoanelor legale aferente categoriei de IMM nu duce la pierderea înca-
drării societăţii în această categorie decât dacă este realizată în două exerciţii financiare consecutive 

4. Completarea contestaţiei cu noi motive, în afara termenului de contestare, este incompatibilă cu dispoziţiile 
legale. Cu atât mai mult nu este posibil ca, în plângerea adresată instanţei de judecată, să fie indicate motive 
noi, necuprinse în contestaţie 

5. Preţ neobişnuit de scăzut justificat prin intenţia ofertantului de a angaja şomeri, pentru care să beneficieze 
de facilităţi fiscale. Justificare ce nu poate fi acceptată 

6. Contestaţia în anulare împotriva deciziei instanţei de soluţionare a plângerii este inadmisibilă 
7. Contestaţia în anulare împotriva deciziei instanţei de soluţionare a plângerii este inadmisibilă 
8. Nu este permisă completarea ofertei cu graficul Gantt 
9. 1. Cerinţă de calificare constând în demonstrarea accesului la resurse financiare pentru cash-flow-ul de exe-

cuţie a contractului. Prezentarea unei scrisori care nu constituie un angajament de finanţare din partea băn-
cii. Ofertă inacceptabilă. 2. Cerinţele de calificare privind standardele de asigurare a calităţii şi de protecţie a 
mediului ISO 9001 şi 14001 nu pot fi îndeplinite prin intermediul unui terţ susţinător 

10. În cazul delegării gestiunii serviciului de salubrizare, procedura de licitaţie se poate finaliza numai dacă au 
fost depuse cel puţin 3 oferte şi cel puţin 3 ofertanţi îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Nu este tardivă 
contestaţia prin care se solicită anularea procedurii din această cauză, chiar dacă societatea contestatoare 
cunoştea de la momentul şedinţei de deschidere că au fost depuse doar două oferte 

11. Completarea contestaţiei cu noi motive, în afara termenului de contestare, este incompatibilă cu dispoziţiile 
legale. Concluziile scrise nu pot schimba cadrul procesual, prin intermediul lor neputând fi invocate noi 
motive de nelegalitate a actelor contestate. Este tardivă şi contestaţia în care sunt reluate noile motive, 
cuprinse în concluziile scrise 

12. Ofertarea unor cantităţi de materiale mai mici decât cele solicitate, diferenţa de preţ fiind cuantificată la 
948,10 lei. Modificarea propunerii tehnice, cu păstrarea preţului ofertat, reprezintă corectarea unor abateri 
tehnice minore, situaţie în care oferta nu poate fi respinsă ca neconformă 

13. 1. Ordonanţa nu permite modificarea contestaţiei, după împlinirea termenului de contestare,ca urmare a 
studierii dosarului la Consiliu. 2. Cerere de acordare a cheltuielilor de judecată. Dovada cheltuielilor odată cu 
depunerea concluziilor scrise. Cerere respinsă, întrucât dovada nu a fost realizată cel mai târziu la data 
închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei 

14. Poate fi atacat cu plângere doar dispozitivul deciziei Consiliului. Este inadmisibilă plângerea împotriva con-
siderentelor 

15. Critici tardiv formulate prin intermediul concluziilor scrise. Reiterarea criticilor în cuprinsul unei noi con-
testaţii, depusă împotriva noului raport al procedurii, în urma reevaluării ofertelor, dispusă anterior de 
Consiliu. Criticile îşi păstrează caracterul tardiv 

16. Certificat de atestare fiscală valabil, însă care priveşte situaţia ofertantului la altă dată decât cea indicată de 
autoritate. Autoritatea nu are obligaţia de a cerere clarificări ofertantului asupra datoriilor sale bugetare la 
data indicată. Respingere legală a ofertei 

17. Este lipsită de interes contestaţia societăţii furnizoare a ofertantului împotriva respingerii ofertei acestuia 
18. 1. Cererea de suspendare a executării deciziei Consiliului este inadmisibilă. 2. Niciun text legal nu dă dreptul 

unui operator economic să solicite completarea documentaţiei de atribuire prin introducerea unor criterii de 

                                                 
1 Volumul V a fost publicat în anul 2015, la Editura Hamangiu. 
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calificare şi selecţie sau a unor documente suplimentare, acesta fiind un drept exclusiv al autorităţii con-
tractante 

19. 1. Plângerea formulată de intervenientul accesoriu nu este neavenită. Dispoziţiile speciale ale ordonanţei 
recunosc dreptul de a formula plângere oricărei persoane care are un interes legitim în legătură cu 
procedura de atribuire. 2. Clarificările prin care se modifică valoarea declarată a lucrărilor ce revin fiecărui 
asociat atrag respingerea ofertei ca neconformă, chiar dacă preţul total al ofertei rămâne neschimbat 

20. În condiţiile în care ofertantul a declarat că nu participă la licitaţie în asociere, cu subcontractanţi sau cu 
susţinători, nu poate fi luat în considerare contractul de colaborare cu o persoană fizică autorizată pentru 
îndeplinirea cerinţei dispunerii de un responsabil tehnic cu execuţia în domeniul instalaţiilor electrice. 
Persoana fizică trebuie să fie angajatul societăţii ofertante 

21. Autoritatea stabileşte întâi admisibilitatea ofertelor şi apoi aplică ofertelor admisibile criteriul de atribuire 
22. Pentru contestaţiile şi plângerile formulate începând cu data de 30.06.2014 este obligatorie constituirea 

garanţiei de bună conduită 
23. 1. Garanţia de bună conduită se depune o singură dată, fie la Consiliu, fie la instanţa de judecată. 2. Petenta 

nu are opţiunea de a se judeca sau nu cu cei care au fost părţi în decizia atacată a Consiliului. 3. Cererea de 
suspendare a procedurii de atribuire este inadmisibilă în calea de atac a plângerii 

24. Contestaţia formulată de ofertantul de pe locul şase, prin care se critică doar oferta de pe locul întâi, este 
lipsită de interes 

25. Este inadmisibilă plângerea ofertantului care formulează critici cu privire la oferta declarată câştigătoare, 
însă nu solicită introducerea în cauză a ofertantului care a depus-o 

26. Consiliul nu poate dispune suspendarea procedurii de atribuire pe durata judecării plângerii la instanţa de 
judecată, ci doar pe durata în care el soluţionează contestaţia 

27. În cazul delegării gestiunii serviciului de salubrizare, procedura de licitaţie se poate finaliza numai dacă au 
fost depuse cel puţin 3 oferte şi cel puţin 3 ofertanţi îndeplinesc criteriile de eligibilitate 

28. Achiziţie de dezinfectaţi şi sterilizanţi. Solicitare din partea unui ofertant de introducere în caietul de sarcini a 
mai multor standarde de testare. Solicitare nefondată 

29. Termenul de contestare se stabileşte în funcţie de valoarea estimată a fiecărui lot contestat, iar nu în funcţie 
de valoarea estimată cumulată a tuturor loturilor. Indicarea de către autoritatea contractantă a unui termen 
de contestare eronat nu înlătură obligaţia respectării termenului prevăzut de lege. Cererea contestatoarei de 
repunere în termenul de contestare nu este întemeiată, cât timp aceasta se putea informa cu privire la 
termenele de declarare a contestaţiei chiar de la oficiul juridic al autorităţii contractante 

 
Capitolul al II-lea. Curtea de Apel Bacău, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
30. Asupra ofertei cu preţ neobişnuit de scăzut planează o prezumţie de lipsă a garanţiilor privind executarea 

corespunzătoare a contractului. Autoritatea este ţinută se verifice în detaliu documentele de justificare a 
preţului. Ofertarea unui preţ de 0 lei pentru apa industrială, estimată la o valoare de 15,26 lei, nu conduce la 
respingerea ofertei 

31. 1. Modificarea preţului ofertei de la 12.677.400 lei, la 12.679.400 lei, fără TVA, prin majorarea preţului unei 
categorii de lucrări, atrage respingerea ofertei ca neconformă. 2. Nu există obligaţia comunicării concluziilor 
scrise depuse de părţi, astfel că petenta nu poate invoca încălcarea contradictorialităţii şi a dreptului la 
apărare. 3. Sunt inadmisibile criticile aduse de contestatoare prin „precizare la contestaţie” ulterior studierii 
dosarului achiziţiei publice. 4. Elaborarea ofertei cu includerea unor cantităţi de lucrări ce depăşesc cerinţele 
din documentaţie nu poate fi considerată viciu de formă sau eroare aritmetică, chiar dacă valoarea absolută 
a lucrărilor respective este relativ minoră 

32. 1. Sunt tardive criticile suplimentare invocate de contestatoare prin intermediul cererii precizatoare după 
studierea dosarului achiziţiei publice la Consiliu. Contestatoarea ar putea invoca doar argumente în 
susţinerea criticilor iniţiale. 2. Lipsa formularului de ofertă nu echivalează cu lipsa ofertei. Autoritatea poate 
solicita ofertantei aducerea ulterioară a acestui formular 

33. Necontestarea tuturor motivelor de neconformitate reţinute de autoritate duce la concluzia că aspectele 
imputate ofertei sunt reale 

34. Prezentarea unui nou certificat ISO 9001, diferit de cel depus în ofertă, conduce la respingerea acesteia 
35. Consiliul nu mai poate fi învestit, după expirarea termenului prevăzut pentru contestare, cu alte motive de 

nelegalitate, după studierea dosarului achiziţiei publice 
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36. Posibilitatea contestatoarei de a depune concluzii scrise nu se identifică cu posibilitatea de a completa 
motivele de fapt şi de drept ale contestaţiei. Completarea motivelor de fapt şi de drept nu este îngăduită de 
dispoziţiile ordonanţei, iar Consiliul nu poate analiza contestaţia decât astfel cum a fost motivată în termenul 
legal de depunere a ei 

37. Cerinţa prezentării a cel puţin unui contract de o anumită valoare nu se interpretează în sensul că ofertantul 
poate depune mai multe contracte sub respectiva valoare, care prin cumulare să o depăşească 

38. Cererea de suspendare a executării contractului de achiziţie publică este de competenţa completului de 
soluţionare a plângerii, nu a preşedintelui instanţei 

39. Achiziţie de medicamente. Este legală prevederea conform căreia contractele subsecvente se vor încheia în 
funcţie de necesităţile autorităţii şi de existenţa fondurilor bugetare. Este rezonabil un termen de plată de 
120 de zile 

40. Membru în comisia de evaluare acţionar la una dintre societăţile ofertante. Conflict de interese 
41. În contextul în care autoritatea neagă primirea contestaţiei, revine contestatoarei sarcina probării primirii 

acesteia de către autoritate. Confirmarea de primire prin serviciul poştal nu este suficientă, cât timp 
autoritatea susţine că a primit altceva 

42. Preţurile ofertate pentru materiale nu pot fi mai mici decât cele de la furnizori. În justificarea preţului ofertei 
nu pot fi invocate negocieri ulterioare încheierii contractului, pentru obţinerea de preţuri mai mici de la 
furnizori. Ofertă inacceptabilă 

43. 1. Autoritatea este obligată să se asigure că preţul ofertat este real. Nu poate fi admisă ofertarea de preţuri 
nejustificat de mici la unele cantităţi de materiale, subevaluate în mod grosier, întrucât ofertarea de tarife 
nereale distorsionează rezultatul procedurii de atribuire. 2. Principiul disponibilităţii. Nu există nicio obligaţie 
legală pentru Consiliu de a examina contestaţia pentru alte motive decât cele invocate de contestator 

44. Este lipsită de interes contestaţia prin care ofertanta nu critică respingerea ofertei sale, ci atribuirea 
contractului unei ofertante concurente 

45. 1. Numai solicitările adresate în prealabil Consiliului prin contestaţie şi soluţionate de către acesta prin 
decizie pot face obiectul unei plângeri. 2. Nu are relevanţă termenul de contestare menţionat de către 
autoritate în adresa de comunicare a rezultatului procedurii, ci termenul prevăzut de legiuitor. 3. Ofertanta a 
cărei ofertă a fost legal respinsă de autoritate nu are interes în a formula critici la adresa ofertelor 
concurente 

46. Nu există niciun impediment legal ca ofertantul să oferteze preţuri mai mari decât cele practicate de 
furnizorii săi 

 
Capitolul al III-lea. Curtea de Apel Braşov, Secţia contencios administrativ şi fiscal 

 
47. Nu există în cuprinsul ordonanţei vreo prevedere potrivit căreia persoana vătămată să îşi poată schimba sau 

completa ulterior contestaţia. „Reînvestirea” Consiliului cu soluţionarea altor motive de nelegalitate decât 
cele iniţiale şi depuse peste termenul imperativ prevăzut de lege nu este admisibilă. Este lipsită de interes 
plângerea ofertantei de pe locul 8, care nu a criticat în termen ofertele clasate pe locurile 2-7 

48. Depunerea cu întârziere a bilanţului la administraţia finanţelor publice constituie contravenţie şi nu are ca 
efect respingerea societăţii ofertante de la procedura de atribuire 

49. Raportul fax cu menţiunea „ok”, coroborat cu relaţiile primite din partea operatorilor de telefonie la care 
sunt abonate părţile, face dovada comunicării şi primirii adresei transmise ofertantei de către autoritate 

50. La etapa de licitaţie electronică pot participa numai ofertanţii care au depus oferte admisibile, inclusiv sub 
aspectul preţului. Autoritatea are obligaţia de a cere clarificări asupra ofertelor cu preţ neobişnuit de scăzut 

51. Întocmirea documentaţiei de atribuire nu duce automat la imposibilitatea persoanei care a întocmit-o de a 
participa la procedura de atribuire 

52. Sunt tardive criticile suplimentare invocate de contestatoare prin intermediul cererii precizatoare după 
studierea dosarului achiziţiei publice la Consiliu. Posibilitatea contestatoarei de a depune concluzii scrise nu 
se identifică cu posibilitatea de a formula alte motive faţă de cele din contestaţie 

53. 1. Autoritatea are dreptul de a solicita expertului cooptat să stabilească dacă implicarea unui ofertant în 
elaborarea documentaţiei de atribuire este sau nu de natură să distorsioneze concurenţa. 2. Formularea de 
critici noi după expirarea termenului de contestare – prin intermediul concluziilor scrise – este tardivă, iar 
analizarea lor de către Consiliu este nelegală 
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54. Sunt inadmisibile criticile suplimentare aduse de contestatoare prin intermediul concluziilor scrise, după 
studierea dosarului achiziţiei publice la Consiliu. Posibilitatea contestatoarei de a depune concluzii scrise nu 
se identifică cu posibilitatea de a formula alte motive faţă de cele din contestaţie 

55. Autoritatea are obligaţia nu doar de a solicita justificarea preţului ofertat, ci şi de a verifica răspunsurile 
primite. Verificarea poate presupune solicitări de informaţii de la furnizorul furnizorului ofertantului. Este 
neconformă oferta în situaţia în care furnizorul furnizorului declară că nu îi asigură acestuia din urmă 
materialele necesare executării contractului 

56. 1. Este lipsită de interes contestaţia ofertantei cu preţul cel mai mare care nu critică oferta cu preţul cel mai 
scăzut şi nici ofertele cu preţuri mai mici decât al ei. 2. Deşi soluţia de declarare ca neconformă a ofertei a 
fost considerată incorectă de Consiliu cu privire la opt aspecte, declararea corectă a neconformităţii pentru 
un singur aspect este suficientă pentru menţinerea soluţiei autorităţii contractante de respingere a ofertei ca 
neconformă 

57. 1. Plata taxei judiciare aferente plângerii în alt cont de trezorerie nu atrage anularea plângerii. 2. Plângerea 
are caracter neevaluabil în bani şi se timbrează cu 2 lei, conform art. 287 ind. 17 alin. (2) din ordonanţă. 3. 
Întrucât, în urma deciziei Consiliului atacate cu plângere, autoritatea contractantă a reevaluat ofertele şi a 
declarat câştigătoare oferta petentei, plângerea acesteia a rămas fără obiect 

 
Capitolul al IV-lea. Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal 

 
58. 1. Simpla invocare a prevederilor care reglementează posibilitatea instanţei de a se pronunţa asupra 

suspendării executării contractului nu este de natură să exonereze petenta de dovada îndeplinirii condiţiilor 
legale pentru suspendare. 2. Clarificările prin care sunt modificate cantităţile de lucrări şi preţurile lor atrag 
respingerea ofertei ca neconformă, chiar dacă preţul total al ofertei rămâne neschimbat 

59. Sistemul naţional de transport gaze naturale, privit prin prisma conductelor componente, nu este regle-
mentat ca parte integrantă a infrastructurii de transport de interes naţional, care să atragă competenţa 
teritorială exclusivă a Curţii de Apel Bucureşti 

60. Impunerea dovedirii experienţei similare prin prestarea a maximum trei contracte este restrictivă, ofertanţii 
putând să îşi dovedească experienţa similară şi prin mai multe contracte 

61. Termenul de formulare a plângerii se calculează potrivit art. 3 lit. z) din ordonanţă, nu potrivit Codului de 
procedură civilă 

62. Nivel de salarizare a forţei de muncă inferior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Ofertă 
inadmisibilă 

63. Clarificare adusă de autoritate care modifică cerinţa referitoare la experienţa similară. Modificare ce atrage 
anularea procedurii de atribuire 

64. Utilaje cerute pentru fiecare lot în parte. Participarea cu acelaşi utilaj pentru trei loturi, întrucât capacitatea 
acestuia acoperea necesarul de mixturi asfaltice aferent celor trei loturi. Ofertă acceptată în mod nelegal de 
autoritate 

65. 1. Oricare membru al unei asocieri care a participat la o procedură de atribuire are calitate procesuală activă 
pentru a formula contestaţii sau plângeri. 2. Nici autoritatea contractantă şi nici Consiliul nu au atribuţii de 
verificare a declaraţiei pe propria răspundere de încadrare a ofertantului în categoria IMM-urilor. 3. Dovada 
constituirii garanţiei de participare se poate face şi la momentul deschiderii ofertelor, nu doar până la data şi 
ora de depunere a ofertelor 

66. Lucrările de modernizare de străzi şi de construcţie a unei staţii de sortare şi compostare şi a două puncte de 
colectare a deşeurilor nu sunt similare cu lucrările de modernizare şi extindere reţea de alimentare cu apă 

67. Orice decizie a autorităţii privind admiterea sau respingerea unei oferte trebuie fundamentată pe o evaluare 
temeinică a ofertei, sub toate aspectele, precum şi pe probe concludente, iar nu pe elemente insuficiente 
sau neclare, care nu creează premisa unei evaluări obiective. Este nelegală respingerea ofertei fără a se 
solicita opinia autorizată a unor experţi, respectiv fără să existe o probă ştiinţifică prin care să se tranşeze 
aspectul contradictoriu în discuţie – recunoaşterea ca „agent tensioactiv - surfactant anionic” a sulfatului de 
sodiu 

68. Impunerea caracteristicilor tehnice ale echipamentelor supuse achiziţiei reprezintă o chestiune de 
oportunitate, faţă de care autoritatea are o marjă largă de apreciere. Actul autorităţii se bucură de prezumţia 
de legalitate şi, cât timp nu s-au adus probe din care să rezulte că cerinţele impuse sunt vădit nejustificate, 
instanţa nu le poate modifica 



Volumul V 25 
 

Volumul V 

69. Solicitarea de prezentare a fişei tehnice ştampilate de către producătorul mostrelor nu excede prevederilor 
legale 

70. Ofertantă care nu a respectat art. 126 din Codul muncii, care stabileşte obligaţia angajatorului de a plăti un 
spor angajaţilor care prestează muncă în timpul nopţii. Ofertă inacceptabilă 

71. Cerinţa prezentării de mostre de consumabile exceptată de autoritate de la aplicarea art. 11 alin (4) şi (5) din 
Hotărârea Guvernului nr. 925/2006. Exceptare nelegală 

72. 1. Consiliul are obligaţia de a verifica legalitatea clauzelor contestate din documentaţia de atribuire, chiar 
dacă ele au fost impuse autorităţii printr-un ordin al ministrului. Un ordin nu poate conţine reglementări 
contrare ordonanţei. 2. Este nelegal criteriul de selectare privind experienţa în servicii de asistenţă juridică şi 
reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a unor imobile în scopul construirii de 
autostrăzi/infrastructură rutieră la standard de autostradă, în condiţiile în care exproprierea nu diferă dacă 
este pentru altfel de proiecte 

73. Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta şi considerentele deciziei Consiliului, nu numai dis-
pozitivul 

74. Acord-cadru pentru servicii din domenii de activitate diferite. Autoritatea are obligaţia de a diviza achiziţia pe 
loturi, pentru a nu se îngrădi concurenţa 

75. Este inadmisibilă plângerea ofertantei care formulează critici cu privire la ofertele clasate pe locuri 
superioare, însă nu solicită introducerea în cauză a ofertanţilor care le-au depus 

76. Consiliul nu are obligaţia de a comunica părţilor din litigiu cererile de intervenţie 
77. Decizia Consiliului nu constituie un act facultativ, în al cărui conţinut s-ar găsi „recomandări” pentru părţi, ci 

are caracter imperativ 
78. Nu este suficientă trimiterea de către susţinător la art. 11 ind. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 

nr. 925/2006. Angajamentul de susţinere trebuie să prevadă că, în cazul în care contractantul întâmpină 
dificultăţi pe parcursul derulării contractului, persoana susţinătoare se obligă să asigure îndeplinirea 
completă şi reglementară a obligaţiilor contractuale prin implicarea sa directă 

79. Nu reprezintă o soluţie echivalentă ofertarea de produse în ambalaje cu alt volum (60 ml, în loc de 20 ml şi 
100 ml; 500 ml, în loc de 200 ml). Nerespectarea unei singure specificaţii tehnice este aptă a conduce la 
respingerea ofertei ca neconformă în întregul său 

80. Plângerea nu poate fi asimilată căii de atac a recursului. Contestaţia în anulare împotriva deciziei instanţei de 
soluţionare a plângerii este inadmisibilă 

81. Experienţa poate fi dovedită prin realizarea mai multor contracte de prestări de servicii, care împreună 
dovedesc capabilitatea de a realiza un contract complex 

82. Ofertanta a cărei ofertă a fost respinsă de autoritate nu are interes în a contesta procedura de atribuire sub 
pretextul că, dacă aceasta va fi anulată, va putea participa la reluarea ei 

83. Oferta este neconformă şi atunci când nu respectă cerinţele fişei de date a achiziţiei, nu doar ale caietului de 
sarcini. Obligaţia ofertantului intermediar de a deţine agrement tehnic feroviar pentru furnizarea produselor 

84. Ofertanta a cărei ofertă a fost legal respinsă de autoritate nu are interes în a formula critici la adresa ofertei 
câştigătoare 

85. Critici noi formulate prin concluzii scrise, neanalizate de Consiliu, care le-a declarat inadmisibile. Reiterarea 
criticilor într-o nouă contestaţie, în urma comunicării rezultatului reevaluării ofertelor de către autoritate. 
Criticile nu pot fi analizate nici cu această ocazie, întrucât îşi menţin caracterul tardiv 

86. 1. Solicitarea petentei de obligare a autorităţii contractante la reevaluarea şi respingerea ofertei declarate 
câştigătoare impune introducerea în cauză în calitate de intimată a ofertantei căreia îi aparţine. Întrucât 
instanţa nu poate introduce din oficiu în cauză respectiva ofertantă şi cum niciuna dintre părţi nu a solicitat 
introducerea ei în cauză, acest capăt de cerere din plângere va fi respins ca inadmisibil. 2. Depunerea unei 
contestaţii împotriva solicitării autorităţii de clarificare a ofertei nu suspendă obligaţia petentei de a răs-
punde la solicitare. Necomunicarea clarificărilor cerute, în termenul acordat de autoritate, atrage respin-
gerea ofertei 

87. Consiliul trebuie să verifice dacă o contestaţie este formulată în termen. Nu este încălcat principiul contradic-
torialităţii sau dreptul la apărare dacă respectiva contestaţie este respinsă ca tardivă, fără ca, în prealabil, 
Consiliul să pună în discuţia părţilor excepţia tardivităţii 

88. Împrejurarea că autoritatea a pus în executare decizia Consiliului nu poate determina respingerea plângerii 
sale ca rămasă fără obiect 
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89. Nedeschiderea de către petentă a corespondenţei e-mail, întrucât personalul său era plecat în team-building, 
nu constituie un argument pentru depunerea cu întârziere a contestaţiei. Invocarea lipsei semnăturii 
electronice a expeditorului corespondenţei e-mail are sens numai dacă se contestă faptul că expeditorul este 
cel care se pretinde a fi 

90. Contestaţia formulată de ofertanta de pe locul trei, prin care se critică doar oferta de pe locul întâi, este 
lipsită de interes 

91. Solicitarea de clarificări sau completări nu poate privi decât documentele depuse până la data-limită de 
deschidere a ofertelor sau informaţiile care rezultă din acestea 

92. În aprecierea dacă se impune sau nu formarea de loturi pentru atribuirea contractului, autoritatea trebuie să 
aibă în vedere obligaţia de respectare a principiilor statuate în ordonanţă 

93. Determinarea perioadei în care trebuie executate contractele invocate ca experienţă similară 
94. 1. Achiziţie globală de servicii diverse. Neîmpărţirea contractului în loturi este de natură a restrânge con-

curenţa între operatorii economici. Nu se poate impune operatorului economic extinderea obiectului său de 
activitate cu noi coduri CAEN doar pentru a putea participa la procedura de atribuire. 2. Solicitare ca experţii 
să deţină certificări TOGAF, ITIL Foundation, CBAP, ISTQB Advanced Test Analyst, Project Management, 
CGEIT, Certified Ethical Hacker – CEH, ECSA. Solicitare nelegală 

95. Nu este suficientă prezentarea declaraţiei de experienţă similară, ci trebuie prezentate şi documente con-
crete din care să rezulte că ofertantul are experienţă similară 

96. Este legală anularea procedurii de atribuire din cauza situaţiei financiare grele a autorităţii 
97. 1. Termenul de formulare a contestaţiei împotriva raportului procedurii de atribuire începe să curgă de la 

data încuviinţării de către Consiliu a cererii de acces la dosarul achiziţiei publice depus de autoritate la 
Consiliu. Criticile suplimentare invocate de contestatoare prin intermediul concluziilor scrise, după studierea 
dosarului achiziţiei publice la Consiliu, nu sunt tardive. 2. Pentru a fi rambursate, cheltuielile de judecată 
trebuie să fie reale, necesare şi rezonabile. Cheltuielile în cuantum de 12.355,97 lei, reprezentând onorariu 
avocaţial, nu respectă principiul proporţionalităţii 

98. 1. Cererea de suspendare a procedurii de atribuire este inadmisibilă în calea de atac a plângerii. 2. Ofertă 
întârziată. Faptul că oferta a fost deschisă de comisia de evaluare, care a consemnat datele şi documentele 
pe care le cuprinde, nu atrage anularea procedurii de atribuire. Momentul depunerii ofertei trebuie să fie 
atestat printr-o modalitate obiectivă 

99. Garanţie de participare constituită prin virament bancar. Ofertanta are obligaţia de a se asigura nu numai că 
suma reprezentând garanţia a fost debitată de banca sa, ci şi că această sumă a fost transferată în contul 
autorităţii înainte de momentul-limită stabilit de autoritate. În cazul creditării ulterioare a contului autorităţii, 
oferta trebuie respinsă 

100. 1. Ordonanţa nu restrânge sfera persoanelor care pot contesta actul autorităţii contractante la operatorii 
economici a căror ofertă s-a clasat pe locul doi. 2. Consiliul nu poate fi învestit cu analiza unor temeiurilor noi 
invocate prin concluziile scrise depuse de contestatoare ulterior studierii dosarului achiziţiei publice la 
Consiliu 

101. 1. Este inadmisibil capătul de cerere de anulare a contractului încheiat anterior formulării contestaţiei, capăt 
inclus doar în cuprinsul plângerii la instanţă, nu şi în cel al contestaţiei la Consiliu. 2. Contestaţia formulată de 
un operator economic ce nu a participat la procedura de atribuire a contractului, de care a luat cunoştinţă în 
urma publicării anunţului de atribuire, este lipsită de interes 

102. Completarea contestaţiei cu motive noi, peste termenul legal de contestare, în urma studierii dosarului 
cauzei, este tardivă, situaţie în care aceste motive nu vor fi analizate de Consiliu 

103. În ceea ce priveşte calculul termenelor pe zile, se aplică dispoziţiile art. 3 lit. z) din ordonanţă, nu cele ale art. 
181 alin. (2) C. proc. civ. 

104. Refuzul ofertantului declarat câştigător de a semna contractul este asimilat situaţiei prevăzute la art. 181 lit. 
c) ind. 1 din ordonanţă, legiuitorul prezumând că există o neîndeplinire a obligaţiilor contractuale, imputabilă 
ofertantului şi care produce sau este de natură a produce prejudicii grave beneficiarilor. Respingerea ofertei 
este legală, chiar dacă pe rolul tribunalului există un litigiu privind documentul constatator 

105. La solicitarea de clarificare a modului de formare a preţului scăzut, ofertanta a transmis un răspuns general, 
fără a preciza în concret elementele de cost şi fără a depune documente justificative. Ofertă neconformă 

106. Termenul de valabilitate a garanţiei de participare nu se calculează potrivit art. 3 lit. z) din ordonanţă sau art. 
181 C. proc. civ., ci potrivit art. 255 ind. 3 alin. (1) C. civ., conform căruia nu se iau în calcul prima şi ultima zi a 
termenului 
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107. Art. 181 lit. c) ind. 1 din ordonanţă prevede ca neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor 
contractuale, prejudiciabilă pentru autoritate, să fi avut loc în ultimii 2 ani, iar nu ca respectivul contract în 
cadrul căruia a avut loc să aibă termenul încheiat în ultimii 2 ani 

108. 1. Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile privind aspecte ulterioare încheierii acordului-cadru, 
dar anterioare încheierii contractului subsecvent de achiziţie publică, inclusiv refuzul autorităţii de a atribui 
contractele subsecvente cu reluarea competiţiei. 2. Cât timp autoritatea a stabilit în documentaţie că atri-
buirea contractelor subsecvente se va realiza prin reluarea competiţiei, îi revine obligaţia respectării acestei 
prevederi 

109. Procedură de atribuire organizată de Direcţia Silvică Dolj, din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva. 
Competenţa de soluţionare a plângerii aparţine Curţii de Apel Craiova, nu Curţii de Apel Bucureşti 

110. 1. Dacă din scrisoarea de garanţie şi acordul de asociere rezultă că garanţia de participare a fost constituită în 
numele asocierii, chiar dacă în scrisoare este menţionată doar denumirea liderului asocierii, nu se impune 
respingerea ofertei. 2. Actul adiţional la scrisoarea de garanţie de participare prin care se modifică durata ei 
de valabilitate, depus după începerea şedinţei de deschidere a ofertelor, până la încheierea acesteia, nu 
poate fi luat în considerare 

111. 1. Admiterea în totalitate a unei contestaţii nu presupune admiterea tuturor criticilor de nelegalitate. 2. 
Singura abilitată de lege să analizeze şi să decidă conformitatea sau neconformitatea unor oferte este 
autoritatea contractantă, nu Consiliul sau instanţa de judecată 

112. Termenul de contestare a rezultatului procedurii nu curge de la primirea mesajului electronic generat de 
SEAP, ci de la primirea comunicării ce va fi transmisă de autoritate ulterior întocmirii raportului procedurii. 
Contestaţie prematură 

113. 1. Autoritatea contractantă are obligaţia de a se asigura că ofertantul susţinut are efectiv la dispoziţie 
resursele susţinătorului. Susţinător aflat în procedura insolvenţei. 2. O întârziere de 9 zile în terminarea 
lucrării nu constituie un prejudiciu atât de grav adus autorităţii contractante, astfel încât să determine 
aplicarea faţă de ofertant a art. 181 lit. c) ind. 1 din ordonanţă 

114. Contestaţia formulată de ofertanta de pe locul trei, prin care se critică doar oferta de pe locul întâi, este 
lipsită de interes. Instanţa va admite plângerea şi va modifica decizia Consiliului, în sensul respingerii contes-
taţiei ca lipsită de interes, nu ca nefondată 

115. Autoritatea poate posta răspunsuri de clarificare a documentaţiei de atribuire inclusiv în perioada de 
suspendare a procedurii de atribuire 

116. Consiliul nu este organism de control care să realizeze o supraevaluare a ofertelor la cererea ofertanţilor care 
au îndoieli sau presupuneri legate de neîndeplinirea de către concurenţi a cerinţelor din documentaţia de 
atribuire. Motivele noi de contestare invocate prin intermediul concluziilor scrise sunt inadmisibile 

117. Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare este aplicabilă doar pentru atribuirea unui 
contract de achiziţie publică, nu şi a unui acord-cadru. Negociere iniţiată fără îndeplinirea condiţiilor prevă-
zute de ordonanţă. Anularea procedurii de atribuire 

118. Legea nu reglementează posibilitatea instanţei de a suspenda procedura de achiziţie publică în etapa 
plângerii împotriva deciziei Consiliului. Cererea de suspendare este inadmisibilă 

119. Contestaţia formulată de ofertanta de pe locul trei, prin care se critică doar oferta de pe locul întâi, este 
lipsită de interes 

120. Criticile invocate de contestatoare – ulterior studierii dosarului achiziţiei publice la autoritatea contractantă – 
prin intermediul concluziile scrise nu sunt tardive, iar Consiliul trebuie să se pronunţe asupra lor 

121. Susţinerea ofertantului de către un terţ pentru îndeplinirea cerinţei de calificare a cifrei de afaceri nu 
presupune punerea la dispoziţia ofertantului de către susţinător a unei sume egale cu valoarea cifrei de 
afaceri şi nici transferul efectiv al cifrei de afaceri, în condiţiile în care aceasta reprezintă un indice 
netransferabil 

122. Prezumţia luării la cunoştinţă despre documentaţia de atribuire din SEAP este absolută 
123. Faptul că autoritatea contractantă a transmis ofertantei, în perioada de evaluare a ofertelor, mai multe 

comenzi de achiziţie directă pentru a-şi acoperi necesarul de alimente nu înseamnă că oferta ei a fost 
declarată câştigătoare 

124. Aplicarea procentului de „diverse şi neprevăzute” asupra valorii cheltuielilor privind investiţia de bază, nu şi 
asupra valorii organizării de şantier. Ofertă respinsă 

125. 1. Legea nr. 346/2004 prevede o procedură de verificare a declaraţiilor de încadrare a unei întreprinderi în 
categoria IMM-urilor, iar în condiţiile în care nu s-a urmat o astfel de procedură, autorităţile cărora li se 
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prezintă asemenea declaraţii sunt obligate să le recunoască. Pentru ca o ofertă să fie declarată inadmisibilă, 
sunt necesare dovezi clare, nu doar simple suspiciuni. 2. Instrumentul de garantare emis de o societate de 
asigurări îl reprezintă scrisoarea de garanţie, nu poliţa de asigurare în baza căreia s-a emis scrisoarea de 
garanţie 

126. 1. Autoritatea contractantă are dreptul de a cere clarificări asupra preţului ofertei, indiferent dacă este sau 
nu neobişnuit de scăzut. 2. Întrucât accesul la dosarul achiziţiei publice a fost aprobat de Consiliu după 
expirarea termenului de motivare a contestaţiei, nu este justificată respingerea ca inadmisibile a motivelor 
noi de contestare, formulate prin concluzii scrise 

127. Anulare a procedurii de atribuire ca urmare a reducerii fondurilor necesare de către consiliul local prin 
rectificare bugetară, determinată chiar de propunerea autorităţii contractante. Anulare legală, întrucât este 
imposibilă încheierea contractului 

128. Termenul de depunere a plângerii se calculează potrivit art. 3 lit. z) din ordonanţă. Plângerea depusă 
înăuntrul termenului prin scrisoare recomandată la oficiul poştal este socotită a fi făcută în termen 

129. Documente contradictorii de la furnizorul ofertantului. Înainte de a lua o decizie asupra ofertei, autoritatea 
are obligaţia de a solicita clarificări, pentru a stabili situaţia reală 

130. 1. Competenţa de soluţionare a unei excepţii de nelegalitate aparţine doar instanţelor de judecată, nu şi 
organelor administrative cu atribuţii jurisdicţionale. 2. Document constatator în care nu este indicat niciun 
prejudiciu. Refuzul ofertantului declarat câştigător de a semna un contract anterior presupune identificarea 
unui prejudiciu în cazul invocării lui ca motiv de respingere a ofertei. Este nelegală respingerea ofertei pe 
baza documentului constatator în care nu este identificat un prejudiciu 

131. 1. Cerinţa nominalizării de experţi diferiţi pentru fiecare lot în parte. Asociere care a nominalizat în ofertă 
aceiaşi experţi pentru mai multe loturi. Ofertă respinsă în mod legal. 2. Cerinţă de calificare constând în 
prezentarea unui document care să confirme că ofertantul va avea acces la resurse reale, negrevate de 
datorii, linii de credit confirmate de societăţi bancare/societăţi finanţatoare/instituţii finanţatoare, pentru 
susţinerea execuţiei lucrărilor. Document care nu respectă formularul impus de autoritate. Ofertă respinsă în 
mod legal 

132. Este nelegală organizarea procedurii de atribuire a unui contract pentru modernizarea şi reabilitarea de străzi 
fără a se indica în documentaţia de atribuire străzile vizate, cu suprafeţele lor 

133. Este tardivă contestaţia comunicată la o altă adresă decât cea prevăzută în fişa de date a achiziţiei 
134. Subfactorii de evaluare „identificarea, descrierea şi argumentarea riscurilor care pot afecta execuţia 

contractului”, „recomandări de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fără a se afecta cerinţele caietului 
de sarcini” şi „identificarea şi analiza etapelor fundamentale pe care le implică prestarea serviciilor” sunt 
subiectivi. Anulare legală a procedurii de atribuire de către Consiliu 

135. 1. Nu este nulă plângerea care nu cuprinde semnătura unui avocat sau consilier juridic. 2. Este nelegală 
cerinţa ca elementele componente ale sistemului IT dorit să aibă acelaşi producător. 3. Este nelegală cerinţa 
ca livrarea produselor să fie efectuată prin delegat al firmei furnizoare, nu prin firmă de curierat. 4. Sunt 
nelegale cerinţele ca ofertantul să prezinte un certificat de service prin care să demonstreze că este 
împuternicit de producătorul echipamentelor să intervină asupra lor în caz de defecţiune şi ca tehnicienii să 
fie specializaţi de către producătorul echipamentelor. 5. Este nelegală cerinţa asumării garanţiei de către 
producătorul echipamentelor. 6. Faptul că societatea are mai multe contestaţii pe rolul Consiliului, unele 
chiar împotriva aceleiaşi autorităţi, nu justifică reducerea cheltuielilor de judecată 

136. Nu este nulă plângerea care nu cuprinde semnătura unui avocat sau consilier juridic 
137. Plângere formulată de o direcţie de venituri bugetare locale. Întrucât plângerea nu are ca obiect venituri 

publice, ea trebuie timbrată 
138. SC OMV Petrom SA are calitate de autoritate contractantă atunci când achiziţionează servicii de transport al 

salariaţilor săi de la domiciliu la locul de muncă şi retur. Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile 
depuse în cadrul procedurii de atribuire 

139. Intrarea în insolvenţă a ofertantului nu dă dreptul autorităţii să îl excludă din procedura de atribuire 
140. Clasificarea drept secret de serviciu a caietului de sarcini atrage clasificarea şi a adresei de comunicare a 

motivelor de neconformitate cu acesta a ofertei. Întrucât contestatoarea a formulat critici cu privire la 
motivele de inacceptabilitate a ofertei sale, nu şi de neconformitate, contestaţia sa este neîntemeiată 

141. 1. Punerea în executare a deciziei Consiliului nu poate duce la lipsa interesului părţii de a solicita instanţei de 
judecată verificarea legalităţii ei pe calea plângerii. 2. Este inadmisibil capătul de cerere, cuprins în plângere, 
de anulare a procedurii de atribuire, dacă nu a fost adresat în prealabil Consiliului 
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142. Nu sunt admise critici noi formulate de contestatoare prin intermediul concluziilor scrise, astfel încât în mod 
corect Consiliul nu le analizează 

143. 1. Invocarea de către ofertantă a experienţei similare dobândite prin executarea unei autostrăzi în Italia. 
Aspectul că pentru realizarea autostrăzii a fost constituită o companie de proiect distinctă, în care ofertanta 
era acţionară, nu înseamnă că ofertanta nu a participat direct la realizarea lucrărilor, respectiv că nu deţine 
experienţa similară cerută. 2. Chiar dacă s-a verificat îndeplinirea criteriilor de calificare, în măsura în care 
ulterior intervin elemente cu relevanţă în ceea ce priveşte îndeplinirea acestor criterii, autoritatea nu le 
poate ignora, cât timp nu s-a încheiat contractul de achiziţie publică 

144. 1. Consiliul are competenţa de a stabili dacă oferta declarată câştigătoare de autoritate este, în realitate, 
neconformă sau inacceptabilă. Chestiunile de drept soluţionate de Consiliu şi curtea de apel trebuie să se 
bucure de autoritate de lucru judecat, judecata nefiind consultativă. 2. Atât timp cât nu există o cerinţă ca 
garanţia de participare să fie constituită pe numele asocierii sau ca asociatul care o obţine să menţioneze 
calitatea sa de lider ori de membru al asocierii, oferta nu poate fi considerată neconformă/inacceptabilă din 
aceste motive 

145. Formularea şi motivarea contestaţiei sunt acte de procedură care trebuie efectuate în termenele prevăzute 
de lege, în caz contrar intervenind decăderea 

146. Plângere supusă regularizării. Întrucât petentul nu a certificat copiile înscrisurilor depuse la dosar, plângerea 
va fi anulată 

147. Este lipsită de interes contestaţia ofertantei care critică doar ofertele declarate câştigătoare, nu şi respin-
gerea ca neconformă a propriei oferte. Interesul constând în anularea procedurii în vederea reluării acesteia 
şi participării contestatoarei la viitoarea procedură nu constituie interes direct, în sens de folos practic 
obţinut 

148. 1. În stabilirea preţului ofertei, ofertanta trebuie să ia în considerare nivelul salariului minim legal pentru 
întreaga perioadă de derulare a contractului, nu doar pe cel valabil la momentul elaborării ofertei. 2. Sunt 
tardive criticile noi formulate prin intermediul concluziilor scrise 

149. 1. Contestatoarea are obligaţia de a expune toate motivele de fapt şi de drept ale contestaţiei în termenul 
prevăzut de art. 256 ind. 2 din ordonanţă. Consiliul nu poate fi învestit cu analiza unor temeiuri noi prin 
intermediul concluziilor scrise. 2. Solicitarea de justificare a preţului neobişnuit de scăzut trebuie să fie aptă 
să conducă la obţinerea unui răspuns concludent din partea ofertantului. 3. Ofertant care nu a respectat 
modelul formularului privind accesul la resurse financiare. Respingere legală a ofertei 

150. Remediere pur formală a specificaţiilor tehnice în urma deciziei Consiliului. Remediere nelegală 
151. Întrucât petenta a formulat critici cu privire la oferta declarată câştigătoare, iar instanţa nu poate introduce 

din oficiu în cauză respectiva ofertantă, cum niciuna dintre părţi nu a solicitat introducerea ei în cauză, va fi 
respinsă ca inadmisibilă plângerea în privinţa criticilor referitoare la oferta câştigătoare 

152. Decizie transmisă contestatoarei prin serviciul poştal. Neridicarea acesteia de la oficiul poştal şi restituirea ei 
către Consiliu după expirarea termenului de păstrare. Ridicarea ulterioară a deciziei de către contestatoare 
de la sediul Consiliului. Termenul de formulare a plângerii curge de la momentul la care a expirat termenul în 
care contestatoarea avea obligaţia să îşi ridice corespondenţa de la oficiul poştal, iar nu de la data la care a 
ridicat decizia de la sediul Consiliului 

153. Obligaţia de informare asupra datei până la care ofertanţii au dreptul de a depune contestaţie este înde-
plinită prin trimiterea făcută de autoritate la dispoziţiile art. 256 ind. 2 alin. (1) din ordonanţă 

154. Achiziţie conform ghidului PRAG. Regula de origine a bunurilor achiziţionate. Bunuri produse în Mexic. Ofertă 
respinsă în mod legal 

155. Poliţă de asigurare care nu acoperă cazul executării garanţiei pentru situaţia reglementată de art. 278 ind. 1 
alin. (2) din ordonanţă, respectiv a renunţării la contestaţie. Ofertă inacceptabilă 

156. Valoarea cerută pentru demonstrarea experienţei similare este fără TVA, deşi autoritatea nu a precizat acest 
aspect 

157. Este inadmisibilă contestaţia în anulare formulată de ofertantul declarat câştigător, sub pretextul că nu a fost 
cooptat în proces, el având posibilitatea de a interveni voluntar în proces 

158. Dacă petenta nu solicită introducerea în cauză a ofertantei declarate câştigătoare, instanţa va respinge 
plângerea ca inadmisibilă 

159. În cazul contractelor al căror obiect îl constituie atât proiectarea, cât şi execuţia de lucrări, operatorii econo-
mici au obligaţia ca, la data depunerii ofertelor, să prezinte informaţiile necesare din proiectul tehnic 



Volumul V 30 
 

Volumul V 

160. Este întemeiată soluţia Consiliului de a nu proceda la analiza criticilor noi invocate de contestatoare prin 
concluzii scrise. Concluziile scrise nu pot completa sau schimba cauza contestaţiei. Chiar dacă se menţine 
capătul de cerere iniţial, prezentarea unor noi motive de fapt şi de drept implică întemeierea contestaţiei pe 
o altă cauză 

161. După împlinirea termenului legal de contestare, nu mai este posibilă completarea contestaţiei cu alte motive. 
Posibilitatea părţilor de a depune concluzii scrise, după studierea dosarului achiziţiei publice, nu se identifică 
cu posibilitatea de a completa motivele contestaţiei. Interdicţia de completare subzistă şi în situaţia în care 
contestatorul a invocat în termen motive generice de nelegalitate a actului atacat 

162. Eroarea comunicării respingerii ofertei ca neconformă, în loc de inacceptabilă, nu este de natură să conducă 
la anularea şi refacerea comunicării 

163. Aspectul că societatea nu mai poate depune ofertă, întrucât termenul a expirat, nu determină lipsa de 
interes a societăţii în contestarea omisiunii autorităţii contractante de a formula un răspuns la o solicitare de 
clarificare a documentaţiei de atribuire 

164. Este inadmisibilă cererea de intervenţie în favoarea intimatei autoritate contractantă în cazul în care se 
renunţă la plângere 

165. Intrarea în insolvenţă a ofertantului nu dă dreptul autorităţii să îl excludă din procedura de atribuire 
166. 1. Competenţa de soluţionare a cererii de îndreptare a erorilor materiale strecurate în decizia Consiliului 

revine acestuia, nu instanţei de judecată. 2. Director în cadrul autorităţii contractante, rudă cu unul dintre 
asociaţii unui ofertant. Există conflict de interese, chiar dacă, la momentul depunerii ofertei, respectiva rudă 
nu era angajată în cadrul autorităţii. Conflictul se menţine şi în ipoteza în care a încetat calitatea de angajat al 
autorităţii 

167. Art. 182 alin. (2) C. proc. civ. este aplicabil termenului de contestare. Contestaţia transmisă prin e-mail la 
autoritatea contractantă în ultima zi a termenului, după ora 23, este tardivă 

168. Contestaţia în anulare împotriva deciziei de soluţionare a plângerii este inadmisibilă. Calea de atac specială a 
plângerii nu poate fi asimilată, în absenţa unei dispoziţii legale exprese, căii de atac a recursului 

169. Plângerea intervenientului accesoriu este admisibilă, chiar dacă nu a formulat plângere şi partea în favoarea 
căreia a intervenit. Prevederile art. 67 alin. (4) C. proc. civ., referitoare la respingerea ca neavenită a căii de 
atac, nu sunt aplicabile în cazul plângerii în temeiul ordonanţei 

170. Consiliul nu poate sta în judecată într-un proces ce are ca obiect propria sa decizie. Plângere formulată 
împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă 

171. Autoritatea contractantă are dreptul – nu obligaţia – de a solicita clarificări cu privire la oferta depusă 
172. Redistribuirea costurilor în cadrul componentelor ofertei financiare, prin intermediul unui răspuns de 

clarificare, chiar dacă preţul total al ofertei nu se schimbă, reprezintă o modificare a conţinutului ofertei, care 
conduce la respingerea ei ca neconformă 

173. 1. Deşi la momentul elaborării raportului procedurii de atribuire fiecare membru al asocierii ofertante câşti-
gătoare deţinea autorizaţie de securitate industrială eliberată de Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor 
Secrete de Stat, întrucât la data semnării contractului s-a constatat că unuia dintre asociaţi i-a fost retrasă 
autorizaţia, în mod legal autoritatea contractantă nu a mai încheiat cu aceasta contractul de achiziţie publică. 
2. Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire nu valorează încheiere a contractului de achiziţie publică. 
Forma scrisă a contractului este cerută ad validitatem, nu ad probationem 

174. Primirea unei notificări dă dreptul autorităţii la remedierea criteriilor de calificare, chiar dacă în notificare nu 
este menţionată intenţia autorului ei de a sesiza Consiliul. Autoritatea nu este ţinută să adopte doar măsurile 
de remediere solicitate în notificare, putând adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare 

175. Motivele care nu au fost supuse analizei Consiliului şi asupra cărora acesta nu s-a pronunţat nu pot fi 
invocate pentru prima oară în faţa instanţei de judecată 

176. Mostrele nu pot fi substituite prin declaraţia pe proprie răspundere de îndeplinire a cerinţelor de calificare, 
dată în baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 

177. Nu se poate nega dreptul intervenientului accesoriu la acordarea cheltuielilor de judecată. Singura calitate 
procesuală pe care o poate dobândi ofertantul declarat câştigător este cea de intervenient accesoriu în 
favoarea autorităţii contractante 

178. Întrucât fişierul electronic conţinând propunerea tehnică a petentei nu a putut fi deschis, în mod legal i-a fost 
respinsă oferta ca neconformă. Imposibilitatea deschiderii fişierului echivalează cu lipsa ofertei. Ofertantul 
este responsabil pentru impedimentele cauze de propriile disfuncţionalităţi tehnice 

179. Nu există o normă care să oblige Consiliul să comunice celorlalte părţi cererea de intervenţie 
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180. 1. Nu este suficient ca persoana vătămată să justifice un interes născut şi actual la momentul formulării 
contestaţiei, ci trebuie să dovedească menţinerea actualităţii interesului pe tot parcursul soluţionării 
contestaţiei. 2. În relaţia dintre părţi, prezumţia lucrului judecat are caracter absolut – ceea ce s-a dezlegat 
într-un prim litigiu va fi opus părţilor din acel litigiu şi succesorilor lor în drepturi, fără posibilitatea dovezii 
contrare din partea lor într-un proces ulterior 

181. În etapa de reevaluare a ofertelor, autoritatea are dreptul să ceară clarificări şi să reevalueze toate ofertele, 
inclusiv să declare inadmisibilă o ofertă care iniţial a fost considerată admisibilă 

182. Criticile aduse de contestatoare prin concluzii scrise şi pe care Consiliul le-a considerat tardive şi nu le-a 
analizat pe fond nu pot face obiectul unei noi judecăţi, impunându-se puterea de lucru judecat 

183. Stabilirea legalităţii respingerii ofertei pentru unul dintre motive face de prisos, atât în cadrul soluţionării 
contestaţiei, cât şi în soluţionarea plângerii, cercetarea respingerii faţă de celelalte motive. Constatarea de 
neconformitate a ofertei se menţine chiar şi numai pentru un motiv 

184. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 a intrat în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al 
României, respectiv la 30.06.2014. Ora publicării este lipsită de relevanţă 

185. Garanţia de bună conduită este obligatorie nu numai în situaţia contestaţiilor formulate în faţa Consiliului, ci 
şi în cazul plângerilor sau cererilor de chemare în judecată adresate instanţelor de judecată 

186. Garanţia de bună conduită este prea împovărătoare şi afectează caracterul gratuit al jurisdicţiei adminis-
trative 

187. Constituirea garanţiei este prevăzută ca o condiţie de admisibilitate a contestaţiei sau plângerii 
188. Condiţiile privind capacitatea tehnică şi/sau profesională îl vizează întotdeauna pe ofertant. Autorizaţiile 

prezentate de subcontractanţi nu îl exonerează de obligaţia de a proba propria sa capacitate şi nu pot fi luate 
în considerare 

189. La etapa de licitaţie electronică pot fi invitaţi numai cei care au depus oferte admisibile, inclusiv sub aspectul 
preţului 

190. Contestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună conduită, chiar dacă procedura de atribuire a fost 
iniţiată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 şi au mai existat 
contestaţii în cadrul procedurii 

191. Pronunţarea asupra excepţiei nedepunerii garanţiei de bună conduită este prioritară faţă de pronunţarea 
asupra cererii de renunţare la judecată 

192. Decizie transmisă contestatoarei prin serviciul poştal. Neridicarea acesteia de la oficiul poştal şi restituirea ei 
către Consiliu după expirarea termenului de păstrare. Ridicarea ulterioară a deciziei de către contestatoare 
de la sediul Consiliului. Termenul de formulare a plângerii curge de la momentul la care a expirat termenul în 
care contestatoarea avea obligaţia să îşi ridice corespondenţa de la oficiul poştal, iar nu de la data la care a 
ridicat decizia de la sediul Consiliului 

193. Documentele constatatoare produc efecte, chiar dacă nu sunt comunicate ofertantului la care se referă. 
Respingerea ofertei pe baza unui document ce constată neîndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor con-
tractuale anterioare este legală, chiar dacă pe rolul tribunalului există un litigiu privind documentul consta-
tator 

194. 1. Plângerile au caracter neevaluabil în bani şi, prin urmare, se timbrează conform art. 287 ind. 17 alin. (2) din 
ordonanţă. 2. Termenul de depunere a plângerii se calculează potrivit art. 3 lit. z) din ordonanţă, iar nu potri-
vit Codului de procedură civilă. 3. În etapa plângerii este inadmisibilă formularea unei cereri reconvenţionale. 
4. Ordonanţa reglementează o cale de atac specială împotriva deciziilor Consiliului, care nu poate fi asimilată 
căii de atac a recursului, în absenţa unei dispoziţii legale exprese. Contestaţia în anulare împotriva deciziei de 
soluţionare a plângerii este inadmisibilă 

195. Garanţia de bună conduită aduce atingere accesului efectiv la o cale de atac împotriva actelor autorităţii 
contractante, precum şi caracterului gratuit al jurisdicţiilor administrative 

196. Similar înseamnă asemănător, analog, echivalent, comparabil, nu identic. Solicitarea unei experienţe identice 
cu activităţile presupuse de contractul ce urmează a fi atribuit contravine principiilor în materia achiziţiilor 
publice 

197. Mostrele pot fi substituite prin declaraţia pe proprie răspundere de îndeplinire a cerinţelor de calificare, dată 
în baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 

198. În cazul unei asocieri, cerinţa de calificare constând în deţinerea anumitor autorizări nu este obligatorie 
pentru acei membri ai asocierii care nu vor presta serviciile pentru care au fost cerute respectivele autorizări 
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199. Neregularităţile documentaţiei de atribuire nu pot fi supuse cenzurii Consiliului pe toată durata desfăşurării 
procedurii, ci doar în termenele de formulare a contestaţiei împotriva documentaţiei 

200. Este corectă respingerea ofertei care cuprinde o cotă CAS mai redusă decât cea prevăzută de legislaţia în 
vigoare, cotă bazată pe un proiect legislativ 

201. Întrucât contestaţiile au fost depuse anterior apariţiei Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014, în 
cazul plângerii împotriva deciziei Consiliului nu este necesară constituirea garanţiei de bună conduită de 
către contestatori, chiar dacă plângerea este ulterioară ordonanţei 

202. Garanţia de bună conduită nu are caracterul unei taxe 
203. Garanţia de bună conduită poate fi constituită şi depusă ulterior formulării plângerii 
204. Contestaţia formulată de ofertanta de pe locul trei, prin care se critică doar oferta de pe locul întâi, este 

lipsită de interes 
205. Ofertantul nu are obligaţia de a depune o garanţie de bună conduită pentru contestaţie şi altă garanţie de 

bună conduită pentru plângere. Scopul protejării autorităţii este atins prin constituirea garanţiei de bună 
conduită aferente contestaţiei 

206. 1. Declaraţia dată în baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 trebuie să fie suficient de 
precisă, încât să permită autorităţii să decidă, sub rezerva depunerii ulterioare a actelor doveditoare, că 
ofertantul îndeplineşte criteriile de calificare impuse prin documentaţie. Ofertant care nu a făcut referire în 
anexa la declaraţia pe proprie răspundere la documente şi informaţii concrete de îndeplinire a cerinţelor de 
calificare. Ofertă respinsă în mod legal. 2. Ofertarea unui procent inferior de cheltuieli diverse şi neprevăzute 
conduce la respingerea ofertei 

207. Contestaţia formulată de ofertantul de pe locul trei, prin care se critică doar oferta de pe locul întâi, este 
lipsită de interes 

208. Ofertantă condamnată pentru infracţiunea de ucidere din culpă. Incidenţa art. 181 lit. d) din ordonanţă. 
Ofertă respinsă corect de autoritate 

209. Chiar dacă preţul ofertei este de 79,66% din valoarea estimată, deci foarte apropiat de pragul legal de 80%, 
el reprezintă un preţ aparent neobişnuit de scăzut, iar autoritatea are obligaţia de a solicita ofertantului 
justificarea lui 

210. 1. Necomunicarea plângerii în termenul legal către celelalte părţi nu este sancţionată cu respingerea ei ca 
tardivă. 2. Interesul nu poate consta în dorinţa obţinerii unei soluţii de principiu, a unei dezlegări pur teore-
tice sau ipotetice a unei chestiuni de fapt sau de drept 

211. Soarta cererii de intervenţie în situaţia în care petenta renunţă la judecată 
212. 1. Termenul de contestare include şi zilele nelucrătoare. 2. Indicarea de către autoritatea contractantă a unui 

termen de contestare eronat nu înlătură obligaţia respectării termenului prevăzut de lege 
 

Capitolul al V-lea. Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
 
213. Solicitarea de clarificări ofertanţilor reprezintă un drept al autorităţii contractante, nu o obligaţie 
214. Termenul de formulare a plângerii se calculează potrivit art. 3 lit. z) din ordonanţă, iar nu potrivit Codului de 

procedură civilă 
215. Neprelungirea valabilităţii garanţiei de participare conduce la respingerea contestaţiei 
216. 1. Contestaţia formulată de ofertanta de pe locul patru, prin care se critică doar oferta de pe locul întâi, este 

lipsită de interes. 2. Completarea motivării contestaţiei în afara termenului de contestare este tardivă 
217. Cerinţă de calificare constând în deţinerea unei staţii de betoane. Ofertant care a prezentat un contract de 

furnizare de betoane. Ofertant necalificat 
218. Plângerea formulată de ofertanta de pe locul trei, prin care se critică doar oferta de pe locul întâi, este lipsită 

de interes. Plângerea este lipsită de interes şi din cauză că a fost formulată doar de un membru al asocierii 
ofertante din care face parte petenta 

219. Întrucât petenta a formulat critici cu privire la oferta declarată câştigătoare, iar instanţa nu o poate introduce 
în cauză, din oficiu, pe respectiva ofertantă, în contextul în care petenta nu solicită introducerea în cauză a 
ofertantei declarate câştigătoare, plângerea va fi respinsă 

220. Nu este necesară analizarea tuturor motivelor de respingere a ofertei, câtă vreme primul dintre acestea este 
găsit întemeiat de Consiliu 

221. 1. Încheierea contractului de achiziţie nu paralizează dreptul persoanei vătămate de a exercita calea de atac 
plângerii împotriva deciziei Consiliului. 2. Se impune desfiinţarea deciziei Consiliului în cazul în care nu 
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cuprinde o motivare adecvată şi suficientă pentru ca instanţa de soluţionare a plângerii să exercite un control 
de legalitate şi temeinicie. 3. Autoritatea nu poate uza de dreptul de a cere clarificări astfel încât să creeze un 
dezechilibru în procedura de achiziţie. Întrucât ofertanta a prezentat scrisoarea de garanţie de participare 
emisă de o societate de asigurări fără poliţa de asigurare, contrar fişei de date, oferta trebuie respinsă. 
Respingerea poate avea loc şi ulterior şedinţei de deschidere a ofertelor. 4. Este interzisă stipularea în oferte 
a unor preţuri de ruinare, cu scopul de înlăturare a concurenţilor. Oferta fundamentată pe un salariu mai mic 
decât cel minim pe economie şi din care rezultă că ofertanta nu va realiza profit, ci va lucra în pierdere, 
trebuie respinsă 

222. 1. Cererea prin care ofertanta câştigătoare solicită respingerea contestaţiei constituie o cerere de intervenţie 
accesorie, nu principală. 2. Art. 182 alin. (2) C. proc. civ. este aplicabil termenului de contestare. Contestaţia 
transmisă prin e-mail la autoritatea contractantă în ultima zi a termenului, după terminarea programului ei 
de lucru, este tardivă 

223. Garanţie de participare care nu acoperă situaţiile prevăzute de autoritate în formularul-model. Ofertă 
inacceptabilă 

224. Imposibilitatea verificării dacă preţurile ofertate sunt aparent neobişnuit de scăzute, întrucât au fost ofertate 
procente din sume necunoscute. Anulare legală a procedurii de atribuire 

225. Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 509/2011 contravine art. 4 alin. (1) lit. a) din ordin şi art. 187 din ordonanţă, motiv 
pentru care instanţa înlătură efectele anexei. Cerinţele de calificare sub aspectul capacităţii tehnice şi/sau 
profesionale se apreciază în funcţie de persoana ofertantului, nu a subcontractanţilor 

226. 1. Contestaţie formulată pe bază de presupuneri. Concluziile scrise nu pot schimba cadrul procesului, prin 
suplimentarea motivelor de contestare. Aceste motive suplimentare sunt tardive, însă tardivitatea lor nu 
înseamnă că şi contestaţia este tardivă. Fiind tardive, motivele suplimentare nu sunt analizate de Consiliu. 2. 
Ofertarea transportului a 1.566 tone, în loc de 1,566 tone material. Eroare materială 

227. Încheierea contractului nu atrage inadmisibilitatea plângerii. Deşi nu se mai poate dispune reanalizarea 
ofertelor, petenta poate obţine despăgubiri pentru prejudiciul cauzat în cadrul procedurii de atribuire 

228. Ofertanta nu justifică un interes în a obţine de la Consiliu sau instanţa de judecată cercetarea tuturor 
motivelor de respingere a ofertei sale, în contextul în care s-a stabilit că un singur motiv de neconformitate a 
fost întemeiat 

229. Consiliul şi-a depăşit atribuţiile atunci când a constatat inacceptabilitatea unei oferte 
230. Deşi rezultatul procedurii este nelegal, întrucât a fost semnat contractul de achiziţie publică, nu este posibilă 

anularea actelor nelegale ale autorităţii contractante. Capătul de cerere de anulare a contractului este de 
competenţa tribunalului, nu a curţii de apel învestite cu soluţionarea plângerii 

231. 1. Contestaţie în care contestatorul reproduce cerinţele de calificare şi alte cerinţe din documentaţia de atri-
buire, invocând nerespectarea lor de către ofertanta câştigătoare. Contestaţie nemotivată în concret. Este 
inadmisibilă motivarea concretă a contestaţiei prin intermediul concluziilor scrise. 2. Neconcordanţă între 
valoarea lucrărilor de instalaţii electrice din ofertă şi cea din acordul de asociere. Întrucât asociatul care 
deţine atestat ANRE pentru lucrări electrice execută doar o parte din lucrările de acest tip, oferta va fi 
respinsă 

232. Plângerea formulată de intervenienta accesorie este inadmisibilă, în contextul în care partea în favoarea 
căreia a intervenit nu a formulat plângere 

233. Plângere în contradictoriu cu ofertanta declarată câştigătoare, care nu a fost parte în etapa administra-
tiv-jurisdicţională. Respingerea plângerii împotriva respectivei ofertante, pentru lipsa calităţii procesuale 

234. Certificat de atestare fiscală valabil, însă care priveşte situaţia ofertantului asociat la altă dată decât cea 
solicitată de autoritate. Respingere legală a ofertei 

235. 1. Este nefondată excepţia nulităţii plângerii pentru lipsa formulării acesteia prin intermediul unui avocat. 2. 
Indicarea unui termen de contestare eronat de către autoritatea contractantă nu înlătură obligaţia contes-
tatoarei de respectare a termenului prevăzut de ordonanţă. Contestaţie tardivă 

236. Critici tardive reiterate în urma reevaluării ofertelor. Contestaţie tardivă 
237. Faptul că plângerea este soluţionată în complet de trei judecători nu conduce la concluzia că ea are natura 

unui recurs. Contestaţia în anulare împotriva deciziei instanţei de soluţionare a plângerii este inadmisibilă 
238. Oferta trebuie să respecte atât prevederile specifice ale ordonanţei, cât şi pe cele vizând alte domenii de 

reglementare aflate în legătură cu procedura de achiziţie publică. Nivel de salarizare a forţei de muncă 
inferior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Ofertă neconformă 
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239. 1. Ofertanţii declaraţi câştigători nu au la îndemână în faţa Consiliului decât calea intervenţiei accesorii, în 
favoarea şi pentru întărirea argumentelor autorităţii contractante. 2. Este inadmisibilă cererea de intervenţie în 
interesul autorităţii contractante prin care intervenientul manifestă o poziţie contrară faţă de cea a autorităţii 

240. Cerinţă de calificare constând în deţinerea unei staţii de betoane. Ofertant care a prezentat un contract de 
furnizare de betoane. Ofertant necalificat 

241. Ofertarea unui procent de cheltuieli diverse şi neprevăzute mai mic (4,59) decât cel prevăzut în fişa de date 
(4,71). Neincluderea în calculul procentului a costurilor cu organizarea de şantier. Ofertă neconformă 

242. Nimic nu împiedică autoritatea contractantă să reverifice complet ofertele declarate anterior admisibile 
243. Este lipsită de interes plângerea prin care se critică documentaţia de atribuire, în condiţiile în care procedura 

a fost continuată de autoritate, iar contestatoarea nu a depus ofertă 
244. Este suficient să se constate existenţa unui singur aspect de neconformitate pentru respingerea ofertei 
245. Există conflict de interese în cazul în care verificatorii autorizaţi ai proiectului tehnic şi ai detaliilor de 

execuţie sunt angajaţi ai societăţii care urmează să întocmească proiectul tehnic şi detaliile de execuţie 
246. Anexă la declaraţia pe proprie răspundere, dată în baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 

nr. 925/2006, care nu cuprinde informaţii concrete de îndeplinire a cerinţelor de calificare. Ofertă respinsă în 
mod legal 

247. Anexă la declaraţia pe proprie răspundere, dată în baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 
nr. 925/2006, care nu cuprinde informaţii concrete de îndeplinire a cerinţelor de calificare. Autoritatea nu 
era obligată să solicite ofertantului să prezinte documentele de calificare. Ofertă respinsă în mod legal 

248. Noţiunea de proces la care se referă art. 25 alin. (1) C. proc. civ. este diferită de noţiunea de procedură de 
achiziţie publică. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 este aplicabilă şi plângerilor privind 
proceduri de atribuire aflate în curs la data intrării ei în vigoare. Întrucât garanţia de bună conduită nu a fost 
constituită odată cu plângerea şi este într-un cuantum mai mic decât cel legal, plângerea este inadmisibilă 

249. În etapa de soluţionare a plângerii, ofertanta declarată câştigătoare nu are calitate procesuală pasivă dacă nu 
a fost parte în etapa administrativ-jurisdicţională 

250. În ceea ce priveşte garanţia de bună conduită, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 este 
aplicabilă şi contestaţiilor referitoare la proceduri de atribuire aflate în curs la data intrării ei în vigoare 

251. Contestaţia în anulare împotriva deciziei instanţei de soluţionare a plângerii este inadmisibilă 
252. Contestaţie construită pe simple speculaţii. Motivarea contestaţiei prin concluzii scrise este inadmisibilă. 

Contestaţia este calea prin care se reclamă un act al autorităţii pentru motive de nelegalitate cunoscute 
contestatoarei 

253. În cazul delegării gestiunii serviciului de salubrizare, procedura de licitaţie se poate finaliza numai dacă au 
fost depuse cel puţin 3 oferte şi cel puţin 3 ofertanţi îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Normele Legii 
nr. 51/2006 care prevăd această condiţie constituie norme speciale faţă de cele ale ordonanţei şi au 
prioritate în aplicare 

 
Capitolul al VI-lea. Curtea de Apel Constanţa, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
254. Este restrictivă cerinţa autorităţii ca ofertanţii să deţină experienţă similară în furnizarea de produse lactate 

şi de panificaţie la pachet. Este nerelevant dacă experienţa anterioară a ofertanţilor constă în livrarea 
produselor la pachet sau în mod individual 

255. Modul neuniform de ofertare a categoriei de cheltuieli „diverse şi neprevăzute” poate atrage anularea 
procedurii de atribuire 

256. Art. 274 alin. (4) din ordonanţă, care prevede dreptul de a studia dosarul achiziţiei pe parcursul soluţionării 
contestaţiei, nu poate fi interpretat ca reglementând o repunere în termenul de a contesta decizia autorităţii 
contractante cu privire la celelalte oferte 

257. Elaborarea proiectului tehnic al lucrării nu presupune ca serviciile de asistenţă tehnică pentru execuţia 
lucrării să fie atribuite operatorului care a elaborat proiectul, prin negociere 

258. Sunt tardive criticile aduse de contestatoarea ulterior studierii dosarului achiziţiei publice la Consiliu. Art. 274 
alin. (4) din ordonanţă nu repune în termen contestatoarea pentru atacarea actului autorităţii contractante 
cu privire la celelalte oferte 

259. Raportul aparatului fax nu constituie o dovadă a conţinutului adresei transmise prin fax. Oferta nu poate fi 
respinsă, în condiţiile în care autoritatea nu face dovada confirmării de primire a adresei cu respectivul 
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conţinut. Se impunea ca autoritatea să solicite destinatarului să confirme primirea corespondenţei atât din 
punct de vedere cantitativ, cât şi al conţinutului 

260. 1. Consilier local al autorităţii contractante frate cu un asociat în cadrul societăţii ofertante. Conflict de 
interese. 2. Formularea de critici noi de către contestatoare, după expirarea termenului de contestare, prin 
intermediul concluziilor scrise, este tardivă 

261. Nu este lipsită de interes sau inadmisibilă contestaţia ofertantei de pe locul 3, prin care se critică oferta 
câştigătoare 

262. În cazul delegării gestiunii serviciului de salubrizare, procedura de licitaţie se poate finaliza numai dacă au 
fost depuse cel puţin 3 oferte şi cel puţin 3 ofertanţi îndeplinesc criteriile de eligibilitate. Dispoziţiile Legii 
nr. 51/2006 care prevăd această condiţie constituie norme speciale faţă de cele ale ordonanţei şi au 
prioritate în aplicare 

263. Prin concluzii scrise nu pot fi primite alte motive de contestare 
264. Înscrisul de constituire a garanţiei de participare transmis pe cale electronică trebuie însoţit de semnătura 

electronică extinsă a emitentului, care să îi confere valabilitatea unui înscris original. Faptul că el cuprinde 
semnătura grafică a reprezentantului legal al băncii şi ştampila ei nu îi conferă calitatea de înscris original, 
atât timp cât nu a fost transmis cu o semnătură electronică extinsă asociată 

265. Decizie transmisă contestatoarei prin serviciul poştal. Neridicarea acesteia de la oficiul poştal şi restituirea ei 
către Consiliu după expirarea termenului de păstrare. Termenul de formulare a plângerii curge de la 
momentul la care a expirat termenul în care contestatoarea avea obligaţia să îşi ridice corespondenţa de la 
oficiul poştal 

 
Capitolul al VII-lea. Curtea de Apel Craiova, Secţia contencios administrativ şi fiscal 

 
266. Ofertantul care uzează de dreptul prevăzut de art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 nu este 

exonerat de obligaţia de a furniza autorităţii un minim de informaţii. Simpla afirmaţie că este îndeplinit 
criteriul de calificare nu echivalează cu respectarea art. 11 alin. (4) 

267. Cererea reconvenţională este inadmisibilă în etapa plângerii 
268. 1. Neprelungirea valabilităţii garanţiei de participare determină respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii 

ofertantului în culpă. 2. În calea de atac a plângerii nu se pot invoca motive noi faţă de cele cu care a fost 
învestit Consiliul. 3. Garanţia de participare nu poate face obiectul cererii reconvenţionale în etapa plângerii 

269. Nu are calitate procesuală în a ataca cu plângere decizia Consiliului ofertantul care nu a fost parte în etapa 
administrativ-jurisdicţională 

270. În etapa licitaţiei electronice nu pot fi modificate de către ofertant cantităţile de manoperă şi materiale 
271. Plângerea formulată de intervenienta accesorie în favoarea autorităţii contractante este inadmisibilă 

(neavenită), în contextul în care autoritatea nu a formulat plângere 
272. Sunt tardive criticile suplimentare invocate de contestatoare prin intermediul cererii precizatoare, după 

studierea dosarului achiziţiei publice la Consiliu 
273. Nu are calitate procesuală în a ataca cu plângere decizia Consiliului ofertantul care nu a fost parte în etapa 

administrativ-jurisdicţională 
274. În cazul procedurilor cu fază finală de licitaţie electronică, preţul care trebuie verificat de autoritate este cel 

rezultat în urma acestei faze 
275. Completarea contestaţiei cu noi motive, în afara termenului de contestare, este incompatibilă cu dispoziţiile 

legale. Concluziile scrise nu pot schimba cadrul procesual, prin intermediul lor neputând fi invocate noi 
motive de nelegalitate a actelor contestate 

276. Participarea la procedura de atribuire a unei societăţi la care autoritatea contractantă este acţionar unic nu 
constituie conflict de interese 

277. Dreptul autorităţii de a cere clarificări ofertanţilor trebuie exercitat cu maximă prudenţă, pentru a nu 
distorsiona procedura şi a nu crea avantaje aparente ori de substanţă ofertanţilor neglijenţi 

278. În situaţia în care dispoziţiile normative nu permit modificarea propunerii tehnice, parte componentă a 
ofertei, prin clarificări ulterioare datei-limită de depunere a ofertei, cu atât mai mult ele interzic depunerea 
propunerii tehnice după această dată. Lipsa propunerii tehnice duce la respingerea ofertei ca neconformă 

279. Este inadmisibilă plângerea formulată de o persoană care nu a fost parte în etapa administrativ-jurisdic-
ţională în faţa Consiliului 
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280. Condiţiile contestaţiei în anulare. Căile extraordinare de atac nu pot fi admise decât în cazul existenţei unor 
„defecte fundamentale” ale hotărârii 

281. Este disproporţionată măsura respingerii ofertei pentru absenţa menţionării în cuprinsul scrisorii de garanţie 
de participare a denumirii asociatului minoritar 

282. Este inadmisibilă cererea reconvenţională formulată de intimată în etapa soluţionării plângerii împotriva 
deciziei Consiliului 

283. 1. Completarea contestaţiei cu noi motive în afara termenului legal de contestare este premisă de dispoziţiile 
legale, iar Consiliul este obligat să analizeze aceste motive, nu să le respingă ca tardive. 2. Cererea ofertan-
tului de respingere a contestaţiei reprezintă o cerere de intervenţie accesorie în favoarea autorităţii contrac-
tante 

284. 1. Întrucât, la data depunerii contestaţiei la Consiliu, nu era în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 51/2014, garanţia de bună conduită nu trebuie constituită nici cu ocazia depunerii plângerii împotriva 
deciziei Consiliului, chiar dacă plângerea este ulterioară datei intrării în vigoare a ordonanţei. 2. Asociere care a 
prezentat o scrisoare de garanţie de participare în care nu erau nominalizaţi toţi membrii săi. Respingere legală 
a ofertei 

285. Termenul pentru atacarea deciziei Consiliului cu plângere la instanţă curge, pentru terţi, de la data publicării 
ei pe pagina de internet a Consiliului 

286. Cerinţă de calificare constând în demonstrarea accesului la resurse financiare pentru cash-flow-ul de 
execuţie a contractului. Prezentarea unei scrisori bancare din care nu rezultă că ofertantul va disponibiliza 
resursele de care dispune pentru derularea contractului, pentru o perioadă de minimum 3 luni de la sem-
narea contractului. Destinaţia dată resurselor rezultă din afectaţiunea dată de ofertant, cu sau fără atestarea 
manifestării exprese a voinţei ofertantului în acest sens de către instituţia bancară 

287. Asociaţii/subcontractanţii/terţii susţinători trebuie menţionaţi în ofertă. Nu poate fi acceptată menţionarea 
lor ulterior depunerii ofertei. Dacă nu au fost menţionaţi, ei nu pot executa vreo lucrare în cadrul con-
tractului 

288. Sunt lipsite de interes criticile la adresa ofertelor concurente, atât timp cât oferta proprie este inadmisibilă 
 

Capitolul al VIII-lea. Curtea de Apel Galaţi, Secţia contencios administrativ şi fiscal 
 
289. Art. 201 din ordonanţă şi art. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 au caracter supletiv, lăsând la 

latitudinea autorităţii contractante solicitarea de clarificări sau completări ofertanţilor 
290. Anexă la declaraţia pe proprie răspundere, dată în baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 

nr. 925/2006, care nu cuprinde informaţii concrete de îndeplinire a cerinţelor de calificare. Ofertă respinsă în 
mod legal 

291. 1. Consiliul are posibilitatea de a decide suspendarea soluţionării contestaţiei în baza art. 413 alin. (1) C. proc. 
civ. 2. Insolvenţa operatorului economic nu constituie un impediment în participarea la procedura de atribuire 
şi câştigarea contractului 

292. Este legală respingerea ofertei, întrucât răspunsul de clarificare a ei a fost postat în SEAP de către ofertant 
fără semnătură electronică 

293. Comunicarea de către autoritatea contractantă a unui termen de contestare eronat nu constituie motiv de 
repunere în termen a contestatoarei, întrucât nimeni nu poate invoca necunoaşterea legii 

294. 1. Calcularea eronată a cheltuielilor pentru „diverse şi neprevăzute” atrage respingerea ofertei ca necon-
formă. 2. Sunt tardive criticile suplimentare invocate de contestatoare după studierea dosarului achiziţiei 
publice la Consiliu. Studierea dosarului nu determină curgerea unui nou termen de contestare sau repunerea 
părţii în termenul de motivare a contestaţiei 

295. Este obligatorie aplicarea ordonanţei pentru serviciile poştale de distribuţie şi plată la domiciliu a prestaţiilor 
sociale pentru persoanele cu handicap. Compania Naţională Poşta Română SA nu beneficiază de exclu-
sivitatea prestării acestor servicii 

296. Adresă de comunicare a respingerii ofertei, nemotivată, neatacată în termen. Recomunicarea respingerii în 
urma reevaluării ofertelor. Este tardivă contestaţia împotriva noii comunicări 

297. Constituirea şi depunerea garanţiei de bună conduită în original la autoritatea contractantă şi în copie la 
instanţa de judecată reprezintă condiţii de admisibilitate a plângerii 

298. Constituirea garanţiei de bună conduită este obligatorie şi în cazul contestaţiilor ce privesc achiziţii 
organizate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 
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299. Respectarea termenului de formulare a plângerii se verifică în raport de data depunerii ei la oficiul poştal, iar 
nu de data la care instanţa a primit-o prin poştă. Termenul se calculează potrivit art. 3 lit. z) din ordonanţă 

300. Plângere formulată în contradictoriu cu Consiliul. Plângere împotriva unei persoane lipsite de capacitate 
procesuală pasivă 

 
Capitolul al IX-lea. Curtea de Apel Iaşi, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 

 
301. Impunerea unei anumite concentraţii a produsului dezinfectant este nelegală, în condiţiile în care preţul 

evaluat este cel pentru soluţia de lucru 
302. Solicitare de precizare a procentului din contractul de achiziţie ce urmează a fi îndeplinit de subcontractant, 

la care ofertantul a răspuns în sensul că subcontractantul va realiza proiectarea şi execuţia instalaţiei 
electrice. Răspuns neconcludent. Ofertă neconformă 

303. Nefiind invocată în faţa Consiliului neconformitatea ofertei câştigătoare, ea nu poate fi analizată în calea de 
atac a plângerii 

304. Dreptul de a contesta documentaţia de atribuire şi anunţul de participare se naşte din ziua următoare 
publicării lor în SEAP 

305. Pentru motivarea contestaţiei nu se poate reţine un alt termen decât cel prevăzut de art. 256 ind. 2 din 
ordonanţă pentru formularea contestaţiei. Posibilitatea părţilor de a depune concluzii scrise nu se identifică 
cu posibilitatea de completare a motivelor de fapt şi de drept ale contestaţiei 

306. Simplul fapt al atacării la instanţele de judecată a documentelor constatatoare a neîndeplinirii obligaţiilor 
ofertantei nu conduce la desfiinţarea sau la suspendarea de drept a executării lor 

307. În cazul în care subcontractantul prestează integral serviciile de proiectare, cerinţa de calificare referitoare la 
certificarea ISO 9001:2008 poate fi îndeplinită de subcontractant, nu de ofertant. Întrucât serviciul de 
proiectare nu va fi prestat de ofertant, este ilogic să i se solicite acestuia să deţină certificat ISO pentru 
proiectare 

308. Invocarea excepţiei de nelegalitate a unui document constatator în cadrul căii de atac a plângerii împotriva 
deciziei Consiliului nu este inadmisibilă 

309. Completarea contestaţiei cu noi motive, în afara termenului de contestare, după studierea dosarului cauzei 
la Consiliu, este incompatibilă cu dispoziţiile ordonanţei 

310. 1. Solicitarea şi prezentarea unui angajament în formă autentică, ce a fost depus iniţial în formă legalizată, nu 
constituie o avantajare a ofertantului. 2. Nu este obligatoriu ca, la judecarea plângerii, să participe toate 
părţile din etapa de soluţionare a contestaţiei 

311. Consiliul are dreptul de a aprecia asupra cuantumului sumei acordate cu titlu de cheltuieli de judecată. 
Cuantumul acestora nu poate fi stabilit strict matematic 

312. Expirarea contractului de colaborare cu autoritatea contractantă al preşedintelui comisiei de evaluare şi lipsa 
altui specialist în domeniu nu constituie motive de anulare a licitaţiei 

313. Specificaţia ca tractorul ce face obiectul achiziţiei să respecte norma de poluare Stage II. Specificaţie 
nelegală, întrucât legislaţia în vigoare interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu respectă 
norma de poluare Stage III 

314. Clauză în modelul de contract conform căreia, „pentru nelivrarea a două comenzi succesive de medicamente, 
contractul se reziliază şi se va reţine contravaloarea scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie a contrac-
tului”. Clauză nelegală, întrucât autoritatea are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună 
execuţie în limita prejudiciului creat 

315. Dispoziţiile legale nu interzic autorităţii să respingă o ofertă ulterior şedinţei de deschidere a ofertelor, 
pentru nereguli privind garanţia de participare 

316. Termenul de plată stabilit în documentaţia de atribuire nu poate depăşi termenul prevăzut de Legea 
nr. 72/2013 

317. Achiziţie de medicamente. Termen de plată 
318. Desfăşurarea procedurii de atribuire se bucură de prezumţia de legalitate. Cerere de suspendare a procedurii 

de atribuire. Condiţii de admitere 
319. Este obligatorie constituirea garanţiei de bună conduită în cazul plângerilor formulate după data intrării în 

vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014, chiar dacă, la momentul depunerii contestaţiei la 
Consiliu, nu era în vigoare respectiva ordonanţă 
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320. Ofertarea unor ace de 26,2 mm, în loc de 26 mm, respectiv de 29,7 mm, în loc de 30 mm, conduce la res-
pingerea ofertei ca neconformă 

321. 1. Chiar dacă oferta contestatoarei a fost respinsă în mod corect, criticile acesteia privind oferta câştigătoare 
nu sunt lipsite de interes şi trebuie analizate de Consiliu. 2. Nu se impune cenzurarea cheltuielilor de jude-
cată efectuate de societatea intervenientă, prin limitarea lor la cele decontabile în cazul instituţiilor publice 

322. Odată învestit în termen prin contestaţie cu anumite motive de nelegalitate a actului autorităţii contractante, 
Consiliul nu poate fi reînvestit, după expirarea termenului de contestare, cu alte motive de nelegalitate, prin 
intermediul concluziilor scrise 

 
Capitolul al X-lea. Curtea de Apel Oradea, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
323. Criteriile de calificare privind cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani şi executarea a trei contracte similare 

pot fi îndeplinite prin cumularea resurselor ofertanţilor asociaţi 
324. Achiziţie directă. Consiliul nu este competent să soluţioneze contestaţia 
325. Întrucât documentele constatatoare au fost suspendate de instanţa de judecată, oferta nu putea fi respinsă 

pe baza lor 
326. Indicarea unui termen de contestare eronat de către autoritatea contractantă nu înlătură obligaţia con-

testatoarei de respectare a termenului prevăzut de ordonanţă. Contestaţie tardivă 
327. Cerinţa dovedirii experienţei similare prin prezentarea unui singur contract. Contestaţie admisă, cu obligarea 

autorităţii la remedierea cerinţei. Remediere de către autoritate în sensul acceptării prezentării a maximum 
două contracte. Cerinţa reformulată este nelegală 

328. 1. Motivele suplimentare de contestare invocate prin intermediul concluziilor scrise, după studierea dosa-
rului achiziţiei publice la Consiliu, sunt tardive. 2. Schimbarea furnizorului menţionat în ofertă cu un alt 
furnizor, prin răspunsul de justificare a preţurilor, reprezintă o modificare a ofertei, ce atrage respingerea ei 
ca neconformă 

329. Formularea unei cereri de intervenţie accesorie nu poate avea drept consecinţă sporirea cheltuielilor de 
judecată ce ar trebui suportate de partea care cade în pretenţii 

330. Este inadmisibil capătul de cerere privind constatarea caracterului inacceptabil şi neconform al ofertelor 
concurente. Consiliul nu are competenţa de a constata inadmisibilitatea ofertelor 

331. Citarea cu menţiunea timbrării plângerii cu 744,2 lei. Timbrarea doar cu 4 lei. Anularea plângerii 
332. Ofertant care a precizat în planul de pază a perimetrului că are posibilitatea de a asigura paza atât prin 

personal specializat propriu, cât şi prin încheierea unui contract de prestări de servicii cu un terţ. Precizare 
care nu conduce la respingerea ofertei. Nu se poate deduce intenţia fermă a ofertantului de a subcontracta 
serviciile 

333. Garanţia de bună conduită trebuie constituită în etapa plângerii împotriva deciziei Consiliului, ulterior Ordo-
nanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014, chiar dacă în etapa soluţionării contestaţiei la Consiliu nu erau în 
vigoare dispoziţiile acestei ordonanţe 

334. Ofertă în care nu se regăsesc devizele organizării de şantier. Ofertă neconformă. Faptul că ofertanta a decla-
rat prin răspunsul la solicitarea de clarificări că îşi asumă cheltuielile cu organizarea de şantier în cadrul pre-
ţului iniţial ofertat nu este de natură a suplini lipsa includerii în propunerea financiară a costurilor aferente 

335. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014 a intrat în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al 
României, respectiv la 30.06.2014. Ora publicării este lipsită de relevanţă 

336. Cerinţă ca aşternerea mixturilor asfaltice se fie realizată în perioada martie-octombrie. Ofertant care a propus 
altă perioadă, afirmând că standardele actuale permit aşternerea şi în alte perioade de timp. Ofertă ne-
conformă 

337. Desemnarea experţilor trebuie justificată de autoritatea contractantă 
338. Garanţia de bună conduită poate fi constituită şi ulterior depunerii plângerii la instanţă  
339. Excluderea din calculul cheltuielilor diverse şi neprevăzute a costurilor cu organizarea de şantier. Ofertă 

neconformă 
340. 1. Încărcarea în SEAP a unui fişier ce nu poate fi deschis atrage respingerea ofertei ca neconformă. Nu este 

acceptabilă retransmiterea ulterioară a fişierului direct autorităţii contractante. 2. În mod nelegal au fost 
avute în vedere şi analizate de Consiliu motivele de contestaţie formulate ulterior termenului de contestare, 
prin intermediul concluziilor scrise  
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341. Neincluderea în calculul cheltuielilor diverse şi neprevăzute a costurilor cu organizarea de şantier. Ofertă 
neconformă 

342. Sunt admisibile argumentele suplimentare contestaţiei, formulate pe calea concluziilor scrise 
343. Cerinţa referitoare la autorizaţia cerută în cadrul criteriului de calificare privind capacitatea de exercitare a 

activităţii profesionale nu poate fi îndeplinită prin intermediul unui terţ susţinător, întrucât art. 190 din 
ordonanţă este aplicabil doar criteriului privind capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului 

 
Capitolul al XI-lea. Curtea de Apel Piteşti, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
344. 1. Cerinţă de calificare ca ofertanţii să demonstreze că, la momentul semnării contractului, vor avea acces la 

sau că au disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci ori alte mijloace 
financiare. Prezentarea unei scrisori bancare de bonitate în care se arată că ofertantul este eligibil să 
contracteze o linie de credit pentru realizarea cash-flow-ului de execuţie a lucrării. Ofertant necalificat. 2. 
Cerinţă de calificare constând în deţinerea unei staţii de betoane şi asfalt. Ofertant care a prezentat un 
contract de furnizare de betoane şi asfalt. Ofertant necalificat 

345. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 nu a abrogat facilităţile prevăzute de art. 16 alin. (2) din 
Legea nr. 346/2004. Autoritatea nu are posibilitatea să restricţioneze participarea IMM-urilor la procedura 
de achiziţie cu o garanţie redusă cu 50% 

346. 1. Document de justificare a preţului ofertei declarat confidenţial, fără a se indica raţiunile ce stau la baza 
confidenţialităţii. Consiliul a încălcat drepturile contestatoarei prin refuzul de a îi acorda accesul la docu-
mentul de justificare a preţului ofertantei câştigătoare. 2. Consiliul are dreptul de a aprecia dacă se impune 
sau nu prezentarea de concluzii orale de către părţi. 3. Semnarea contractului de achiziţie publică nu lipseşte 
de obiect plângerea 

347. Cerinţa de calificare constând în deţinerea atestatului ANRE se aplică numai ofertantului, asociatului şi/sau 
subcontractantului care execută partea de lucrare ce impune o astfel de atestare. Nu există raţiune pentru a 
se impune atestarea ofertantului care a subcontractat integral partea din lucrare pentru care este necesar 
atestatul 

348. În faţa instanţei trebuie să stea în proces şi persoana care a formulat contestaţia la Consiliu. Întrucât petenta 
nu este de acord cu introducerea în cauză a ofertantei contestatoare în calitate de pârâtă, plângerea 
urmează a fi respinsă ca inadmisibilă 

349. Nu este interzis ofertanţilor să utilizeze în elaborarea ofertelor valori mai mari decât cele la care vor fi 
achiziţionate echipamentele, aceasta fiind o situaţie normală 

350. Termenul pentru atacarea deciziei Consiliului cu plângere la instanţă curge, pentru terţi, de la data publicării 
ei pe pagina de internet a Consiliului 

351. Nicio dispoziţie legală nu limitează analiza pe care o poate face Consiliul la aspectele şi la înscrisurile pe care 
autoritatea contractantă le-a avut ori le putea lua în considerare. Documente neveridice 

352. 1. Depunerea dovezii de constituire a garanţiei de participare la sediul autorităţii contractante, deşi trebuia 
încărcată în SEAP. Respingere legală a ofertei. 2. Nominalizare în ofertă a mai multor subcontractanţi, dintre 
care ofertantul urmează să selecteze o parte, dacă oferta sa va fi declarată câştigătoare. Respingere legală a 
ofertei 

353. Contestaţie admisă de Consiliu pe baza criticilor noi cuprinse în concluziile scrise, depuse de contestatoare 
după studierea dosarului achiziţiei publice la Consiliu. Decizie greşită, întrucât noile critici erau tardive 

354. 1. Este accesorie intervenţia ce sprijină apărările autorităţii contractante şi urmăreşte respingerea contes-
taţiei. 2. În cazul procedurilor cu etapă de licitaţie electronică, termenul de contestare a admiterii unei oferte 
la această etapă curge de la data cunoaşterii admiterii respectivei oferte, iar nu de la data comunicării 
rezultatului procedurii, ulterioară licitaţiei electronice 

355. Principiul asumării răspunderii nu poate îndreptăţi un comportament absolut şi discreţionar din partea 
autorităţii contractante 

356. Cerinţa de calificare privind standardul de protecţie a mediului de tip ISO 14001 trebuie îndeplinită de fiecare 
membru al asocierii 

357. Nu are calitate procesuală pasivă contestatoarea căreia i s-a respins contestaţia de către Consiliu şi care nu 
atacă decizia acestuia, în litigiul de judecare a plângerii formulate de o altă parte împotriva respectivei decizii 

358. Cheltuieli de judecată. Partea care le suportă 
359. Este lipsită de interes contestaţia care, dacă ar fi admisă, ar duce la clasarea ofertei contestatoarei pe locul IV 
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Capitolul al XII-lea. Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

360. Nu este nelegală clauza din modelul de contract potrivit căreia, în caz de întârziere a lucrărilor din culpa 
exclusivă a executantului, care conduce la pierderea finanţării nerambursabile, suma nerambursabilă din 
contractul de finanţare va fi suportată integral de executant 

361. Fiind vorba despre un act administrativ, documentul constatator se bucură de prezumţia de legalitate, auten-
ticitate şi veridicitate. Art. 181 lit. c) ind. 1 din ordonanţă nu impune, ca o condiţie obligatorie, existenţa unei 
hotărâri judecătoreşti definitive pentru documentul constatator 

362. Întrucât oferta este inacceptabilă în cazul neîndeplinirii unei singure cerinţe de calificare, este lipsită de 
relevanţă o eventuală îndeplinire a restului cerinţelor, situaţie în care nu se impune verificarea îndeplinirii lor 
de către Consiliu. Sunt lipsite de interes criticile contestatoarei a cărei ofertă a fost respinsă de autoritate 
faţă de evaluarea ofertei desemnate câştigătoare. Perspectiva reluării procedurii de atribuire nu poate jus-
tifica interesul contestatoarei, întrucât o asemenea ipoteză nu este certă, ci eventuală 

363. Ofertant care a prezentat aceleaşi documente de susţinere financiară la mai multe proceduri de atribuire. 
Ofertă inacceptabilă 

364. Nu este nulă plângerea care nu este redactată de avocat sau consilier juridic 
365. Administrator al societăţii ofertante condamnat pentru complicitate la infracţiunea de folosire de documente 

false. Condamnarea fiind pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie, respingerea ofertei este corectă, 
chiar dacă executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere. Interdicţia de la art. 180 din ordonanţă 
vizează nu doar persoana juridică ofertantă, ci şi pe administratorul acesteia 

366. Ofertanţii nu au obligaţia să prezinte certificate de atestare fiscală pentru sediile secundare şi punctele de 
lucru, dacă nu au fost solicitate prin documentaţia de atribuire 

367. Documentul constatator constituie un act administrativ, care se bucură de prezumţia de legalitate, 
autenticitate şi veridicitate. Efectele juridice ale documentului nu pot fi înlăturate de împrejurarea că petenta 
l-a atacat în contencios administrativ, cât timp nu există o hotărâre judecătorească definitivă de anulare a lui 

368. Este legală respingerea ofertei petentei pentru neindicarea în anexa la declaraţia pe proprie răspundere, 
dată în baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, a modului concret de îndeplinire a 
cerinţelor de calificare 

369. Legislaţia în materia achiziţiilor publice nu permite îndeplinirea cerinţelor de calificare ulterior datei-limită de 
depunere a ofertelor. Ofertantă care face dovada deţinerii dotărilor tehnice cu acte emise ulterior depunerii 
ofertei. Ofertă inacceptabilă 

370. 1. Nedepunerea întâmpinării în 3 zile de la data comunicării plângerii atrage decăderea din dreptul de a 
propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. 2. Contestaţia formulată de ofertanta 
de pe locul trei, prin care se critică doar oferta de pe locul întâi, este lipsită de interes 

371. Contractul de închiriere de personal pentru execuţia lucrării nu reprezintă contract de subcontractare 
372. Este tardivă contestaţia formulată după expirarea termenului legal de contestare, fiind fără relevanţă faptul 

că autoritatea a comunicat ofertantei un termen de contestare mai lung decât cel prevăzut de lege 
373. Este firesc ca, după studierea ofertei concurente la Consiliu, contestatorul să poată aduce argumente noi în 

susţinerea contestaţiei 
374. Cerere de acces la actele dosarului achiziţiei publice adresată autorităţii contractante. Au caracter public 

numai formularele de ofertă, nu şi documentele anexate acestor formulare. Ca excepţie, propunerea tehnică 
şi cea financiară a ofertantului câştigător devin publice în urma încheierii contractului de achiziţie publică 

375. Este imposibilă modificarea contestaţiei prin concluzii scrise 
376. Este inadmisibilă completarea contestaţiei cu motive noi prin intermediul concluziilor scrise, după studierea 

dosarului achiziţiei publice la Consiliu, în raport de dispoziţiile legale care reglementează procedura de 
soluţionare a contestaţiilor 

377. 1. Ofertanta câştigătoare intervenientă în etapa contestaţiei la Consiliu are calitate procesuală în litigiul de 
judecare a plângerii formulate de contestatoare. 2. Cerinţă de calificare constând într-o anumită medie a 
cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani. În cazul ofertanţilor nou-înmatriculaţi, cifra de afaceri ce trebuie 
dovedită este direct proporţională cu perioada de activitate desfăşurată 

378. Nici ordonanţa şi nici normele de aplicare a ei nu instituie obligaţia autorităţii contractante de a împărţi pe 
loturi obiectul contractului 

379. Lotizarea obiectului contractului constituie o posibilitate a autorităţii contractante, a cărei aplicabilitate 
trebuie apreciată de la caz la caz, iar nu o obligaţie 
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380. Anexă la declaraţia pe proprie răspundere, dată în baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 
nr. 925/2006, care nu cuprinde informaţii concrete de îndeplinire a cerinţelor de calificare. Ofertă respinsă în 
mod legal 

381. Nu are calitate procesuală activă în a ataca cu plângere decizia Consiliului ofertantul care nu a fost parte în 
etapa administrativ-jurisdicţională 

382. Plângere formulată împotriva Consiliului. Plângere formulată împotriva unei persoane fără calitate 
procesuală pasivă 

383. Întrucât petenta nu a fost parte în procedura administrativ-jurisdicţională, plângerea ei va fi respinsă ca fiind 
introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă 

384. Experienţa similară nu poate fi susţinută de mai mulţi terţi care, individual, niciunul nu deţine experienţă 
similară de valoarea pragului impus 

385. Solicitarea autorităţii contractante ca ofertanţii să deţină calitatea de antrepozit fiscal este nelegală 
386. Preţ criptat în SEAP diferit de preţul din formularul de ofertă încărcat în SEAP. Ofertă inacceptabilă 
387. Timbrarea plângerii la valoarea contractului 
388. Intervenientul în interes propriu nu are obligaţia de a constitui o garanţie de bună conduită 
389. Este inadmisibil ca, pe calea concluziilor scrise, să se completeze contestaţia cu motive noi. Pentru obţinerea 

informaţiilor necesare fundamentării contestaţiei, contestatoare avea posibilitatea de a solicita autorităţii 
contractante accesul la dosarul achiziţiei publice 

390. Contestaţia formulată de ofertanta de pe locul trei, prin care se critică doar oferta de pe locul întâi, este 
lipsită de interes 

391. 1. În contextul în care autoritatea contractantă avea la dispoziţie, la sediul său, în original, ordinul de plată de 
constituire a garanţiei de participare, este excesivă respingerea ofertei pentru nesemnarea electronică a 
copiei scanate a ordinului de plată depuse în SEAP. 2. Este excesivă şi nelegală respingerea ofertei pentru 
nedepunerea originalului dovezii garanţiei de participare la sediul autorităţii contractante, câtă vreme 
dovada a fost încărcată de ofertant în SEAP 

392. Ofertanţii au obligaţia de a prezenta certificate de atestare fiscală atât pentru sediile secundare, cât şi pentru 
punctele de lucru, chiar dacă nu s-a specificat în fişa de date a achiziţiei 

 
Capitolul al XIII-lea. Curtea de Apel Suceava, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
393. Singura abilitată de lege să evalueze ofertele şi să le declare inacceptabile şi/sau neconforme este comisia de 

evaluare. Instanţei de judecată nu i-au fost stabilite competenţe de constatare a ofertelor ca inacceptabile 
sau neconforme 

 
Capitolul al XIV-lea. Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
394. Comunicarea contestaţiei doar către Consiliu atrage respingerea ei ca tardivă, chiar dacă contestatorul a 

înştiinţat autoritatea contractantă despre depunerea acesteia 
395. Art. 78 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 consacră obligaţia comisiei de evaluare de a solicita clarificări 

şi completări ofertanţilor în măsura în care ele sunt necesare pentru a putea fi evaluate ofertele 
396. Completarea contestaţiei cu noi critici după expirarea termenului de contestare. Neinvocarea în termen a 

acestor critici este sancţionată cu decăderea, consecinţa fiind că ele nu vor fi analizate de Consiliu 
397. Solicitarea de clarificări sau completări nu constituie o prerogativă discreţionară a comisiei de evaluare. Ea 

este obligatorie dacă oferta este în mod vădit neclară sau incompletă 
398. Plângere respinsă ca tardivă, instanţa apreciind că, deşi a fost depusă la oficiul poştal în interiorul termenului 

legal, ea a fost primită de instanţă după expirarea termenului. Contestaţie în anulare în care se invocă 
eroarea materială a instanţei. Raţionamentul instanţei vizând modalitatea de calcul al termenului de 
formulare a plângerii nu se încadrează în noţiunea de eroare materială 

399. Certificat eliberat de Oficiul Registrului Comerţului în care se menţionează că sediul social şi mandatul 
administratorului ofertantului sunt expirate. Demersuri pentru înscrierea valabilităţii sediului şi mandatului 
anterioare datei depunerii ofertei. Ofertă respinsă în mod nelegal din cauza expirării sediului şi mandatului 

400. Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nu constituie certificări de bună execuţie în sensul art. 
188 alin. (3) lit. a) din ordonanţă 
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401. Contestaţie comunicată electronic prin intermediul unui serviciu de file sharing. Nedeschiderea mesajului 
e-mail de către autoritate, întrucât nu provenea de la ofertanta contestatoare. Modalitate legală de comu-
nicare în termen a contestaţiei 

402. Declaraţia privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din ordonanţă este diferită de declaraţia pe 
propria răspundere reglementată de art. 11 alin. (4) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 

403. Contestaţie în care contestatorul reproduce cerinţele de calificare şi anumite specificaţii tehnice din docu-
mentaţia de atribuire, invocând nerespectarea lor de către ofertanta câştigătoare. Contestaţie nemotivată în 
concret. Reglementând dreptul de acces la dosarul achiziţiei publice la Consiliu, legiuitorul nu a urmărit să îi 
dea contestatorului posibilitatea de a-şi motiva contestaţia peste termenul legal 

404. Este tardivă plângerea primită la instanţă după expirarea termenului legal, chiar dacă ea a fost depusă la 
poştă în interiorul termenului. Art. 183 C. proc. civ. nu este aplicabil, plângerea trebuind să fie primită de 
instanţă în interiorul termenului. Termenele stabilite la art. 256 ind. 2 alin. (1) din ordonanţă sunt pe zile 
pline, intrând în calculul lor atât ziua în care încep să curgă, cât şi ziua în care se sfârşesc 

405. Condamnarea administratorului ofertantei pentru alte infracţiuni decât cele prevăzute de art. 180 din 
ordonanţă nu are efecte în procedura de atribuire şi nu poate determina excluderea ofertantei. Declaraţia pe 
proprie răspundere privind neîncadrarea în dispoziţiile art. 181 vizează operatorul economic, nu organele 
sale de conducere 

406. Formularea de critici noi după expirarea termenului de contestare – prin intermediul concluziilor scrise 
depuse în urma studierii dosarului achiziţiei publice – este tardivă, iar analizarea lor de către Consiliu nu se 
impune 

407. Certificatele de absolvire a unor programe de formare profesională eliberate de angajator nu sunt 
echivalente celor eliberate de Ministerul Muncii/Ministerul Educaţiei 

408. Contestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună conduită, chiar dacă procedura de atribuire a fost 
iniţiată anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014. Constituirea garanţiei 
de bună conduită cu prilejul soluţionării plângerii împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestaţiei 
pentru lipsa acesteia nu atrage nelegalitatea respectivei decizii 

 
Capitolul al XV-lea. Curtea de Apel Timişoara, Secţia contencios administrativ şi fiscal 

 
409. Constatarea nulităţii contractului. Cum nu există un temei legal pentru a constata nulitatea contractului 

încheiat de autoritatea contractantă şi cum derularea procedurii de achiziţie a avut drept raţiune tocmai 
încheierea acestuia, sunt rămase fără obiect capetele de cerere de anulare a raportului procedurii de 
atribuire şi de reluare a procedurii de atribuire, cu aprecierea ofertei petentei ca fiind conformă şi admisibilă 

410. Verificarea cerinţei îndeplinirii obligaţiilor contractuale în ultimii doi ani se aplică ofertanţilor asociaţi în mod 
individual, nu asocierii. Opinia contrară ar conduce la constituirea unor asocieri de către operatori care, 
individual, nu îndeplinesc cerinţele de participare, tocmai pentru a eluda cerinţele impuse de autoritate 

411. Cererea prin care ofertanta câştigătoare nu emite pretenţii proprii, ci solicită respingerea contestaţiei şi 
menţinerea ca legale şi temeinice a actelor autorităţii contractante, constituie o cerere de intervenţie 
accesorie, nu principală. Plângerea formulată de intervenienta accesorie este neavenită, în contextul în care 
partea în favoarea căreia a intervenit nu a formulat plângere 

412. Indicarea de către autoritate a unui termen greşit pentru depunerea contestaţiei. Lipsa de relevanţă, întrucât 
este aplicabil termenul legal 

413. Nu pot fi identificate dispoziţii legale care să interzică autorităţii contractante cooptarea unui alt expert 
tehnic la reevaluarea ofertelor 

414. Acceptarea substituirii şefului de şantier propus de ofertant, după sesizarea neconcordanţelor de către auto-
ritatea contractantă, ar conduce la o avantajare a ofertantului nepermisă de lege 

415.  Calea de atac împotriva sentinţei tribunalului este apelul, conform art. 287 ind. 16 alin. (1) din ordonanţă. 
Recursul este inadmisibil 

416. 1. Nu se impune anularea actului nelegal al autorităţii, dacă aceasta a procedat la refacerea lui conform legii. 
2. În plângere nu pot fi invocate alte motive decât cele cuprinse în contestaţia adresată Consiliului. Plângerea 
împotriva deciziei Consiliului nu constituie o judecată în primă instanţă 

417. Plângerea poate fi îndreptată şi doar împotriva considerentelor deciziei Consiliului 
418. 1. Încălcarea obligaţiei autorităţii de a comunica pentru fiecare ofertă respinsă motivele concrete care au stat 

la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele de considerare ca inacceptabilă şi/sau neconformă 
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a ofertei, nu poate fi acoperită prin invocarea dreptului ofertanţilor de a avea acces la dosarul achiziţiei 
publice în baza Legii nr. 544/2001. 2. Formularea de critici noi de către contestatoare, după expirarea 
termenului de contestare, prin intermediul notelor/concluziilor scrise, este tardivă 

419. Schimbarea furnizorului menţionat în ofertă cu un alt furnizor pentru o parte din materiale reprezintă o 
modificare a propunerii tehnice, care atrage respingerea ofertei ca neconformă 

420. 1. Cerinţă de calificare ca ofertanţii să demonstreze că, la momentul semnării contractului, vor avea acces la 
sau că au disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de bănci ori alte mijloace 
financiare pentru o anumită perioadă. Prezentarea de scrisori bancare de bonitate în care se menţionează că 
ofertantul are acces de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Ofertă respinsă în mod corect. 2. 
Cheltuielile de judecată în cuantum de 12.400 lei, reprezentând onorariu avocaţial, sunt disproporţionate. 
Diminuare la 3.500 lei 

421. 1. Este admisibilă plângerea intervenientului accesoriu, chiar dacă autoritatea contractantă în favoarea 
căreia a intervenit nu a formulat, la rândul ei, plângere. 2. Atât procedura în faţa Consiliului, cât şi cea în faţa 
instanţei de judecată presupun cu necesitate calitatea de parte a autorităţii contractante 

422. Cerinţă de calificare constând în demonstrarea accesului la resurse financiare pentru cash-flow-ul de 
execuţie a contractului. Prezentarea unei scrisori care nu constituie un angajament de finanţare din partea 
băncii. Cerinţă de calificare neîndeplinită de către ofertant 

423. 1. Deşi petenta nu a menţionat în plângere că înţelege să se judece cu autoritatea contractantă, este evident 
că plângerea trebuie considerată ca fiind formulată în contradictoriu cu autoritatea contractantă. 2. Este 
neîntemeiată excepţia lipsei de obiect al plângerii sub pretextul că, între timp, autoritatea a pus în executare 
decizia Consiliului. 3. Acorduri prealabile între operatorii economici pentru participarea comună la licitaţie. 
Necesitatea cercetării lor de către autoritate înainte de a proceda la atribuirea contractului de achiziţie 
publică 

424. Cerinţa ca produsele consumabile să fie originale (OEM). Cerinţă legală 
425. Plângere împotriva deciziei Consiliului de suspendare a procedurii de atribuire până la soluţionarea 

contestaţiei. Între timp, Consiliul a soluţionat contestaţia. Plângere rămasă fără obiect 
426. Excepţia lipsei de interes al contestatoarei poate fi invocată atât de partea adversă, cât şi de Consiliu din 

oficiu. Este lipsită de interes contestaţia prin care contestatoarea critică respingerea ofertei sale, însă nu şi 
desemnarea ofertei câştigătoare 

427. 1. Garanţia de bună conduită este datorată în cazul în care plângerea este formulată ulterior intrării în 
vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014, chiar dacă la data depunerii contestaţiei ea nu 
era în vigoare. 2. Dispoziţiile legii noi de procedură se stabilesc în raport de data declanşării procesului în 
instanţă, iar nu de cea a depunerii contestaţiei la Consiliu. 3. Excepţia de neconstituţionalitate a art. 271 ind. 
1 şi 2 din ordonanţă 

428. 1. Garanţia de bună conduită este datorată în cazul în care plângerea este formulată ulterior intrării în 
vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014, chiar dacă la data depunerii contestaţiei ea nu 
era în vigoare. 2. Dispoziţiile legii noi de procedură se stabilesc în raport de data declanşării procesului în 
instanţă, iar nu de cea a depunerii contestaţiei la Consiliu 

429. 1. Garanţia de bună conduită este datorată în cazul în care plângerea este formulată ulterior intrării în 
vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014, chiar dacă la data depunerii contestaţiei ea nu 
era în vigoare. 2. Dispoziţiile legii noi de procedură se stabilesc în raport de data declanşării procesului în 
instanţă, iar nu de cea a depunerii contestaţiei la Consiliu 

430. Măsura revocării rezultatului procedurii de atribuire de către autoritate ca urmare a primirii unei notificări de 
contestare necesită motivare. Este nelegală măsura revocării rezultatului procedurii fără motivarea ei 

431. Nedepunerea graficului Gantt cerut reprezintă o neconformitate a propunerii tehnice care atrage 
respingerea ofertei 

432. Achiziţie de consumabile (cartuşe). Cerinţe restrictive 
433. 1. Garanţia de bună conduită poate fi depusă şi ulterior depunerii contestaţiei. 2. Este legală respingerea 

ofertei pentru existenţa de datorii la buget, chiar dacă ofertantul se găseşte în procedură de reorganizare 
judiciară 

434. 1. Nu este lipsită de interes plângerea autorităţii care, dacă ar fi admisă, ar conduce la atribuirea contractului 
la un preţ mai mare. 2. Scrisorile de garanţie bancară ori alte înscrisuri provenite de la bănci nu pot fi 
calificate ca „acte oficiale”, pentru care se impune formalitatea apostilării 
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435. Potrivit modificărilor aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, contestatorul are obligaţia de a 
anexa plângerii formulate la instanţă dovada depunerii garanţiei de bună conduită, în caz contrar plângerea 
este inadmisibilă 

436. 1. Autoritatea are obligaţia de a stabili dacă participarea la licitaţie a firmei care a întocmit studiul de 
fezabilitate este de natură să distorsioneze concurenţa. 2. Ofertarea unui nivel de salarizare a forţei de 
muncă sub cel legal. Ofertă inadmisibilă. 3. Cerinţa experienţei similare constând în proiectare şi execuţie de 
lucrări. Cerinţă ce poate fi îndeplinită prin cumul de către ofertant şi terţul susţinător. Ordinul nr. 509/2011 

437. Intervenientul accesoriu trebuie să suporte cheltuielile de judecată aferente propriei cereri 
438. 1. Întrucât cererea de intervenţie accesorie în faţa Consiliului îi conferă calitate de parte ofertantei, este 

inadmisibilă o nouă cerere de intervenţie accesorie din partea ei în etapa plângerii. 2. Nu este necesară 
constituirea unei noi garanţii de bună conduită la promovarea plângerii, atunci când acelaşi operator 
economic a constituit o garanţie la momentul formulării contestaţiei către Consiliu 

439. Deciziile Consiliului beneficiază de autoritate de lucru judecat 
440. Plângerea formulată de intervenienta accesorie este inadmisibilă, în contextul în care partea în favoarea 

căreia a intervenit nu a formulat plângere. Cererea de intervenţie este supusă regimului juridic reglementat 
de norma generală procedurală, respectiv de Codul de procedură civilă, întrucât ea nu este reglementată de 
ordonanţa privind achiziţiile publice 

441. Termenul de formulare a plângerii se calculează potrivit art. 3 lit. z) din ordonanţă, nu potrivit Codului de 
procedură civilă 

442. 1. Depăşirea termenului de evaluare a ofertelor poate atrage sancţiuni faţă de funcţionarii vinovaţi de 
depăşire, dar nu nulitatea procedurii sau decăderea comisiei de evaluare din a mai desemna oferta câşti-
gătoare. 2. Criticile legate de neprezentarea anumitor documente la data deschiderii ofertelor sunt tardive 
dacă nu sunt formulate în termen de la respectiva dată. 3. Cerinţa deţinerii de dispecerate zonale de moni-
torizare şi intervenţie nu poate fi îndeplinită prin subcontractanţi 

 
Partea a II-a. Hotărâri pronunţate de alte instanţe 

 
Capitolul I. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 

 
443. Recursul declarat împotriva încheierii curţii de apel privind cererea de suspendare a executării contractului 

este inadmisibil 
 

Capitolul al II-lea. Tribunalul Dâmboviţa, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
 
444. Cererea de suspendare a procedurii de atribuire este de competenţa Consiliului, nu a instanţelor 
 

Capitolul al III-lea. Tribunalul Harghita, Secţia civilă 
 
445. Necomunicarea de către autoritate a termenului de depunere a contestaţiei nu poate conduce la anularea 

procedurii de atribuire 
 

Capitolul al IV-lea. Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a civilă, contencios administrativ şi fiscal 
 
446. Acordarea de despăgubiri ca urmare a pierderii şansei de a câştiga contractul de achiziţie publică 
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Partea I. Hotărâri pronunţate de curţile de apel 
 

Capitolul I. Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 
 
1. Nu pot forma obiect al analizei instanţei motivele noi de contestare a procedurii de achiziţie publică 
2. Necomunicarea contestaţiei către autoritatea contractantă, întrucât, din eroare, ambele exemplare ale 

contestaţiei au fost transmise Consiliului. Respingere corectă a contestaţiei ca tardivă. Cererea de repunere 
în termen nu este întemeiată, culpa necomunicării contestaţiei aparţinând contestatoarei 

3. Nu este lipsită de interes contestaţia ofertantului de pe locul 3, prin care se critică oferta câştigătoare. 
Interesul este de a se stabili de către instanţă, irevocabil, dacă oferta declarată câştigătoare este sau nu 
acceptabilă 

4. Neprecizarea în fişa de date a achiziţiei a faptului că fiecare document este o cerinţă minimă obligatorie şi că 
lipsa oricărui document duce la respingerea ofertei nu poate fi interpretată în sensul că ofertanţii nu au 
obligaţia de a prezenta toate documentele solicitate 

5. Certificare tehnică a echipamentului prezentată ulterior datei de depunere a ofertelor şi celei de finalizare a 
evaluării ofertelor. Ofertă neconformă, întrucât cerinţa impusă de autoritate era în sensul ca echipamentele 
să fie certificate, nu în curs de certificare 

6. În cazul reevaluării ofertelor în urma primirii unei contestaţii, autoritatea poate declara una sau mai multe 
oferte drept neconforme, chiar dacă în prima fază le-a considerat conforme 

7. Anularea unui act anterior poate atrage anularea actelor subsecvente, însă anularea unui act subsecvent nu 
poate atrage anularea actelor anterioare. Valabilitatea raportului procedurii de atribuire nu depinde de 
valabilitatea comunicării rezultatului procedurii 

8. Autoritatea contractantă are obligaţia să solicite ofertanţilor prelungirea valabilităţii ofertelor şi a garanţiilor 
de participare 

9. Cerinţă ca utilajul să beneficieze de o garanţie de 48 de luni. Ofertarea unei garanţii de 48 de luni, însă în 
limita a 4.000 de ore de funcţionare. Ofertă neconformă 

10. Autoritatea poate proceda la testarea mostrelor depuse de ofertanţi, pentru a vedea dacă îndeplinesc 
condiţiile din caietul de sarcini. Ofertanţii nu au competenţa de a impune autorităţii ca această testare să fie 
realizată doar de anumite persoane sau instituţii 

11. Sunt tardive criticile legate de oferta câştigătoare formulate ca răspuns la punctul de vedere al autorităţii 
contractante, în afara termenului de contestare 

12. 1. Lucrările la o conductă de transport de gaze naturale, parte a Sistemului naţional de transport gaze 
naturale, nu se încadrează în noţiunea de „infrastructură de transport de interes naţional”, care să atragă 
competenţa teritorială exclusivă a Curţii de Apel Bucureşti. 2. Răspuns de clarificare prin care ofertanta 
menţionează că anumite lucrări se vor realiza de un subcontractant, în condiţiile în care în ofertă nu erau 
declaraţi subcontractanţi. Respingere legală a ofertei pentru modificarea propunerii tehnice 

13. 1. Restituirea garanţiei de participare nu antrenează lipsa de legitimare procesuală a solicitantului în proce-
dura contestaţiei, ci, eventual, inacceptabilitatea ofertei sale. 2. Criteriile de calificare trebuie îndeplinite în 
momentul depunerii ofertelor 

14. Întrucât în declaraţia pe propria răspundere ofertantul nu a menţionat că este susţinut, documentele de 
susţinere depuse ulterior nu pot fi luate în considerare 

15. În cazul în care există contradicţii între înscrisurile depuse de ofertant, autoritatea contractantă are dreptul şi 
obligaţia să solicite clarificări ofertantului înainte de a decide cărui act îi acordă relevanţă probatorie 

16. Declararea în răspunsul la clarificări a doi subcontractanţi, care nu erau menţionaţi în oferta iniţială, atrage 
respingerea ca neconformă a ofertei, întrucât a avut loc o modificare a propunerii tehnice 

17. Nu este prematură contestaţia declarată înainte de comunicarea de către autoritatea contractantă a 
rezultatului procedurii, atâta vreme cât actul vătămător există, iar contestatoarea a aflat pe alte căi despre 
conţinutul lui. Actul poate fi contestat şi înainte de comunicarea lui 

                                                 
1 Volumul IV a fost publicat în anul 2014, la Editura Hamangiu. 
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18. 1. Completarea contestaţiei cu noi motive, în afara termenului de contestare, este incompatibilă cu 
dispoziţiile legale. 2. Contestaţia formulată de ofertanta de pe locul trei, prin care se critică doar oferta de pe 
locul întâi, este lipsită de interes 

19. Reiterarea, în afara căii de atac a plângerii, a unei excepţii soluţionate de Consiliu este inadmisibilă 
20. Raportul fax cu menţiunea „ok” face dovada comunicării şi primirii adresei transmise ofertantei de către 

autoritate. Ofertanta este cea care trebuie să dovedească faptul că nu a primit adresa transmisă prin fax 
21. Petentă care critică doar oferta declarată câştigătoare, nu şi respingerea ca neconformă a propriei oferte. 

Critica ulterioară faţă de respingerea propriei oferte este tardivă, petenta având obligaţia să îşi motiveze 
plângerea în termenul de 10 zile prevăzut de art. 281 din ordonanţă. Petenta nu are interes în a critica oferta 
declarată câştigătoare, atât timp cât oferta proprie a rămas respinsă definitiv 

22. Membrilor Consiliului le este interzis să participe la soluţionarea contestaţiei dacă, în cadrul aceleiaşi pro-
ceduri de atribuire, au soluţionat o altă contestaţie. Interpretarea art. 264 alin. (3) lit. c) ind. 1 din ordonanţă 

23. Întrucât petenta nu doreşte să fie introdusă în cauză ofertanta declarată câştigătoare, plângerea urmează a fi 
respinsă ca inadmisibilă 

 
Capitolul al II-lea. Curtea de Apel Bacău, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
24. Pentru a examina criticile petentei referitoare la actele autorităţii contractante, curtea de apel trebuie să 

aibă în vedere, în mod prioritar, decizia Consiliului, pentru că, numai în situaţia când se constată că s-ar 
impune modificarea acesteia, se poate proceda în consecinţă 

25. Formularea de critici noi după expirarea termenului de contestare – prin intermediul concluziilor scrise – este 
tardivă, iar analizarea lor de către Consiliu este inadmisibilă 

26. Obligarea autorităţii contractante, de către Consiliu ori de către instanţa de judecată, la încheierea contrac-
tului de achiziţie publică reprezintă o încălcare a regulilor în materie de competenţă, prin substituirea orga-
nului administrativ-jurisdicţional ori a instanţei în atribuţiile autorităţii 

27. Ofertantul care deţine proprietăţi în mai multe localităţi are obligaţia de a prezenta certificatele privind plata 
impozitelor şi taxelor locale aferente tuturor acestor proprietăţi, fără a fi necesar ca autoritatea contractantă 
să introducă în documentaţia de atribuire o prevedere expresă în acest sens 

28. Fiind vorba de un act administrativ unilateral, documentul constatator emis de autoritatea contractantă se 
bucură de prezumţia de legalitate, autenticitate şi veridicitate. Art. 181 lit. c) ind. 1 din ordonanţă nu impune, 
ca o condiţie obligatorie, existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pentru documentul 
constatator 

29. 1. Completarea contestaţiei cu noi motive în afara termenului legal de contestare a actului vătămător este 
incompatibilă cu dispoziţiile privind achiziţiile publice. 2. Este admisibilă cererea de intervenţie în interes 
propriu din partea ofertantului câştigător. În ipoteza în care ar fi fost intervenient în interesul autorităţii 
contractante, iar aceasta nu ar fi formulat plângere împotriva deciziei Consiliului, intervenienta nu putea 
formula plângere împotriva deciziei Consiliului, chiar dacă ar fi fost vătămată. 3. În mod corect Consiliul nu a 
analizat motivele şi solicitările din cererea de completare a contestaţiei, ele fiind tardive 

30. Justificarea preţului scăzut prin prezentarea unei declaraţii pe propria răspundere prin care ofertantul se 
obligă să angajeze personal pentru care urmează să primească subvenţii de la bugetul asigurărilor de şomaj 
nu poate fi luată în considerare, ofertantul invocând un demers viitor şi incert 

31. Niciuna dintre prevederile directivelor nu condiţionează curgerea termenului pentru exercitarea căii de atac 
de accesul părţii interesate la dosarul achiziţiei publice. Posibilitatea părţilor de a depune concluzii scrise nu 
se identifică cu posibilitatea de a completa motivele de fapt şi de drept ale contestaţiei. Completarea 
contestaţiei cu noi motive de fapt şi de drept este incompatibilă cu celeritatea care guvernează întreaga 
procedură de contestare a actelor emise de autoritatea contractantă 

32. Posibilitatea părţilor de a depune concluzii scrise nu se identifică cu posibilitatea de a completa motivele de 
fapt şi de drept ale contestaţiei. Completarea contestaţiei cu noi motive de fapt şi de drept este incom-
patibilă cu celeritatea care guvernează întreaga procedură de contestare a actelor emise de autoritatea 
contractantă 

33. Suspendarea procedurii de atribuire de către Consiliu nu atrage suspendarea curgerii termenului de 
formulare a contestaţiei 
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34. Omiterea menţionării în adresa de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a datei-limită până la 
care ofertantul are dreptul de a depune contestaţie nu este sancţionată cu nulitatea ei, în absenţa unei 
vătămări 

35. 1. Plângerea este o cale de atac distinctă, ce nu mai poate fi asimilată recursului. Statutul juridic al 
Consiliului. 2. Consultarea dosarului achiziţiei la Consiliu reprezintă un mijloc procesual şi o garanţie 
elementară de asigurare a dreptului la apărare al părţii şi a contradictorialităţii. Detalierea motivării iniţiale, 
după studierea dosarului achiziţiei, fără a modifica obiectul contestaţiei şi fără a invoca alte motive de fapt 
sau de drept, nu poate echivala cu o cerere supusă termenului de 10 zile care curge de la comunicarea 
rezultatului procedurii. Formalismul excesiv se opune principiului aflării adevărului. 3. Asupra ofertei cu preţ 
neobişnuit de scăzut planează o prezumţie de lipsă a garanţiilor privind executarea corespunzătoare a 
contractului. Autoritatea este ţinută se verifice în detaliu documentele de justificare a preţului 

36. Ordonanţa nu restrânge sfera persoanelor care pot contesta actul autorităţii contractante doar la cele care 
au a doua şansă de a fi declarate câştigătoare. Faptul că preţul ofertat de contestatoare este al treilea în 
clasament nu duce la concluzia exercitării cu rea-credinţă a dreptului de a formula contestaţie 

37. Plângerea este o cale de atac ce nu mai poate fi asimilată recursului 
38. Preşedinte al consiliului de administraţie al ofertantei condamnat pentru infracţiuni de corupţie după 

evaluarea ofertei, însă înainte de data întocmirii raportului procedurii. Excludere nelegală a ofertei, întrucât 
este relevantă situaţia la data depunerii ofertelor, nu la data întocmirii raportului procedurii 

39. 1. Sunt inadmisibile criticile noi, formulate ulterior termenului de contestare, prin intermediul „precizării la 
contestaţie”. 2. Nu constituie viciu de formă ofertarea unui articol de lucrări pentru care autoritatea a 
menţionat că nu trebuie cotat. Ofertă respinsă în mod corect ca neconformă 

 
Capitolul al III-lea. Curtea de Apel Braşov, Secţia contencios administrativ şi fiscal 

 
40. 1. Este împotriva logicii, literei şi spiritului legislaţiei achiziţiilor publice să se stabilească criterii de calificare 

vizibil permisive pentru potenţialii ofertanţi, dar dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, numai în 
scopul de a face procedura accesibilă operatorilor economici. 2. Deciziile anterioare ale Consiliului sunt 
obligatorii pentru completele acestuia sesizate cu noi contestaţii, în privinţa aspectelor dezlegate 

41. Autoritatea contractantă are dreptul – nu obligaţia – de a solicita clarificări şi completări ale documentelor 
prezentate de ofertanţi pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor sau pentru demonstrarea conformităţii 
ofertei 

42. Ofertanta de pe locul patru are interes în formularea plângerii, chiar dacă nu critică decât oferta declarată 
câştigătoare, întrucât solicită reevaluarea în condiţii legale a tuturor ofertelor, iar în caz de admitere devine 
lipsit de importanţă clasamentul iniţial 

43. Nu este o deficienţă minoră lipsa informaţiilor cu privire la unul dintre factorii de evaluare a ofertelor 
44. Comisia de evaluare este ţinută să se asigure că adresele de clarificări pe care le transmite sunt primite de 

către ofertanţi. Raportul aparatului fax are valoare de confirmare de transmitere, nu de primire a adreselor 
45. Lipsa de acurateţe a criteriilor de calificare nu poate determina sancţionarea operatorului economic care s-a 

conformat enunţului criteriilor 
46. Este lipsită de interes contestaţia ofertantei de pe locul 8 prin care se critică doar ofertele de pe locurile 1, 2, 

3 şi 5, întrucât, chiar dacă ar fi admisă, nu ar avea posibilitatea de a obţine contractul 
 

Capitolul al IV-lea. Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal 
 
47. Ofertanta a cărei ofertă a fost respinsă în mod corect de autoritate are interes în a contesta oferta declarată 

câştigătoare, întrucât, dacă şi aceasta este respinsă, procedura de atribuire va fi anulată şi va avea 
posibilitatea să participe cu ofertă la o nouă procedură de atribuire 

48. Ofertanta are interes legitim în a contesta procedura de atribuire, chiar dacă oferta ei s-a clasat pe locul cinci 
din cinci 

49. În materia achiziţiilor publice, caracterul revocabil al oricăror acte ale autorităţii contractante este consacrat 
fără distincţie, fără a se impune vreo analiză relativă la intrarea în circuitul civil 

50. Chiar dacă documentele de justificare a preţului aparent neobişnuit de scăzut al ofertei ce provin de la 
furnizorii ofertantului au o dată ulterioară celei de deschidere a ofertelor sau sunt nedatate, ele sunt valabile 
şi trebuie luate în considerare 
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51. Respingere ca lipsită de interes a contestaţiei ofertantei de pe locul 4, care critică ofertanta declarată 
câştigătoare, în absenţa criticării şi a ofertelor de pe locurile 2 şi 3, ale căror documente nu au putut fi 
consultate la Consiliu. Respingere nelegală. Pe parcursul termenului de soluţionare a contestaţiei pot fi 
prezentate motive suplimentare de fapt şi de drept, cu privire la care contestatoarea s-a aflat în impo-
sibilitatea formulării la momentul contestaţiei 

52. Experienţa se dobândeşte prin realizarea unei lucrări, nu prin simpla asumare a răspunderii pentru modul în 
care o altă societate a realizat lucrarea. Experienţa similară aparţine subcontractantului care a realizat efectiv 
lucrarea, iar nu antreprenorului general de la care a fost subcontractată 

53. „Experienţa similară” nu constituie o resursă, în sensul art. 190 din ordonanţă, care să poată fi pusă la 
dispoziţia ofertantului de către un terţ susţinător. Ofertantul nu poate să îndeplinească cerinţa de calificare 
impusă de autoritate şi, mai apoi, contractul de achiziţie publică, prin „împrumutarea” unei experienţe 
similare pe care nu a realizat-o 

54. Nicio dispoziţie legală nu obligă autoritatea contractantă să dea curs solicitărilor operatorilor economici de 
modificare a documentaţiei de atribuire. Acordând prioritate principiului celerităţii desfăşurării procedurilor 
de atribuire, legiuitorul a sancţionat cu tardivitatea pasivitatea operatorilor economici care nu contestă în 
termenul legal cerinţele de participare 

55. Îndepărtarea Consiliului de jurisprudenţa sa anterioară nu poate constitui motiv de nelegalitate ori de 
netemeinicie a deciziei 

56. Reevaluarea ofertelor nu constituie o cale de atac, căreia să i se aplice principiul neagravării situaţiei 
ofertantului în propria cale de atac 

57. 1. Cererea de suspendare a executării deciziei Consiliului este inadmisibilă. 2. În lipsa certitudinii că anumite 
documente nu sunt valabile, autoritatea nu poate respinge oferta, ci trebuie să solicite clarificări privind 
respectivele documente 

58. 1. Deşi autoritatea contractantă are dreptul, nu obligaţia, de a solicita clarificări, acest drept nu trebuie 
exercitat de o manieră abuzivă, în mod discreţionar, arbitrar, ci cu respectarea prevederilor care guvernează 
achiziţiile publice, inclusiv a principiilor. 2. Respingerea ofertei ca neconformă, în loc de inacceptabilă, nu 
justifică anularea raportului procedurii şi reluarea evaluării, atât timp cât oferta se impunea a fi respinsă, iar 
nu admisă 

59. Consiliul poate constata, din oficiu, încălcarea unor dispoziţii legale, însă numai cu privire la actul ce face 
obiectul contestaţiei 

60. Este neîntemeiată contestaţia ofertantei de pe locul 4, deşi sunt fondate susţinerile vizavi de ofertanta de pe 
locul 1, în condiţiile în care contestatoarea nu poate câştiga licitaţia, oferta sa fiind devansată de cele de pe 
locurile 2 şi 3, faţă de care criticile sunt nefondate 

61. Deciziile Consiliului se bucură de autoritate de lucru judecat. Părţile nu se pot dezice de cele statuate, fiind 
ţinute să respecte decizia Consiliului 

62. Eroare constând în menţionarea în formularul de ofertă a unei date greşite până la care oferta este valabilă. 
Rectificare transmisă autorităţii contractante în ziua următoare deschiderii ofertelor. Ofertă admisibilă 

63. Asociere care a prezentat o scrisoare de garanţie de participare în care nu erau nominalizaţi toţi membrii săi. 
Omisiunea nu constituie o eroare materială. Respingere legală a ofertei 

64. Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale anterioare ale ofertantului faţă de autoritatea contractantă, motiv 
pentru care contractul a fost denunţat unilateral, poate conduce la respingerea ofertei sale. Nici Consiliul şi 
nici instanţa sesizată cu plângere nu se pot pronunţa cu privire la pretinsa denunţare abuzivă a contractului, 
însă trebuie să ia în considerare faptul intervenirii denunţării unilaterale 

65. Certificate ISO fără viza anuală de efectuare a auditurilor de supraveghere, de care depinde valabilitatea lor. 
În lipsa certitudinii că auditurile de supraveghere nu au fost efectuate, autoritatea nu poate respinge oferta, 
ci trebuie să solicite clarificări 

66. Raportul fax cu menţiunea „ok” face dovada comunicării şi primirii adresei transmise ofertantei de către 
autoritate. Ofertanta este cea care trebuie să dovedească faptul că, în realitate, nu ar fi primit adresa 
transmisă prin fax 

67. 1. Ori de câte ori respinge contestaţia, Consiliul nu se poate pronunţa din oficiu asupra altor acte care nu au 
fost contestate, iar ori de câte ori Consiliul admite contestaţia, poate să-şi extindă controlul şi asupra altor acte 
la care nu s-a făcut referire. În absenţa constatării unor ilegalităţi în actul contestat, Consiliul nu se poate 
pronunţa din oficiu asupra neregularităţilor altor acte. 2. Suspendarea voluntară a procedurii de atribuire de 
către autoritatea contractantă nu conduce la întreruperea sau la suspendarea curgerii termenului legal de 
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formulare a contestaţiei sau plângerii. 3. Nu este restrictivă sau discriminatorie cerinţa experienţei similare în 
contracte care să fi avut ca obiect execuţie de lucrări de semnalizare rutieră orizontală şi verticală, motiv pentru 
care nu se impune acceptarea de contracte separate de execuţie lucrări de semnalizare orizontală şi verticală 

68. Ofertanţii declaraţi câştigători nu pot formula decât intervenţie accesorie în favoarea autorităţii contractante 
69. Cerinţă potrivit căreia durata normală de funcţionare a instalaţiilor necesare trebuie să acopere durata de 

implementare a contractului. Cerinţă nelegală 
70. Plângerea împotriva deciziei Consiliului de declinare a competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea unei 

instanţe judecătoreşti este inadmisibilă 
71. Autoritatea nu se poate pronunţa, prin răspunsul la o solicitare de clarificări primită din partea unui operator 

economic, cu privire la îndeplinirea cerinţei de calificare de către o persoană anume, întrucât răspunsul ar 
echivala cu o evaluare anticipată a îndeplinirii cerinţei în discuţie 

72. Cerere de recuzare a membrilor completului de soluţionare, întrucât aceştia nu au relatat susţinerile exacte 
ale părţilor cu ocazia şedinţei de audiere a lor. În cazul în care contestatoarea doreşte angajarea răspunderii 
disciplinare a membrilor completului, trebuie să depună o sesizare în acest scop, adresată comisiei de 
disciplină, iar nu o cerere de recuzare a respectivilor membri. Decizia de respingere a cererii de recuzare a 
membrilor completului poate fi atacată cu plângere numai odată cu decizia dată asupra contestaţiei 

73. 1. Certificat de atestare fiscală valabil, însă care priveşte situaţia ofertantului la altă dată decât cea solicitată 
de autoritate. Respingere legală a ofertei. 2. Faptul că Consiliul a permis contestatoarei să consulte 
propunerile tehnice ale altor ofertanţi, fără acordul lor, nu poate fi reţinut ca motiv de nelegalitate a deciziei 
pronunţate de Consiliu 

74. Contenciosul achiziţiilor publice este unul subiectiv, încălcarea dispoziţiilor legale putând fi reţinută doar 
dacă a cauzat o vătămare contestatoarei 

75. Cererea de suspendare a executării deciziei Consiliului este admisibilă, în temeiul art. 14 şi 15 din Legea 
nr. 554/2004 

76. Ofertarea unui produs cu o caracteristică menţionată eronat faţă de cea dată de producător. Respingere 
legală a ofertei 

77. Termenul de formulare a contestaţiei se calculează potrivit art. 3 lit. z) din ordonanţă, iar nu potrivit art. 101 
alin. 1 C. proc. civ. 

78. Precizarea la contestaţie ulterioară studierii dosarului cauzei la Consiliu nu poate fi considerată tardivă 
79. 1. Prevederile art. 56 C. proc. civ., referitoare la respingerea ca neavenită a căii de atac formulate de 

intervenientul accesoriu, dacă partea pentru care a intervenit nu a declarat ea însăşi apel sau recurs, nu sunt 
aplicabile în cazul plângerii în temeiul ordonanţei. Plângerea intervenientului accesoriu este admisibilă. 2. 
Contestaţia formulată de ofertanta de pe locul trei, prin care se critică doar oferta de pe locul întâi, este 
lipsită de interes 

80. Ofertanta care nu a fost parte în etapa administrativ-jurisdicţională nu are calitate procesuală în a formula 
plângere împotriva deciziei Consiliului 

81. Întrucât ofertantul câştigător nu şi-a dat acordul pentru consultarea propunerii sale tehnice, în mod corect 
Consiliul a refuzat contestatoarei accesul la specificaţiile tehnice ale produsului ofertat de câştigător 

82. În absenţa unei solicitări din partea autorităţii contractante de prelungire a valabilităţii garanţiei de 
participare la procedură, invocarea excepţiei lipsei de interes a contestatoarei pe considerentul expirării 
valabilităţii garanţiei sale de participare este fără temei 

83. Operatorii economici trebuie să manifeste o diligenţă sporită în privinţa cerinţelor legale şi a celor cuprinse în 
documentaţia de atribuire. Dacă nu au uzat de dreptul de a contesta cerinţele documentaţiei de atribuire, au 
acceptat să se supună rigorilor acestora 

84. 1. Dacă petenta poate să obţină ceea ce a solicitat pe calea plângerii este o problemă ce ţine de fondul 
cauzei, iar nu de admisibilitate a plângerii în sine. 2. Prezentarea unei scrisori de garanţie bancară care nu 
menţionează obligaţia de plată în cazul prevăzut de art. 278 ind. 1 din ordonanţă conduce la respingerea 
ofertei ca inacceptabilă 

85. Dacă autoritatea contractantă respinge o ofertă pentru unul sau mai multe motive de inacceptabilitate ori 
neconformitate, iar în calea de atac se infirmă respingerea şi se dispune reevaluarea ofertei, cu ocazia 
reevaluării pot fi identificate şi luate în considerare alte motive de inacceptabilitate ori neconformitate 

86. Condiţie de calificare constând în depunerea de certificate de achitare a obligaţiilor către bugetul de stat şi 
cele ale asigurărilor sociale de stat. Completarea condiţiei în sensul depunerii şi a certificatelor de achitare a 
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obligaţiilor către bugetele locale. Completare care are ca efect anularea procedurii de atribuire, în baza art. 
209 alin. (1) lit. c) din ordonanţă 

87. Elaborarea proiectului tehnic al lucrării nu presupune ca serviciile de asistenţă tehnică pentru execuţia 
lucrării să fie atribuite operatorului care a elaborat proiectul, prin negociere 

88. Nu există nicio raţiune pentru a cerceta şi cel de-al doilea motiv dacă, oricum, este respinsă plângerea, 
implicit şi contestaţia, în temeiul primului motiv 

89. Contestarea iniţierii cererii de oferte pentru servicii de asistenţă tehnică, cu argumentul că numai 
proiectantul lucrării poate presta serviciul de asistenţă tehnică. Contestaţie nefondată 

90. Este nelegală iniţierea unei proceduri de atribuire, în condiţiile în care există un contract în vigoare pentru 
lucrările ce fac obiectul procedurii de atribuire 

91. Nu se pot aduce în etapa plângerii critici noi, care nu au fost supuse analizei Consiliului 
92. 1. Obligarea autorităţii contractante, de către Consiliu, la reevaluarea ofertei contestatoarei nu înseamnă că 

acesta a dispus atribuirea contractului de achiziţie publică. 2. Prezentarea de către ofertantă, la solicitarea 
autorităţii contractante, a unui grafic de execuţie a lucrării în 11 luni, în locul graficului pe 12 luni depus 
iniţial, constituie o veritabilă modificare a propunerii tehnice, care conduce la respingerea ofertei ca 
neconformă. 3. Este lipsită de interes critica petentei privind neanalizarea tuturor motivelor contestaţiei de 
către Consiliu, întrucât se observă că, şi în situaţia în care toate motivele din contestaţie ar fi fost analizate, 
soluţia ar fi rămas neschimbată 

93. 1. Nu sunt tardive motivele suplimentare invocate de contestatoare după studierea dosarului achiziţiei 
publice la Consiliu, întrucât ea a fost în imposibilitate de a le formula anterior. 2. Înlocuirea fără motive 
obiective a doi membri titulari în comisia de evaluare cu doi membri de rezervă, care au şi semnat raportul 
procedurii, nu poate atrage nulitatea acestui act în absenţa unei vătămări dovedite 

94. Invitaţie transmisă la 31.07.2012, pentru participarea la faza finală de licitaţie electronică în data de 
02.08.2012. Cele două zile lucrătoare impuse de lege între ziua trimiterii invitaţiilor şi ziua începerii licitaţiei 
electronice nu trebuie să fie „zile întregi” 

95. Nu reprezintă conflict de interese împrejurarea că ofertantul şi subcontractantul său au acelaşi acţionar 
96. Transmiterea cu întârziere, către ofertanţi, a procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nu este 

sancţionată cu nulitatea absolută a procedurii de atribuire. Anularea unei proceduri de atribuire nu se poate 
dispune pe baza impresiilor unui ofertant, ci pentru încălcări grave ale legislaţiei 

97. Specificaţie tehnică – concentraţia alcoolilor în produsul ofertat să fie peste 70%. Ofertarea unui produs cu o 
concentraţie a alcoolilor de 70%. Ofertă neconformă 

98. Cerinţa ca produsele să aibă acelaşi producător. Cerinţă legală 
99. Cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de ofertanta declarată câştigătoare, introdusă de 

instanţă din oficiu în cauză, trebuie respinsă 
100. Necomunicarea plângerii în termenul legal către partea adversă nu este sancţionată cu respingerea plângerii 

ca tardivă 
101. 1. Ofertarea unui tarif de zero lei nu contravine legii şi nu schimbă caracterul oneros al contractului de 

achiziţie publică. 2. Prezentarea dovezii cheltuielilor de judecată după închiderea dezbaterilor asupra 
fondului cauzei, motiv pentru care ele nu au făcut obiectul discuţiilor contradictorii între părţi, este 
sancţionată cu respingerea cererii de acordare a cheltuielilor de judecată 

102. Oxigenul medicinal în puritate de minimum 99,5% şi oxigenul medical gazos O93 sunt produse diferite. 
Autoritatea contractantă este singura în măsură să decidă asupra obiectului contractului şi, în raport de 
acesta, să decidă caracteristicile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească produsul respectiv 

103. Orice modificare a preţului contractului trebuie realizată în scris, prin act adiţional. Dirigintele de şantier nu 
poate angaja autoritatea publică achizitoare la plata unor sume de bani 

104. Reţeaua de distribuţie a apei din localitatea Satu Vechi, comuna Padina, nu este parte integrantă a 
infrastructurii de transport de interes naţional, situaţie în care soluţionarea plângerii nu revine Curţii de Apel 
Bucureşti 

105. Neavând atribuţii de control, ci jurisdicţionale, activitatea Consiliului de cercetare a legalităţii unei anumite 
proceduri de atribuire se limitează la cadrul litigiului cu soluţionarea căruia a fost învestit, guvernat de 
principiul disponibilităţii, neputând fi extinsă din oficiu. În dreptul administrativ, clasificarea nulităţilor în 
absolute şi relative nu determină un regim juridic diferit, astfel încât, indiferent de interesul ocrotit, 
invocarea nulităţii nu este posibilă decât în cazurile, condiţiile şi termenele prevăzute de lege 
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106. În etapa de reevaluare a ofertelor, autoritatea are dreptul să reevalueze complet ofertele, inclusiv să 
considere inadmisibilă o ofertă care iniţial a fost considerată admisibilă 

107. Notificarea transmisă autorităţii în temeiul art. 256 ind. 1 din ordonanţă nu poate ţine loc de comunicare a 
contestaţiei. Respingere legală a contestaţiei ca tardivă 

108. Este nelegală cerinţa ca ofertanţii să prezinte autorizaţii emise de producătorul şi/sau importatorul 
autovehiculelor pentru prestarea serviciilor de întreţinere şi reparaţii auto sau contracte de colaborare 
încheiate cu dealerii producătorilor autovehiculelor 

109. 1. Excepţia lipsei de interes a petentei, întrucât nu şi-a prelungit valabilitatea garanţiei de participare şi a 
ofertei, este neîntemeiată, deoarece la reevaluare autoritatea este obligată să solicite respectiva prelungire. 
2. Capătul de cerere de suspendare a executării contractului se soluţionează de preşedintele instanţei 

110. Recomunicare a deciziei la noul sediu al contestatoarei. Termenul de formulare a plângerii curge de la 
comunicarea la noul sediu. Prin sediu nu se înţelege numai acela aflat în evidenţa Registrului Comerţului, ci şi 
acela la care societatea fiinţează efectiv 

111. În condiţiile în care contestatoarea nu a precizat care sunt motivele care, în opinia sa, justifică anularea 
raportului procedurii şi reanalizarea şi reevaluarea ofertei sale, în mod corect Consiliul a constatat că sunt 
nefondate aceste două capete de cerere. După comunicarea rezultatului procedurii cu respectarea preve-
derilor din ordonanţă, respectiv după ce ia cunoştinţă de motivele concrete care au stat la baza deciziei de 
respingere a ofertei sale, contestatoarea are posibilitatea de a formula o altă contestaţie 

112. Mijloacele de comunicare electronice pot fi utilizate doar în măsura în care furnizează o confirmare de 
primire care să confere certitudine faptului comunicării actului 

113. Ofertanta a cărei ofertă a fost legal respinsă de autoritate nu are interes în a formula critici la adresa ofertei 
concurente 

114. Contestare la Consiliu a rezultatului cererii de oferte pentru atribuirea unui contract de servicii incluse în 
anexa nr. 2B la ordonanţă, cu valoare estimată sub pragul de 125.000 euro. Declinarea cauzei la instanţa de 
judecată. Declinare greşită, întrucât Consiliului îi revenea competenţa de soluţionare a contestaţiei. Nu poate 
fi voinţa legiuitorului ca, în cazul unor contracte cu valori de miliarde de euro, competenţa de primă instanţă 
să revină unui simplu organ administrativ-jurisdicţional, iar hotărârea, ca efect al epuizării căilor de atac, să 
rămână irevocabilă la nivelul curţii de apel, iar atunci când în discuţie este atribuirea unui contract cu o 
valoare redusă, să se justifice ca soluţionarea irevocabilă să se facă la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 

115. Cheltuieli de judecată în cuantum de 81.081,32 lei. Acordare parţială 
116. Motivul suplimentar de contestare invocat prin intermediul concluziilor scrise, după studierea dosarului 

achiziţiei publice la Consiliu, nu este tardiv, întrucât contestatoarea nu a avut cunoştinţă de propunerea 
tehnică a ofertantului câştigător până la data studierii dosarului 

117. Este inadmisibilă plângerea împotriva deciziei prin care Consiliul îşi declină competenţa în favoarea instanţei 
de judecată 

118. Comunicarea unui temei legal greşit de anulare a procedurii de atribuire nu este sancţionată cu anularea actului 
119. Solicitare de prelungire a valabilităţii ofertei înainte de expirarea termenului de valabilitate a ei. Răspuns de 

prelungire a valabilităţii transmis ulterior expirării termenului. Respingere corectă a ofertei 
120. Termenul de depunere a plângerii se calculează potrivit art. 3 lit. z) din ordonanţă, iar nu potrivit Codului de 

procedură civilă 
121. Justificare cu caracter general a preţului neobişnuit de scăzut ofertat. Invocarea confidenţialităţii metodei de 

calcul al preţului. Justificare ce nu poate fi luată în considerare 
122. 1. Responsabilul de mediu şi auditorul de mediu au clasificări diferite în COR şi presupun condiţii de calificare 

şi competenţe diferite. Auditorul de mediu nu poate fi desemnat pentru poziţia de responsabil de mediu, 
cerută de autoritatea contractantă. 2. Cererea de suspendare a executării contractului de achiziţie publică, în 
baza art. 287 ind. 7 din ordonanţă, presupune formularea unei acţiuni în anularea contractului 

123. Cerinţa funcţionării sistemului la 5-35 grade Celsius. Ofertarea unui sistem pentru care producătorul indică 
plaja 10-35 grade Celsius. Prezentarea unui raport de încercare care confirmă funcţionarea sistemului la 5-35 
grade Celsius o anumită perioadă. Raport neconcludent 

124. 1. Autoritatea poate dispune anularea procedurii de atribuire şi atunci când nu este elaborată o propunere în 
acest sens din partea comisiei de evaluare. 2. Este nelegală înlocuirea întregii comisii de evaluare, bazată pe 
divergenţa dintre conducătorul autorităţii şi aceasta 

125. 1. Nu trebuie confundat interesul în exercitarea contestaţiei cu interesul în exercitarea plângerii. 2. Con-
testaţiile care, dacă ar fi admise, ar conduce la clasarea ofertantelor pe locurile 4 şi 5 sunt lipsite de interes 
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126. 1. În examinarea excepţiei tardivităţii plângerii prezintă relevanţă data de comunicare a deciziei Consiliului, 
iar nu data postării ei pe site-ul acestuia. 2. Criteriile de calificare trebuie să aibă caracter concret, să 
privească efectiv posibilitatea îndeplinirii contractului, iar nu să ofere date abstracte, care prezintă o 
relevanţă redusă sau sunt disproporţionate în raport cu complexitatea sau natura contractului ce urmează să 
fie atribuit 

127. Fundamentarea economică a modului de formare a preţului ofertei se impune a fi făcută cu claritate 
128. Prezentarea unei scrisori de garanţie bancară care nu include cazul de reţinere prevăzut de art. 278 ind. 1 din 

ordonanţă, astfel cum s-a indicat în documentaţia de atribuire, conduce la respingerea ofertei ca 
inacceptabilă 

129. Opunerea petentei de a fi introdus în cauză ofertantul declarat câştigător conduce la respingerea plângerii ca 
inadmisibilă 

130. Experienţă similară nu înseamnă experienţă identică 
131. Contract de lucrări încheiat în anul 2000 şi neexecutat din lipsă de fonduri. Organizarea unei licitaţii în 2012 

pentru aceleaşi lucrări, întrucât accesarea fondurilor europene din care urmează a fi finanţate impune 
atribuirea contractului prin licitaţie. Este nefondată contestaţia contractantului din anul 2000 împotriva 
licitaţiei. Interesul public pe care trebuie să îl urmărească autoritatea contractantă este prioritar interesului 
privat al contestatoarei 

132. La etapa de licitaţie electronică pot participa numai cei care au depus oferte admisibile, inclusiv sub aspectul 
preţului. Este inadmisibilă oferta al cărei preţ depăşeşte pragul maxim al valorii estimate, chiar dacă în etapa 
de licitaţie electronică există posibilitatea reducerii preţului 

133. Este lipsit de relevanţă răspunsul pe care ofertanta îl transmite la adresele de e-mail ale membrilor comisiei 
de evaluare, iar nu la datele de contact stabilite de autoritatea contractantă 

134. Decizie de declinare a contestaţiei împotriva Oficiului Naţional al Registrului Comerţului către Tribunalul 
Bucureşti. Declinare greşită, întrucât era competentă Curtea de Apel Bucureşti 

135. Ofertant care nu a făcut referire în anexa la declaraţia pe proprie răspundere, dată în baza art. 11 alin. (4) din 
Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, la documente şi informaţii concrete de îndeplinire a cerinţelor de 
calificare. Ofertă respinsă în mod legal 

136. Angajat al autorităţii care a participat la o şedinţă de evaluare a ofertelor fără a fi numit membru în comisia 
de evaluare. Adoptarea unui act cu încălcarea normelor esenţiale privind alcătuirea comisiei de evaluare şi 
participarea la întrunirile acesteia atrage nulitatea actului, chiar dacă el a fost adoptat cu votul a 2/3 din 
membrii comisiei de evaluare nelegal alcătuite 

137. Operatorii economici trebuie să manifeste diligenţă sporită în îndeplinirea obligaţiilor 
138. Principiul asumării răspunderii semnifică faptul că autoritatea contractantă este răspunzătoare pentru 

deciziile pe care le ia pe parcursul procedurii, nu şi că aceste decizii sunt corecte. Principiul asumării 
răspunderii de către autoritatea contractantă nu poate fi invocat de Consiliu pentru a reţine temeinicia 
afirmaţiilor acesteia 

139. Măsura suspendării procedurii de achiziţie publică intervine doar ca o situaţie de excepţie, în cazurile şi 
condiţiile expres prevăzute de lege 

140. 1. Cererea de suspendare a executării contractului de achiziţie, cuprinsă în plângere, poate fi soluţionată de 
instanţa învestită cu soluţionarea plângerii, operând o prorogare a competenţei în baza art. 17 C. proc. civ. 2. 
Garanţie de participare constituită prin ordin de plată online, nevizat de bancă. Respingere legală a ofertei 

141. Cererea de emitere a unei ordonanţe preşedinţiale prin care să se dispună suspendarea executării deciziei 
Consiliului este inadmisibilă 

142. Consiliul nu se poate autoînvesti şi să anuleze acte a căror verificare nu s-a cerut prin contestaţie 
143. Ofertanţii au obligaţia prezentării certificatelor de atestare fiscală şi pentru sediile secundare şi punctele de 

lucru, chiar dacă nu s-a specificat în fişa de date a achiziţiei 
144. Termenul de formulare a plângerii împotriva deciziei Consiliului se calculează potrivit art. 3 lit. z) din 

ordonanţă 
145. Contestatoarea nu se poate prevala de termenul de contestare indicat în mod greşit de către autoritatea 

contractantă, pentru a înfrânge dispoziţiile legale aplicabile, care stabilesc un termen mai scurt de contestare 
decât cel indicat. Praguri valorice 

146. Nu poate fi respinsă o ofertă pentru lipsa răspunsului la o solicitare de clarificări transmisă pe fax, în 
condiţiile în care raportul fax nu probează comunicarea efectivă către ofertantă a solicitării de clarificări 
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147. Ofertanţii declaraţi câştigători nu pot formula la Consiliu decât cerere de intervenţie accesorie în favoarea 
autorităţii contractante, însă pot formula plângere împotriva deciziei Consiliului, chiar dacă nu au fost parte 
în etapa administrativ-jurisdicţională 

148. Ofertanta care a participat anterior la executarea unui contract în asociere cu alte societăţi nu poate invoca 
cu titlu de experienţă similară proprie contribuţia tuturor asociaţilor, ci doar pe cea proprie 

149. Simplul fapt al introducerii contestaţiei şi posibilitatea autorităţii contractante de a continua procedura nu 
sunt suficiente Consiliului pentru a dispune suspendarea procedurii de atribuire. Nu se putea dispune 
suspendarea numai pentru că societatea contestatoare a formulat unele critici în legătură cu documentaţia 
de atribuire. Legislaţia actuală condiţionează acordarea acesteia de îndeplinirea cumulativă a două condiţii: 
cazul temeinic justificat şi paguba iminentă 

150. Cerere de restituire a sumei reţinute de autoritate din garanţia de participare. Competenţa de soluţionare 
151. 1. Adresarea copiei contestaţiei către autoritatea contractantă echivalează cu parcurgerea procedurii 

prealabile prevăzute de Legea nr. 554/2004. 2. Ofertanta a cărei ofertă a fost respinsă de autoritate are 
interes în a contesta procedura de atribuire, întrucât, dacă ea va fi anulată, va putea participa la reluarea ei 

152. În lipsa unei cereri de introducere în cauză a contestatoarei din faţa Consiliului, plângerea împotriva deciziei 
Consiliului, formulată de alt operator economic, este inadmisibilă 

153. 1. Nici Consiliul şi nici instanţa nu au abilitarea legală să adauge la cerinţele de calificare impuse de 
autoritate, chiar dacă ar aprecia că, pentru buna derulare a contractului, autoritatea ar fi trebuit să impună 
cerinţe suplimentare. 2. Consiliul a procedat în mod corect la respingerea excepţiei 
tardivităţii/inadmisibilităţii/nulităţii completării motivelor de contestare ulterioară studierii dosarului cauzei 

154. Chiar dacă ofertele depuse de contestator pentru loturile 2 şi 3 au preţurile cele mai mari comparativ cu ale 
celorlalţi ofertanţi, iar criteriul de atribuire este „preţul cel mai scăzut”, contestatorul are interes în 
formularea plângerii 

155. Calitatea de lider de asociere a ofertantului care constituie garanţia de participare nu conduce automat la 
concluzia că garanţia ar fi constituită de către asociere. Document de garanţie de participare în care este 
menţionată doar societatea lideră de asociere, fără a se indica această calitate. Respingere legală a ofertei, 
întrucât în documentul de garanţie nu sunt nominalizaţi toţi membrii asocierii 

156. 1. Este inadmisibil ca, pe calea concluziilor scrise, să se formuleze noi motive de nelegalitate. Odată învestit 
în termen prin contestaţie cu anumite motive de nelegalitate a actului autorităţii contractante, Consiliul nu 
poate fi reînvestit după expirarea termenului prescris de contestare cu alte motive de nelegalitate. Soluţia de 
admitere a excepţiei inadmisibilităţii cererii completatoare formulate prin intermediul concluziilor scrise este 
legală şi temeinică. 2. Bifarea greşită de către ofertantă a casetei din dreptul documentelor pe care le-a 
încărcat în SEAP, care a condus la imposibilitatea vizualizării lor de către autoritate, atrage respingerea 
ofertei 

157. 1. Principiul contradictorialităţii şi cel al dreptului la apărare „impun posibilitatea” modificării ulterioare a 
contestaţiei. Completările ulterioare studierii dosarului cauzei nu sunt tardive. 2. Autoritatea contractantă 
are obligaţia de a solicita clarificări candidaţilor pentru a afla partea executată de aceştia din contractele 
prezentate ca experienţă similară 

158. 1. Anexă la declaraţia pe proprie răspundere, dată în baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 
nr. 925/2006, care nu cuprinde informaţii concrete de îndeplinire a cerinţelor de calificare. Ofertă respinsă în 
mod legal. 2. Nu este tardivă completarea contestaţiei după studierea dosarului la Consiliu de către 
contestatoare, care, până la acel moment, nu avea de unde să aibă cunoştinţă de cuprinsul anexei la 
declaraţia pe proprie răspundere dată de petentă 

159. Termenul de depunere a plângerilor se calculează potrivit art. 101 C. proc. civ., iar nu potrivit art. 3 lit. z) din 
ordonanţă 

160. Nu constituie o încălcare a dreptului contestatoarei la un proces echitabil faptul că Consiliul i-a permis 
accesul la dosarul achiziţiei publice ulterior pronunţării deciziei 

161. Prevederile legale nu condiţionează calitatea procesuală activă a unui operator economic membru al unei 
asocieri ofertante de depunerea plângerii în instanţă de către toţi asociaţii 

162. Ofertarea unei aplicaţii gratuite aparţinând Google. Există riscul ca Google să decidă scoaterea de pe piaţă a 
aplicaţiei, iar ofertanta nu poate influenţa luarea deciziei 

163. Cerinţă de calificare constând în absolvirea unei facultăţi de construcţii. Facultatea de îmbunătăţiri funciare şi 
ingineria mediului nu este o facultate de construcţii 
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164. Contestaţie respinsă ca inadmisibilă, întrucât contestatoarea nu a transmis Consiliului punctul său de vedere 
asupra excepţiei tardivităţii contestaţiei. Decizie nelegală. Trimiterea cauzei spre rejudecare 

165. În condiţiile în care contestatoarea nu a avut posibilitatea de a lua la cunoştinţă de dosarul achiziţiei, 
respingerea ca inadmisibile a motivelor prezentate ulterior contestaţiei, după studierea dosarului la Consiliu, 
ar avea semnificaţia încălcării principiului dreptului de acces la instanţă 

166. 1. Cerinţa de calificare constând în prezentarea de către ofertant a autorizaţiei de furnizor feroviar poate fi 
îndeplinită prin subcontractant. 2. Legea nu exclude subcontractarea integrală a contractului de furnizare de 
către ofertant 

167. În cazul contractului de execuţie de marcaje rutiere, responsabilul tehnic cu execuţia poate avea doar 
specializarea drumuri şi poduri 

168. Anexă în care ofertantul nu a indicat concret modul de îndeplinire a cerinţelor de calificare. Atâta vreme cât 
autoritatea contractantă nu a specificat înţelesul expresiei „succint, dar concret”, respingerea ofertei fără a 
pretinde clarificări ofertantului încalcă principiile transparenţei şi previzibilităţii 

169. Art. 209 alin. (1) lit. c) din ordonanţă se referă la o obligaţie a autorităţii contractante de anulare a procedurii 
de atribuire, nu a Consiliului 

170. 1. Act despre care contestatoarea a luat cunoştinţă în urma studierii dosarului achiziţiei publice la Consiliu. 
Termenul de contestare a actului se socoteşte în funcţie de data studierii dosarului. 2. Cererea de 
suspendare a executării contractului este de competenţa preşedintelui instanţei, dacă este formulată pe cale 
separată. Dacă este formulată în cadrul dosarului ce are ca obiect chiar plângerea, ea este de competenţa 
completului 

171. Termenul de formulare a contestaţiei se calculează potrivit art. 101 alin. 1 C. proc. civ., întrucât art. 3 lit. z) 
din ordonanţă nu instituie reguli cu privire la modul de calcul al termenelor 

172. Scrisoare de garanţie de participare în care nu sunt menţionaţi toţi asociaţii, contrar cerinţei din fişa de date 
a achiziţiei. Respingere corectă a ofertei 

173. Ordonanţa nu recunoaşte posibilitatea sesizării Consiliului fără ca persoana contestatoare să cunoască 
motivele de fapt şi de drept care îi susţin temeinicia contestaţiei, iar cauza acţiunii declanşate să o identifice, 
eventual, după studierea dosarului achiziţiei în cadrul procedurii administrativ-jurisdicţionale. „Concluziile 
scrise” sau „notele scrise” au ca scop expunerea finală a argumentaţiei asupra contestaţiei, iar nu o 
nouă/altă motivare a ei 

174. 1. Nu este restrictivă cerinţa experienţei similare constând în execuţia de lucrări de semnalizare rutieră 
orizontală şi verticală în cadrul unui singur contract (nu în contracte separate). 2. Este nelegală specificaţia ca 
produsul să fie fabricat dintr-un anumit material, pentru asigurarea elasticităţii lui, cât timp există şi alte 
materiale care asigură aceeaşi elasticitate. Autoritatea a încălcat dispoziţiile art. 35 din ordonanţă, stabilind 
un anumit tip de material, în loc să stabilească anumiţi coeficienţi de elasticitate 

 
Capitolul al V-lea. Curtea de Apel Cluj, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
175. Onorariul avocaţial în cuantum de 106.284,56 lei este excesiv. Diminuarea lui la 20.000 lei 
176. Solicitarea de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire nu are ca efect prelungirea termenului legal 

de contestare sau instituirea unui alt moment de la care să curgă termenul de contestare a documentaţiei 
177. Cerinţa de calificare ca staţia de preparare a mixturilor asfaltice ce trebuie deţinută de ofertanţi să se situeze 

la o anumită distanţă de locul de execuţie a lucrărilor este nelegală 
178. Termenul de formulare a plângerii. În calculul acestuia intră şi ziua în care a fost primită decizia de la Consiliu 
179. Neprelungirea valabilităţii ofertei şi a garanţiei pe toată durata procedurii de atribuire, incluzând şi 

perioadele de suspendare, atrage caducitatea ofertei, iar ofertantul pierde dreptul de a fi desemnat 
câştigător, ca urmare a pierderii calităţii de participant la procedură 

180. Angajament de susţinere în care nu se fac referiri concrete la resurse şi la cerinţele de calificare. Respingere 
legală a ofertei 

181. Înţelesul sintagmei „cel puţin un contract”, utilizată în cadrul cerinţei de calificare privind experienţa similară 
182. Dreptul autorităţii de a cere clarificări ofertanţilor trebuie exercitat cu maximă prudenţă, pentru a nu 

distorsiona procedura şi crea avantaje aparente ori de substanţă unor ofertanţi nediligenţi. Absenţa solicitării 
de clarificări nu poate fi imputabilă autorităţii, câtă vreme nu şi-a exercitat cu exces de putere dreptul de 
apreciere 
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183. Termenul de depunere a plângerii este de 10 zile de la comunicarea deciziei Consiliului, termen care se 
calculează potrivit ordonanţei, respectiv fără ziua de comunicare a deciziei 

184. Dovada înaintării contestaţiei la autoritatea contractantă, depusă în calea de atac a plângerii. Completarea 
probatoriului în faţa instanţei de judecată nu este interzisă de dispoziţiile ordonanţei 

185. 1. Contestatoarea are calitate de intimată în calea de atac a plângerii depuse de altă ofertantă. 2. Art. 283 
ind. 1 alin. (1) din ordonanţă constituie o dispoziţie specială şi, ca atare, derogă de la regimul juridic al 
suspendării actului administrativ şi de la cel al suspendării hotărârilor în recurs. 3. În procedura plângerii, 
motivele suplimentare celor prezentate Consiliului sunt inadmisibile, iar instanţa de judecată este dispensată 
de analiza lor 

186. Art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004 nu pot constitui temei pentru suspendarea deciziei Consiliului. În plus, 
nici dispoziţiile ordonanţei nu admit suspendarea procedurii de atribuire sau a deciziei Consiliului 

187. Contract de proiectare şi execuţie. Ofertantă care invocă, pentru îndeplinirea cerinţei de calificare privind 
experienţa similară, susţinerea unei societăţi pe partea de proiectare, iar pe partea de execuţie a altei 
societăţi. Cerinţa privind experienţa similară trebuie îndeplinită în întregime de către un singur susţinător 

188. 1. Un singur motiv întemeiat duce la respingerea ofertei ca neconformă. 2. Cererea de chemare în judecată a 
altor persoane, formulată de autoritatea contractantă petentă, este inadmisibilă 

189. Nu poate fi luată în considerare îndeplinirea cerinţelor de calificare prin intermediul unor prepuşi sau 
colaboratori ai ofertantei, care nu au fost declaraţi asociaţi, susţinători sau subcontractanţi 

190. 1. Este prematură contestaţia împotriva neincluderii ofertei între cele admisibile anunţate de autoritate în 
SEAP, înainte de a se realiza comunicarea respingerii ofertei, respectiv a rezultatului procedurii. 2. În 
condiţiile în care unele motive de respingere a ofertei sunt corecte, cercetarea celorlalte motive de 
respingere devine inutilă, iar plângerea bazată pe acest considerent este nefondată. 3. Sunt tardive criticile 
contestatoarei formulate prin intermediul concluziilor scrise, cu depăşirea termenului legal de contestare, 
situaţie în care ele nu trebuie analizate de către Consiliu, ci respinse ca tardive. 4. Consiliul nu poate impune 
ofertanţilor deţinerea unor autorizaţii care nu au fost cerute în documentaţia de atribuire, chiar dacă ele ar fi 
necesare. 5. Întrucât Consiliul nu a constatat că oferta declarată câştigătoare nu ar îndeplini cerinţele minime 
de calificare, obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor nu are niciun temei legal 

191. Termenul de 10 zile de formulare a plângerii se calculează potrivit art. 3 lit. z) din ordonanţă, iar nu conform 
Codului de procedură civilă 

192. 1. Prevederile art. 67 noul C. proc. civ. se referă la calea de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti, iar 
plângerea împotriva deciziei Consiliului nu este echivalentă cu o cale de atac împotriva unei hotărâri 
judecătoreşti. Ofertantul câştigător poate formula plângere împotriva deciziei Consiliului care îi afectează 
interesele, chiar dacă nu a urmat calea de atac a contestaţiei, ci doar a sprijinit poziţia autorităţii 
contractante. 2. Clarificare transmisă în termen de ofertantă, însă cu pagini ilizibile. Retransmiterea ei 
corectă după expirarea termenului. Respingere legală a ofertei 

193. Punerea în executare a deciziei Consiliului nu mai justifică un interes actual în susţinerea plângerii din partea 
autorităţii contractante 

 
Capitolul al VI-lea. Curtea de Apel Constanţa, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
194. Contractul de achiziţie publică nu poate fi menţinut, în condiţiile în care procedura de atribuire a fost anulată 
195. În urma reevaluării ofertelor, dispusă de Consiliu, contestatorul îl poate învesti cu o altă contestaţie, 

împotriva noului raport al procedurii, în care să invoce critici similare celor din prima contestaţie 
196. Cercetarea integrală a dosarului achiziţiei publice de către Consiliu nu poate forma obiect de contestaţie 
197. Depunerea în locul certificatului de atestare fiscală a unei cereri către administraţia financiară de eliberare a 

lui. Prezentarea ulterioară a certificatului, care atestă situaţia fiscală anterioară deschiderii ofertelor, se 
încadrează în noţiunea de „act de completare a documentelor prezentate”, astfel că este permisă depunerea 
sa inclusiv după data stabilită 

198. 1. Este lipsită de interes contestaţia prin care ofertanta nu critică respingerea ofertei sale, ci atribuirea 
contractului unei ofertante concurente. Nu poate fi primit argumentul conform căruia anularea procedurii 
actuale dă contestatoarei posibilitatea de a participa din nou la licitaţie, ca urmare a reluării ei. 2. Autoritatea 
contractantă are dreptul – nu obligaţia – de a solicita clarificări şi completări ale documentelor prezentate de 
ofertanţi pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei 
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199. Nu este obligatoriu ca certificatele de calificare să fie emise anterior depunerii ofertei, în situaţia în care 
ofertantul prezintă o declaraţie în baza art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 

200. 1. Voinţa legiuitorului este ca solicitarea de clarificări să reprezinte un drept al autorităţii contractante, iar nu 
o obligaţie. 2. Odată stabilită legalitatea respingerii ofertei contestatoarei, nu se mai impune analizarea 
criticilor acesteia referitoare la decizia prin care a fost declarată câştigătoare o altă ofertă 

201. Este inadmisibilă cererea completatoare a motivării contestaţiei prin intermediul concluziilor scrise. 
Concluziile scrise nu pot schimba cadrul procesului, prin suplimentarea motivelor de contestaţie 

202. Prin „abatere tehnică minoră” se înţelege acea neconcordanţă de mică însemnătate faţă de cerinţele 
caietului de sarcini, ce nu afectează substanţial conţinutul acestuia. Este nelegală şi anormală respingerea 
unei oferte pentru omisiuni minore, uşor de remediat 

 
Capitolul al VII-lea. Curtea de Apel Craiova, Secţia contencios administrativ şi fiscal 

 
203. Este inadmisibilă plângerea (contestaţia) adresată instanţei de judecată, fără a se parcurge procedura 

administrativ-jurisdicţională 
204. Este lipsită de interes contestaţia ofertantei de pe locul 4, care, chiar dacă ar fi admisă, ar duce la clasarea 

ofertantei pe locul 2 
205. Faptul că faxul autorităţii contractante a fost ocupat nu poate exonera ofertantul de obligaţia de a transmite 

autorităţii documentele solicitate în termenul acordat în acest scop 
206. Oferte care cuprind în cadrul propunerilor tehnice o instrucţiune tehnică de execuţie a lucrării formulată 

identic. Respingere legală a ofertelor, întrucât ele nu au fost concepute în mod independent 
207. Orice operator economic poate invoca neclaritatea unui răspuns de clarificare dat de autoritatea 

contractantă, chiar dacă întrebarea a fost adresată de alt operator economic 
208. Ordonanţa nu exclude posibilitatea persoanelor care se consideră vătămate de a se adresa justiţiei, pe calea 

contenciosului administrativ, respectiv de a nu urma procedura administrativ-jurisdicţională în faţa 
Consiliului 

209. Experienţă similară. Înţeles 
210. 1. Neincluderea în ofertă a declaraţiei subcontractantului de neîncadrare la art. 69 ind. 1 din ordonanţă. 

Respingerea ofertei. Respingere nelegală, întrucât autoritatea avea obligaţia să ceară completarea ofertei cu 
documentul lipsă. 2. Obiectul controlului judiciar îl reprezintă legalitatea şi temeinicia deciziei atacate. Nu 
pot forma obiect al analizei instanţei motivele noi de contestare a procedurii de achiziţie publică 

211. Scrisoare de garanţie bancară în care denumirea autorităţii contractante este trecută eronat, respectiv „SC 
Complexul Energetic Rovinari SA”, în loc de „SC Complexul Energetic Oltenia SA – Sucursala Electrocentrale 
Rovinari”. Respingere legală a ofertei din această cauză 

212. Raporturile contractuale anterioare dintre părţi pot să justifice acordarea preferenţială a unor preţuri mai 
mici la anumite materiale, diferite de preţurile evidenţiate în catalogul de produse al firmei furnizoare 

213. 1. Primăria care a derulat procedura de atribuire are calitate procesuală pasivă. 2. Cererea de suspendare a 
procedurii de atribuire este inadmisibilă în calea de atac a plângerii 

214. Expirarea garanţiei de participare a ofertantei contestatoare nu atrage lipsa ei de interes în etapa plângerii 
215. 1. Cererea prin care ofertanta câştigătoare nu emite pretenţii proprii, ci solicită respingerea ca nefondate a 

contestaţiilor şi menţinerea ca legale şi temeinice a actelor autorităţii contractante, constituie o cerere de 
intervenţie accesorie, nu principală. Plângerea formulată de intervenienta accesorie este neavenită, în 
contextul în care partea în favoarea căreia a intervenit nu a formulat plângere. 2. În cadrul procedurilor 
jurisdicţionale guvernate de dispoziţiile ordonanţei, calitatea procesuală activă pentru promovarea 
plângerilor împotriva deciziilor adoptate de Consiliu nu poate fi recunoscută oricăror persoane care ar putea, 
eventual, justifica un interes pentru a ataca decizia emisă de organul administrativ-jurisdicţional, ci doar 
acelora care au participat la procedura derulată în faţa acestuia 

216. Simpla afirmaţie că este îndeplinit criteriul de calificare nu echivalează cu respectarea procedurii prevăzute 
de art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 

217. Cererea de suspendare a procedurii de atribuire este inadmisibilă în calea de atac a plângerii 
218. Au dreptul la plata cheltuielilor de judecată şi intervenienţii accesorii 
219. Impunerea dovedirii experienţei similare prin executarea doar a unui singur contract este restrictivă 
220. 1. Respectarea principiilor contradictorialităţii şi dreptului la apărare impune acordarea posibilităţii părţii de 

a-şi fundamenta apărările pe baza studierii pieselor dosarului la Consiliu. Nu constituie o depăşire a 
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termenului de contestare dezvoltarea motivelor de fapt şi de drept invocate în contestaţie în urma studierii 
înscrisurilor din dosar. 2. Obligaţia autorităţii de a solicita clarificări ofertanţilor este subînţeleasă şi inerentă 
în împrejurări în care clarificarea ofertelor este atât practic posibilă, cât şi necesară 

221. O detaliere excesivă a modului concret de îndeplinire a criteriilor de calificare în anexa la declaraţia pe 
proprie răspundere dată în baza dispoziţiilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 este de 
natură să deturneze aceste dispoziţii de la scopul pentru care au fost edictate 

222. Autoritatea contractantă nu poate cere îndeplinirea unor condiţii de calificare care nu sunt prevăzute în fişa 
de date a achiziţiei 

223. Termenul de contestare se calculează conform art. 3 lit. z) din ordonanţă 
224. Plângerea nu poate fi anulată pentru absenţa semnăturii consilierului juridic sau a avocatului. De asemenea, 

ea nu este nulă în cazul în care motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute la art. 488 
noul C. proc. civ. 

225. Motivele noi de contestare invocate prin intermediul concluziilor scrise sunt inadmisibile 
226. Termenul de contestare se stabileşte în funcţie de valoarea estimată a fiecărui lot contestat, iar nu în funcţie 

de valoarea estimată cumulată a loturilor contestate 
227. 1. Garanţia de participare nu are un caracter formal, ci reprezintă o condiţie de calificare a ofertei. Este legală 

respingerea ofertei care a fost însoţită de o garanţie într-un cuantum de 50%, deşi ofertanta nu se încadra în 
categoria IMM, chiar dacă a fost înlocuită ulterior cu o garanţie în cuantum de 100%. 2. Nu se pot acorda 
cheltuieli de judecată pentru activităţile prestate de o societate comercială, nu de o societate de 
avocatură/cabinet de avocat, în temeiul Legii nr. 51/1995, republicată 

228. 1. Ofertant care nu a făcut referire în anexa la declaraţia pe proprie răspundere, dată în baza art. 11 alin. (4) din 
Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, la documente şi informaţii concrete de îndeplinire a cerinţelor de calificare. 
Ofertă respinsă în mod legal. 2. Faptul că autoritatea este obligată să reia procedura şi să evalueze oferta 
operatorului economic contestator nu echivalează cu obligaţia de a-l declara pe acesta câştigător al procedurii 

229. Sunt tardive motivele de contestare formulate prin intermediul concluziilor scrise 
230. În raporturile dintre autorităţile contractante şi profesionişti, este obligatoriu ca nivelul dobânzii 

penalizatoare să nu fie sub nivelul dobânzii legale penalizatoare 
 

Capitolul al VIII-lea. Curtea de Apel Galaţi, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 
 
231. În cazul unei asocieri de operatori economici ce beneficiază de susţinerea unui terţ pentru îndeplinirea 

cerinţei de calificare privind cifra medie de afaceri, pragul valoric indicat de autoritate trebuie îndeplinit 
complet de către asociere sau de către terţul susţinător. Anexa nr. 2 a Ordinului nr. 509/2011 conţine 
exemple de aplicare a dispoziţiilor ordonanţei privind criteriile de calificare şi selecţie, fără a aduce modificări 
acestor dispoziţii 

232. Lipsa semnării electronice a ofertei în cazul procedurilor de achiziţie publică organizate prin utilizarea 
integrală a mijloacelor electronice echivalează cu lipsa ofertei, respectiv cu neangajarea operatorului 
economic din punct de vedere juridic 

233. Nu poate fi primită excepţia inadmisibilităţii plângerii din perspectiva tergiversării finalizării procedurii de 
atribuire 

234. Diminuarea, în urma licitaţiei electronice, a consumurilor cu manopera şi funcţionarea utilajelor, sub 
pretextul unei mai bune organizări a execuţiei contractului, constituie o modificare nepermisă a ofertei, care 
atrage respingerea ei ca neconformă 

235. Timpul de intervenţie trebuie să fie posibil. Ofertarea unui timp de intervenţie nerealist conduce la 
deturnarea scopului achiziţiei şi a criteriului de atribuire, respectiv nu aduce autorităţii decât un avantaj 
ipotetic şi nerealizabil 

236. Răspunsurile de clarificare a documentaţiei de atribuire fac parte integrantă din aceasta şi au caracter 
obligatoriu 

237. Riscul neîntocmirii conforme a ofertei cade în sarcina operatorului economic, acesta neputând să îşi invoce 
propria culpă ca motiv al elaborării neconforme a ofertei 

238. Ofertant care a copiat parţial caietul de sarcini în propunerea sa tehnică, în loc să prezinte o descriere a 
serviciilor ofertate. Respingere legală a ofertei 
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239. Contestaţie respinsă de Consiliu ca inadmisibilă. Decizie legală, întrucât dispoziţiile art. 278 din ordonanţă nu 
prevăd posibilitatea declinării competenţei soluţionării contestaţiei în favoarea unei instanţe. Ele sunt de 
strictă interpretare şi nu pot fi extinse prin analogie cu alte prevederi legale 

240. Anularea procedurii – la recomandarea observatorilor – pentru netransmiterea unui răspuns la o solicitare de 
clarificare a documentaţiei de atribuire, în condiţiile în care adresantul solicitării a depus ofertă, care a fost 
considerată conformă. Anulare nelegală, întrucât neregula nu a cauzat părţii o vătămare şi nu împiedică 
autoritatea să continue procedura şi să atribuie contractul 

241. Anexă la declaraţia pe proprie răspundere, dată în baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 
nr. 925/2006, care nu cuprinde informaţii concrete de îndeplinire a cerinţelor de calificare. Ofertă respinsă în 
mod legal 

242. Sunt inadmisibile criticile noi formulate după expirarea termenului de contestare, prin intermediul 
concluziilor scrise, ele depăşind cadrul procesual cu care a fost învestit Consiliul 

243. Anexă la declaraţia pe proprie răspundere, dată în baza art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 
nr. 925/2006, care nu cuprinde informaţii concrete de îndeplinire a cerinţelor de calificare. Ofertă respinsă în 
mod legal 

244. Raportul aparatului fax nu constituie o confirmare a primirii de către destinatar a adresei transmise prin fax. 
Oferta nu poate fi respinsă ca neconformă pentru lipsa unui răspuns la adresa autorităţii, în condiţiile în care 
autoritatea nu face dovada confirmării de primire a adresei 

245. Cerere de ordonanţă preşedinţială pentru suspendarea unei hotărâri judecătoreşti. Condiţii 
 

Capitolul al IX-lea. Curtea de Apel Iaşi, Secţia contencios administrativ şi fiscal 
 
246. Simpla existenţă a codului CAEN înscris în certificatul constatator la „domenii de activitate”, fără a fi 

autorizate, nu dă dreptul societăţii de a exercita efectiv aceste activităţi 
247. Achiziţie publică rezervată atelierelor protejate. Chiar dacă se aduce atingere dreptului celorlalţi operatori 

economici de a participa la procedura de atribuire, această restrângere nu poate fi considerată abuzivă, ci pe 
deplin justificată 

248. 1. Plângere în care se aduc critici ce nu au fost supuse analizei Consiliului. Nu este permisă analizarea lor în 
acest cadru procesual al plângerii. 2. Nedepunerea de certificate de atestare fiscală pentru sediile secundare 
ale ofertantei nu conduce la respingerea ofertei, în condiţiile în care, prin fişa de date a achiziţiei, nu s-a 
solicitat ca ofertanţii să prezinte certificate de atestare fiscală pentru sediile secundare 

249. Cerinţele riguroase în materie de achiziţii publice presupun întocmirea ofertelor în conformitate cu 
prevederile documentaţiei de atribuire. Garantarea corectitudinii procedurii achiziţiilor publice poate 
justifica respingerea ofertei pentru orice fel de încălcare a dispoziţiilor legale în materie, care ar putea fi 
considerată de ofertant mai puţin importantă 

250. Asupra factorilor de evaluare şi a ponderilor alocate nu se pot aduce critici în etapa de evaluare a ofertelor, 
atât timp cât nu a fost contestată anterior documentaţia de atribuire 

251. Contestatoarea nu are posibilitatea de a schimba obiectul contestaţiei sau motivele acesteia după expirarea 
termenului de formulare a contestaţiei. Criticile aduse de contestatoare ulterior studierii dosarului cauzei la 
Consiliu sunt tardive. Art. 274 alin. (4) din ordonanţă nu este reglementat pentru a repune în termen 
contestatorii 

 
Capitolul al X-lea. Curtea de Apel Oradea, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
252. Necomunicarea copiei plângerii către partea adversă nu este sancţionată cu inadmisibilitatea plângerii 
253. Raportul fax nu face dovada primirii documentului de către adresant 
254. Selectarea ofertelor pe baza unui algoritm nespecificat în anunţul de participare. Selectare nelegală. 

Obligarea autorităţii la reluarea etapei de selectare fără a ţine seama de algoritmul nespecificat 
255. Raportul fax nu face dovada primirii documentului de către adresant 
256. Preţ neobişnuit de scăzut. Încuviinţarea de către instanţă a efectuării unei expertize tehnice judiciare. 

Calitatea lucrărilor executate nu depinde de preţul materialelor, dar depinde de calitatea materialelor 
utilizate şi de modul de punere în operă, iar modul de control al calităţii este clar stipulat în normativele în 
vigoare. Deşi preţul bitumului este sub limita valorilor aflate pe piaţă, acest lucru reprezintă un risc 
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contractual care poate fi reglementat prin prevederile contractului de achiziţie publică şi ţine de decizia celor 
două părţi să şi-l asume sau nu 

257. Dispunerea de către Consiliu a modificării criteriilor de calificare nu dă dreptul autorităţii contractante la 
anularea procedurii de atribuire, spre deosebire de dispunerea modificării specificaţiilor tehnice 

258. 1. Ofertanta câştigătoare care nu a intervenit în procedura în faţa Consiliului nu are calitate procesuală 
pasivă în plângerea pe care a formulat-o autoritatea contractantă împotriva deciziei Consiliului. 2. În 
condiţiile în care în cuprinsul răspunsului ofertantei nu se regăsesc elemente care să justifice în mod obiectiv 
preţul aparent neobişnuit de scăzut al ofertei, soluţia constă în respingerea ofertei 

259. 1. Invocarea prin concluzii scrise a altor motive decât a celor din contestaţie este inadmisibilă. Contestaţia 
poate fi completată numai în situaţia expusă la art. 270 alin. (2) din ordonanţă. 2. În condiţiile în care motivul 
de respingere a ofertei ca inacceptabilă este corect, cercetarea motivului de respingere a ei ca neconformă 
nu se impune, întrucât nu schimbă soluţia asupra contestaţiei 

260. Angajament de susţinere care se referă doar la una dintre societăţile asociate care au depus oferta. 
Angajament valabil, oferta asocierii fiind respinsă în mod nelegal pe considerentul că angajamentul nu a fost 
dat pentru asociere 

261. Recursul incident împotriva deciziei Consiliului este inadmisibil 
262. Faptul că ofertanta petentă nu şi-a prelungit, la solicitarea autorităţii, termenul de valabilitate a ofertei şi a 

garanţiei de participare nu determină lipsa interesului ofertantei în formularea plângerii împotriva deciziei 
Consiliului prin care i-a fost respinsă contestaţia 

263. Sunt tardive motivele noi de contestare formulate prin intermediul concluziilor scrise de către contestatoare. 
Art. 274 din ordonanţă nu acordă contestatoarei posibilitatea de a aduce motive noi de anulare a actelor 
atacate sau de a ataca acte suplimentare 

 
Capitolul al XI-lea. Curtea de Apel Piteşti, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
264. 1. Neprelungirea valabilităţii ofertei şi a garanţiei de participare determină lipsa de interes a ofertantei în 

contestarea rezultatului procedurii. 2. Autoritatea nu are obligaţia de a informa ofertanţii, înainte de încheierea 
etapei finale de licitaţie electronică, despre respingerea şi neadmiterea ofertelor lor la respectiva etapă 

265. Ofertanţii au obligaţia de a întocmi oferta conform prevederilor din documentaţia de atribuire. Comisia de 
evaluare nu poate permite înlocuirea unor documente necorespunzătoare cu alte documente, deoarece ar 
încălca principiul tratamentului egal. Manualul calităţii nu poate înlocui propunerea tehnică, doar pentru că 
ofertantul a scris pe el „propunere tehnică” 

266. Neprelungirea valabilităţii ofertei şi a garanţiei de participare determină lipsa de interes a ofertantei în 
contestarea rezultatului procedurii 

267. Nu pot forma obiect al analizei instanţei aspectele care nu au fost invocate de reclamantă în faţa Consiliului 
268. 1. Criticile formulate de contestatoare ulterior studierii dosarului cauzei la Consiliu nu sunt tardive. 2. 

Autoritatea are obligaţia comunicării caracteristicilor şi a avantajelor ofertei câştigătoare în raport cu cea 
necâştigătoare, ceea ce presupune o prezentare detaliată, care nu se rezumă la punctajul obţinut de oferte. 
3. Situaţia personală a ofertantului se apreciază nu numai prin raportare la persoana juridică ce are această 
calitate, ci şi la persoanele fizice sau juridice cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce 
priveşte ofertantul. Intrarea în insolvenţă nu se confundă cu intrarea în faliment. 4. Societatea care deţine 
acţiunile societăţii ce posedă experienţă similară nu se poate prevala de această experienţă, întrucât ea 
aparţine altei persoane juridice. 5. Pentru ca justificarea preţului ofertat să nu fie doar formală şi să permită 
în mod obiectiv o verificare, comisia de evaluare trebuie să aibă la dispoziţie suficiente elemente prin 
intermediul cărora să poată concluziona dacă preţul propus este sau nu sustenabil. Nu i se poate imputa 
autorităţii că, prin solicitarea de justificare a preţului, a determinat apariţia unui avantaj pentru ofertantă, 
întrucât această solicitare reprezintă îndeplinirea unei obligaţii legale. 6. Cheltuieli de judecată în valoare de 
165.797,69 lei 

269. Nu sunt incidente dispoziţiile art. 180 din ordonanţă atât timp cât împotriva administratorului societăţii 
ofertante nu s-au pronunţat hotărâri penale definitive 

270. Este lipsită de interes contestaţia ofertantei de pe locul 3, în condiţiile în care oferta de pe locul 2 nu poate fi 
devansată de oferta contestatoarei 

271. Retragerea garanţiei de participare la licitaţie conduce la respingerea plângerii ofertantei ca lipsită de interes 
272. Autoritatea este obligată să îşi anuleze procedura de atribuire ca urmare a restrângerii bugetare 
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273. Cerinţele de calificare sunt nu doar obligatorii, ci şi cumulative, iar neîndeplinirea unei singure condiţii atrage 
descalificarea. Este suficient să se reţină că ofertantul nu a îndeplinit o singură cerinţă, pentru a deveni 
inutilă analizarea celorlalte 

274. Simpla declaraţie pe propria răspundere dată de ofertantă, în sensul că îndeplineşte cerinţa de calificare a 
cash-flow-ului de execuţie a lucrării, nu este suficientă pentru calificare, ci trebuie însoţită de documente 
prin care să se demonstreze îndeplinirea cerinţei 

275. Director executiv în cadrul autorităţii contractante, soţ cu un director tehnic al societăţii ofertante. Excludere 
corectă a ofertantei pentru conflict de interese 

276. 1. Criticile formulate ulterior consultării dosarului achiziţiei publice la Consiliu nu pot fi considerate tardive. 2. 
Solicitarea informaţiilor referitoare la modul de formare a preţului aparent neobişnuit de scăzut este dublată 
de obligaţia verificării lor. Verificarea presupune, în primul rând, verificarea validităţii şi a veridicităţii 
documentelor prezentate drept dovezi. Nu este suficientă prezentarea oricărui înscris, ci acesta trebuie să fie 
semnat. 3. Niciun text de lege nu conferă autorităţii contractante posibilitatea de a solicita din nou clarificări 
ale justificărilor de preţ oferite 

277. Un acces efectiv la justiţie presupune recunoaşterea posibilităţii invocării criticilor de nelegalitate în raport 
de momentul la care contestatorul are posibilitatea să cunoască în mod efectiv actul atacat. Criticile invocate 
de petentă prin intermediul concluziile scrise sunt admisibile, iar Consiliul trebuie să se pronunţe asupra lor 

278. 1. Este necesar ca autoritatea să verifice modul în care terţul susţinător poate pune la dispoziţia ofertantului 
resursele pe care le declară. 2. Dispozitiv prin care Consiliul obligă autoritatea să aplice cadrul juridic aferent 
motivării. Deşi soluţia Consiliului este corectă, întrucât motivarea ei trebuie modificată, instanţa va admite 
plângerea, urmând ca autoritatea să ţină seama de motivarea Consiliului, astfel cum a fost modificată prin 
considerentele deciziei instanţei 

279. 1. Justificarea interesului, ca o cerinţă a exerciţiului acţiunii civile, trebuie să se menţină şi în faţa instanţei 
învestite cu soluţionarea plângerii. Este lipsită de interes plângerea împotriva deciziei Consiliului prin care 
petenta nu critică soluţia dată de Consiliu de constatare a temeiniciei respingerii ofertei petentei. 2. Persoanele 
fizice şi persoanele juridice de drept privat pot formula capete de cerere prin care invocă apărarea unui interes 
legitim public numai în subsidiar, în măsura în care vătămarea interesului legitim public decurge din încălcarea 
dreptului subiectiv sau a interesului legitim privat 

280. Condiţia semnării ofertei cu semnătură electronică extinsă. Ofertă semnată cu semnătură electronică. Ofertă 
respinsă în mod legal 

281. Prerogativa de atribuire a unui contract de achiziţie publică este acordată de legiuitor în mod expres 
autorităţii contractante, nu Consiliului sau instanţei de judecată 

282. Scrisoare bancară de constituire a garanţiei de participare, în care este menţionată doar una dintre 
societăţile asocierii ofertante (liderul asocierii). Amendament prin care banca, la solicitarea de clarificări a 
autorităţii contractante, înlocuieşte în scrisoare denumirea societăţii, cu cea a asocierii. Nu s-au încălcat 
principiile tratamentului egal şi transparenţei 

 
Capitolul al XII-lea. Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
283. Transmiterea unei notificări autorităţii, chiar dacă are conţinutul identic cu cel al contestaţiei, nu echivalează 

cu îndeplinirea obligaţiei de comunicare a contestaţiei. Respingere legală a contestaţiei ca tardivă 
284. 1. Experienţa similară poate fi dovedită şi prin executarea unui contract încheiat de ofertant cu sine însuşi 

(regie proprie). 2. Autoritatea are obligaţia să asigure ofertanţilor toate condiţiile pentru ca aceştia să îşi 
poată justifica şi proba calificarea şi conformitatea ofertei 

285. Dreptul autorităţii de a realiza un test de verificare a îndeplinirii condiţiilor de livrare a produselor de către 
ofertanţi 

286. 1. Obligaţia depunerii de documente doveditoare ale cifrei de afaceri nu este acoperită de împrejurarea că 
informaţiile din bilanţurile contabile ale ofertantei sunt disponibile pe site-urile de specialitate ale organelor 
fiscale. 2. Solicitarea de clarificări reprezintă o opţiune, un drept al autorităţii contractante, iar nu o obligaţie. 
3. Neanalizarea de către Consiliu a tuturor criticilor invocate de contestatoare nu este abuzivă, ci este 
justificată de împrejurarea că soluţia respingerii ofertei contestatoarei este susţinută chiar şi de un singur 
aspect de neconformitate 

287. Numai în condiţiile în care autoritatea contractantă refuză încheierea contractului de achiziţie publică, se 
poate solicita instanţei obligarea acesteia la încheierea contractului 
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288. Constituie conflict de interese situaţia în care asociatul unic al ofertantei era consilier local municipal la 
momentul ofertării, iar autoritate contractantă era primăria municipiului 

289. Prioritară este respectarea legalităţii procedurii de atribuire, iar nu derularea ei cu costuri minime, în 
detrimentul legalităţii 

290. Procedură de atribuire online. Lipsa semnării electronice a ofertei atrage respingerea ofertei ca neconformă. 
Împrejurarea că legiuitorul nu a reglementat expres modul în care trebuie respinsă o ofertă pentru lipsa 
semnăturii electronice nu poate conduce la concluzia că o asemenea ofertă trebuie admisă 

291. Studiile de scurtă durată finalizate cu diplomă de subinginer nu sunt echivalente celor de lungă durată 
finalizate cu diplomă de inginer. Ocupaţiile de inginer şi subinginer sunt distincte 

292. Autoritatea contractantă nu este obligată să introducă cerinţa ca ofertanţii să facă dovada inexistenţei 
datoriilor către bugetul general consolidat, însă existenţa unor asemenea datorii poate constitui un factor de 
risc în derularea contractului de achiziţie publică 

293. Ofertanta care are încheiat cu un consilier local al oraşului un contract de comodat pentru o suprafaţă de 
teren din oraş nu se află în conflict de interese prin participarea la o licitaţie organizată de primăria oraşului 

294. Analizând trei motive de respingere a ofertei şi constatându-se legalitatea acestora, este lipsită de relevanţă 
omisiunea verificării de către Consiliu a unui al patrulea motiv. Este suficient ca oferta să nu fie elaborată în 
conformitate cu o singură cerinţă de calificare, pentru a fi considerată inacceptabilă 

295. Este nulă plângerea petentei care nu este asistată/reprezentată de avocat sau consilier juridic, fiind aplicabile 
dispoziţiile art. 84 alin. (2) noul C. proc. civ. 

296. Lipsa semnăturii electronice nu constituie o simplă eroare de formă 
297. Ofertantă care a depus bilanţurile aferente anilor 2009, 2010 şi 2011, în loc de cele pentru 2010, 2011 şi 

2012. Descalificare corectă a ei. Art. 201 din ordonanţă prevede dreptul autorităţii contractante de a solicita 
clarificări, nu obligaţia 

298. 1. Faptul că autoritatea s-a conformat deciziei Consiliului nu determină lipsa de obiect al plângerii împotriva 
respectivei decizii. 2. Cerinţa autorităţii contractante ca produsele lactate să fie furnizate doar în pahar de 
plastic termoformat sigilat cu folie termoizolantă de aluminiu este de natură a restrânge participarea la 
procedura de atribuire. 3. Este legală rezervarea de către autoritate a dreptului de a solicita, pe parcursul 
evaluării ofertelor, efectuarea unui test de verificare cu privire la posibilitatea respectării celor asumate de 
către participanţii la procedură 

299. Autoritatea contractantă are dreptul de a defalca pe loturi achiziţia publică, drept ce nu poate fi exercitat în 
mod arbitrar. Principiul utilizării eficiente a fondurilor publice impune, de regulă, nedefalcarea pe loturi a 
achiziţiei publice 

 
Capitolul al XIII-lea. Curtea de Apel Suceava, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal 

 
300. Cerere de obligare a autorităţii achizitoare, pe temeiul îmbogăţirii fără justă cauză, la plata unor lucrări 

executate în afara contractului. Cerere nefondată, care constituie o încercare de eludare a dispoziţiilor legale 
în vederea majorării valorii contractului. Lucrările suplimentare trebuie stabilite de comun acord de către 
proiectant, achizitor şi executant, iar pentru executarea lor este necesară încheierea de acte adiţionale 

301. În cazul achiziţiilor de servicii cuprinse în anexa nr. 2B la ordonanţă, competenţa Consiliului este determinată 
de valoarea estimată a contractului, nu de valoarea loturilor contestate 

 
Capitolul al XIV-lea. Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
302. Nu este nelegal anunţul de participare la licitaţie în care este menţionat doar Consiliul, ca organ de 

soluţionare a contestaţiilor, nu şi instanţa de judecată 
303. Capătul de cerere de constatare de către Consiliu a faptului că oferta contestatoarei îndeplineşte cerinţele 

din caietul de sarcini şi fişa de date a achiziţiei este inadmisibil 
304. Nu se poate valorifica un factor de evaluare greşit drept un criteriu de calificare sau, dacă este menţinut ca 

factor de evaluare, să se acorde punctaj maxim pentru toţi ofertanţii 
305. Cererea de suspendare a procedurii de achiziţie publică sau de suspendare a încheierii contractului de 

achiziţie publică este inadmisibilă la instanţa de judecată 
306. Nu se poate impune autorităţii contractante să achiziţioneze oxigen 93%, în contextul în care ea solicită 

oxigen 99,5% 
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307. Solicitarea de eliminare a unei cerinţe de calificare din documentaţia de atribuire, la care autoritatea 
răspunde negativ, nu are ca efect calcularea termenului legal de contestare a cerinţei din documentaţie de la 
data răspunsului din partea autorităţii 

308. Este inadmisibil capătul de cerere de obligare a autorităţii să încheie cu petenta contractul de achiziţie 
publică, încheierea contractului ţinând de exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor autorităţii 

309. Termenele stabilite prin dispoziţiile art. 256 ind. 2 alin. (1) din ordonanţă sunt pe zile pline, intrând în calculul 
lor atât ziua în care încep să curgă, cât şi ziua în care se sfârşesc 

310. Autoritatea contractantă are calitate procesuală activă în a formula plângere împotriva deciziei Consiliului 
311. 1. Preluarea fără legătură cu dosarul cauzei a unor pasaje dintr-o altă decizie a Consiliului nu poate prezenta 

relevanţă juridică, câtă vreme Consiliul nu a folosit rândurile greşit inserate ca premise în fundamentarea 
soluţiei la care s-a oprit. 2. Ofertă respinsă pentru nerespectarea numărului de ore de manoperă dat de 
proiectant, care nu a fost adus la cunoştinţa operatorilor economici. Ofertă respinsă nelegal 

312. 1. Plângerea trebuie motivată în termenul legal de 10 zile. Petitele şi argumentele formulate după expirarea 
termenului legal de depunere a plângerii nu vor fi analizate de instanţă. 2. Experienţă similară a 
subcontractantului luată în considerare pentru îndeplinirea cerinţei de calificare 

313. Este adevărat că, în definirea noţiunii de zile dată de art. 3 lit. z) din ordonanţă, se specifică faptul că 
termenul exprimat în zile se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului, însă petiţionara este 
obligată să se încadreze în programul de lucru al Consiliului, acesta nefiind obligat să asigure non-stop 
primirea corespondenţei 

314. Autoritatea este singura în măsură să decidă anularea procedurii de atribuire în ipoteza în care sunt 
admisibile mai puţine oferte decât numărul stabilit în documentaţia de atribuire 

 
Capitolul al XV-lea. Curtea de Apel Timişoara, Secţia contencios administrativ şi fiscal 

 
315. Nu se poate reţine obligaţia autorităţii contractante de a cere lămuriri ofertantei care a depus o ofertă 

alternativă faţă de cea solicitată prin documentaţia de atribuire 
316. 1. Anularea procedurii de atribuire ulterior invitării ofertantului desemnat câştigător la semnarea 

contractului, întrucât consiliul local a renunţat la finanţarea investiţiei, motivat de faptul că lucrările pe care 
le va demara consiliul judeţean presupun deteriorarea străzilor ce trebuiau reabilitate în cadrul investiţiei. 2. 
Autoritatea nu este culpabilă pentru situaţia în care ofertanta a achiziţionat materiale anterior perfectării 
contractului de achiziţie publică 

317. Factura în care se menţionează cuantumul onorariului avocaţial nu face dovada plăţii respectivului onorariu, 
astfel încât cererea de obligare la plata cheltuielilor de judecată va fi respinsă ca prematur formulată 

318. 1. Termenul de atacare cu plângere a deciziei Consiliului nu se poate calcula de la data publicării ei pe site-ul 
Consiliului. Pentru cei care nu au luat parte la procedura administrativ-jurisdicţională, respectiv nu li s-a 
comunicat decizia Consiliului, termenul se calculează de la data la care au luat cunoştinţă, pe orice cale, 
despre existenţa şi conţinutul deciziei. 2. Are calitate procesuală în a formula plângere şi ofertanta care nu a 
fost parte la etapa administrativ-jurisdicţională 

319. Atacarea cu plângere a deciziei Consiliului de către autoritatea contractantă, dar şi punerea ei în executare, 
prin reevaluarea ofertelor, cu desemnarea câştigătoare a aceleiaşi oferte. Plângere lipsită de interes, 
deoarece, dacă ar fi admisă, s-ar ajunge la acelaşi rezultat al procedurii 

320. Deschiderea procedurii de insolvenţă a ofertantului nu înseamnă că sumele datorate de acesta la buget nu 
sunt exigibile. Respingere legală a ofertei pentru existenţa de datorii la buget 

321. Plângerea formulată de intervenienta accesorie este neavenită, în contextul în care partea în favoarea căreia 
a intervenit nu a formulat plângere 

322. Plângere împotriva anumitor considerente din decizia Consiliului. Considerentele deciziei Consiliului nu pot 
să formeze obiect al plângerii 

323. Modul de soluţionare a unei excepţii nu este necesar a fi înscris în dispozitivul hotărârii judecătoreşti 
324. Intervenientul accesoriu trebuie să suporte întotdeauna cheltuielile propriei cereri 
325. Contestator care nu neagă că oferta sa este neconformă, însă pretinde că şi ofertele concurente se află în 

aceeaşi situaţie, motiv pentru care se impunea reluarea procedurii de atribuire. Contestatorul nu poate 
invoca neconformitatea celorlalte oferte decât dacă oferta sa este acceptabilă, conformă caietului de sarcini 
şi de natură să conducă la încheierea contractului de achiziţie publică 
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326. Intervenţia este accesorie în situaţia în care intervenienta nu solicită anularea unui act emis de autoritatea 
contractantă sau de alt participant la procedură şi nici obligarea vreunei părţi la vreo prestaţie, ci se limitează 
la prezentarea de argumente în favoarea legalităţii actului emis de autoritatea contractantă. Plângerea 
formulată de intervenienta accesorie este neavenită, în condiţiile în care partea pentru care a formulat 
intervenţia nu a formulat plângere împotriva deciziei Consiliului 

327. Aprecierea unei oferte ca neconformă trebuie să se bazeze pe elemente precise, identificate expres, astfel 
încât să fie posibilă verificarea legalităţii actului 

328. 1. Simpla existenţă a unor datorii ale terţului susţinător, inclusiv către bugetul de stat, nu constituie un impe-
diment pentru acceptarea lui şi a ofertei susţinute. 2. Dispoziţiile legale nu permit autorităţii contractante 
sau instanţei să verifice dacă, într-adevăr, terţul sprijinitor poate să îşi îndeplinească angajamentul de sprijin 
asumat 

329. Este accesorie intervenţia prin care ofertanta câştigătoare nu are de reproşat autorităţii contractante încălcarea 
vreunui drept, ci se limitează la prezentarea de argumente în favoarea legalităţii actului emis de autoritatea 
contractantă şi contestat în faţa Consiliului. Plângerea formulată de intervenienta accesorie este neavenită, în 
condiţiile în care partea în favoarea căreia a intervenit nu a formulat plângere împotriva deciziei Consiliului 

330. 1. Chiar dacă nu este autoritate contractantă, consiliul local al acesteia, ca organ deliberativ, are calitate 
procesuală activă. 2. Nu poate fi respinsă oferta cu preţul cel mai scăzut, pe motiv că unele dintre 
componentele ei au preţuri ridicate, respectiv neavantajoase pentru autoritate, în condiţiile în care ceilalţi 
ofertanţi nu au putut prezenta oferte la preţuri totale mai mici 

 
Partea a II-a. Hotărâri pronunţate de alte instanţe 

 
Capitolul I. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 

 
331. Contractul de concesiune este asimilat actului administrativ numai dacă obiectul său vizează punerea în 

valoare a bunurilor proprietate publică 
332. Acţiune în anularea certificatelor constatatoare. Competenţa materială aparţine tribunalului, chiar dacă 

reclamanta a chemat în judecată şi Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice, care nu a emis certificatele a căror anulare este cerută 

333. Lucrări aferente infrastructurii de transport de interes naţional. Finalizarea digului de larg din Portul 
Constanţa. Competenţa de judecare a plângerii 

334. Constituie abatere disciplinară fapta preşedintelui comisiei de evaluare de a nu fi cerut clarificări ofertantului 
cu privire la îndeplinirea cerinţei de calificare referitoare la experienţa similară. Este legală sancţionarea 
preşedintelui comisiei de evaluare cu diminuarea cu 10% a drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită, pe 
o perioadă de 3 luni 

335. Autoritatea competentă cu monitorizarea atribuirii contractului de delegare a serviciului de salubrizare este 
Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, nu Autoritatea Naţională 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 

336. Raportul de control emis de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
nu constituie act administrativ. Cererea de anulare a raportului este inadmisibilă 

337. Contractul de achiziţie publică nu este susceptibil de a fi suspendat potrivit art. 14 din Legea nr. 554/2004 
338. Lipsa de rol activ al instanţei. Casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond pentru 

suplimentarea probatoriului 
339. Nu intră în competenţa Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice să 

stabilească cine este autoritate contractantă. Punctele de vedere emise de această autoritate naţională nu 
constituie acte administrative, iar atacarea lor în instanţă este inadmisibilă 

340. Numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice, precum şi stabilirea 
componenţei membrilor acesteia intră în responsabilitatea exclusivă a autorităţii contractante, conform 
principiului asumării răspunderii. Este nelegală prevederea prin care se stabileşte aprobarea comisiilor de 
evaluare prin ordin al autorităţii publice în subordinea căreia se află autoritatea contractantă 
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Capitolul al II-lea. Tribunalul Bucureşti, Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal 

341. 1. Nu este admisibilă cererea prin care ofertanta intervine în interesul altei ofertante, întrucât drepturile şi 
interesele lor nu converg, fiecare ofertantă tinzând la a-şi câştiga drepturile din licitaţie în nume propriu. 2. 
Societatea care a participat la procedură în asociere cu altă societate are calitate procesuală activă în a 
formula contestaţie în nume propriu. 3. Pentru egalitate de tratament, nediscriminare şi transparenţă, 
autoritatea este ţinută să comunice ofertanţilor care nu au fost acceptaţi la etapa finală de licitaţie 
electronică acest fapt, anterior derulării acestei etape, precum şi care sunt ofertanţii acceptaţi. 4. Este 
neîntemeiată cererea ofertantului reclamant de chemare în judecată a altor ofertanţi. Fiecare participant la 
licitaţie dobândeşte şi deţine drepturi/interese proprii, interesul final fiind câştigarea licitaţiei pentru sine, nu 
pentru ceilalţi 

 
Capitolul al III-lea. Tribunalul Mehedinţi, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
342. 1. Lucrări suplimentare contractului de achiziţie publică, executate fără a exista un act adiţional la acesta. 

Refuz de plată a lor. Refuz nelegal, întrucât autoritatea şi-a dat în mod implicit acordul pentru executarea 
lucrărilor, prin semnarea dispoziţiei de şantier şi, apoi, prin semnarea fără obiecţiuni a procesului-verbal de 
recepţie. 2. Nu poate fi obligată autoritatea contractantă la plata unor penalităţi, stabilite printr-un contract 
de achiziţie publică, calculate pentru contravaloarea unor lucrări ce exced contractului respectiv 
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Partea I. Hotărâri pronunţate de curţile de apel 
 

Capitolul I. Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 
 
1. Achiziţie directă. Contestaţie respinsă de Consiliu ca inadmisibilă întrucât achiziţia directă nu reprezintă o 

procedură de atribuire. Decizie nelegală. Contestaţia trebuia declinată către instanţa de judecată, iar nu 
respinsă ca inadmisibilă 

2. Proba cu expertiză este inadmisibilă în calea de atac a plângerii 
3. Contestaţie respinsă de Consiliu ca inadmisibilă întrucât nu intra în competenţa sa de soluţionare. Decizie 

nelegală. Contestaţia trebuia declinată către instanţa de judecată, iar nu respinsă ca inadmisibilă 
4. 1. Adresarea unei cereri de clarificare a documentaţiei de atribuire la autoritatea contractantă nu poate avea 

ca efect prelungirea sau decalarea termenului de contestare a documentaţiei. 2. Autoritatea contractantă nu 
are nicio obligaţie legală să modifice, să completeze ori să anuleze documentaţia conform cererii „de 
clarificare” a unui operator economic 

5. 1. Câtă vreme în documentaţia de atribuire nu se prevede posibilitatea de ajustare a preţului, petenta nu 
poate emite propuneri de modificare unilaterală a tarifelor şi redevenţelor. 2. Dispoziţiile ordonanţei nu 
interzic formularea cererilor de intervenţie în cursul procedurii desfăşurate în faţa Consiliului, art. 49-55 C. 
proc. civ. fiind aplicabile şi în această procedură 

6. Faptul că preţul ofertei era aparent neobişnuit de scăzut nu poate duce automat la respingerea ei ca 
inacceptabilă, ci doar în măsura în care justificările primite de la ofertant sunt considerate nerelevante, fiind 
înlăturate motivat de către comisia de evaluare 

7. Întocmirea documentaţiei de atribuire de către o persoană fizică sau juridică nu duce automat la 
imposibilitatea acelei persoane de a participa la procedura de atribuire 

8. Neanunţarea în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor a tuturor elementelor acestora pe baza cărora se 
vor aplica factorii de evaluare constituie o încălcare a normelor legale care nu poate fi remediată. În mod 
corect Consiliul a anulat procedura de atribuire din această cauză 

9. Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita clarificări ofertantului pentru a determina dacă 
modificarea propunerii tehnice reprezintă corectarea unor abateri tehnice minore 

10. Autoritatea contractantă nu are dreptul să solicite ofertanţilor prezentarea unor documente care exced 
documentaţiei de atribuire, de natură să le creeze o situaţie dezavantajoasă în raport cu ceilalţi participanţi 

11. Contestaţie formulată de o societate care nu a fost identificată în Registrul societăţilor comerciale. Anularea 
contestaţiei 

12. 1. Nu este permis operatorului economic să depună o ofertă individuală/comună şi, totodată, să fie 
nominalizat ca subcontractant în cadrul altei oferte la aceeaşi procedură de atribuire. 2. Autoritatea 
contractantă are dreptul, nu obligaţia, de a solicita clarificări 

13. Intervenientul accesoriu trebuie să suporte întotdeauna cheltuielile propriei cereri 
14. Raportul de comunicare a rezultatului procedurii prin fax face proba acestei comunicări în absenţa unei 

probe contrare. Termenul de contestare se calculează în funcţie de data primirii pe fax a comunicării, nu de 
la data primirii prin poştă 

15. Formularea de critici noi după expirarea termenului de contestare, prin intermediul concluziilor scrise, este 
tardivă, iar analizarea lor de către Consiliu este inadmisibilă 

16. Şi oferta furnizorilor ofertanţilor poate fi supusă corectării viciilor de formă 
17. 1. Cererea de suspendare a executării contractului de achiziţie publică este lipsită de obiect atât timp cât nu 

s-a făcut dovada încheierii unui astfel de contract. 2. Cererea de suspendare a deciziei adoptată de Consiliu 
este lipsită de temei legal 

 

                                                 
1 Volumul III a fost publicat în anul 2012, la Editura Hamangiu. 
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Capitolul al II-lea. Curtea de Apel Bacău, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal/Secţia a II-a 
civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
18. Cererea de lămurire a dispozitivului hotărârii judecătoreşti nu este supusă unui termen 
19. Odată impusă cerinţa de calificare a prezentării certificatelor de atestare fiscală, autoritatea are obligaţia de 

a respinge ofertanţii care, potrivit certificatelor prezentate, înregistrează datorii la buget. Este obligatorie 
aducerea de către ofertanţi a certificatelor de atestare fiscală pentru toate punctele lor de lucru 

20. Prezentarea de mostre poate fi cerută dacă are relevanţă pentru îndeplinirea contractului 
21. Nu se impune solicitarea de către autoritate a justificării preţului ofertei dacă el nu este rezultatul liberei 

concurenţe 
22. 1. Asocierea şi subcontractarea sunt modalităţi distincte de participare la procedura de atribuire. Experienţa 

similară a subcontractantului nu poate fi luată în calcul, deoarece nu este resursă materială şi nici umană. 2. 
Nu constituie o completare a ofertei aducerea ulterioară a angajamentului de susţinere în formă autentică, în 
contextul în care, iniţial, el a fost depus în formă certificată de avocat 

23. Plângere împotriva deciziei Consiliului – cerere neevaluabilă în bani. Taxă judiciară de 4 lei 
24. Cerinţe de calificare incluse greşit de autoritate la capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertanţilor. 

Întrucât nu a fost contestată documentaţia de atribuire, respectivele cerinţe de calificare pot fi îndeplinite de 
ofertanţi prin susţinere 

25. Sesizarea instanţei cu motive care nu au fost supuse analizei Consiliului nu poate fi primită 
26. 1. Plângerea are natura unui recurs. Ordonanţa conferă legitimare activă oricărui ofertant căruia decizia 

Consiliului i-a produs o vătămare, indiferent dacă a fost parte în procedura administrativ-jurisdicţională. 2. 
Solicitarea de justificare a preţului neobişnuit de scăzut trebuie să privească prezentarea de detaliile 
relevante pentru autoritatea contractantă, nu pentru ofertant. Scopul art. 202 din ordonanţă este ca 
autoritatea să se asigure că ofertantul care propune un preţ mic poate executa lucrarea la preţul propus 

27. 1. Cererea de suspendare a executării deciziei Consiliului este inadmisibilă. 2. Principiul disponibilităţii. 3. 
Cererea de anulare de către instanţă a actelor subsecvente deciziei Consiliului este inadmisibilă 

28. 1. Principiul disponibilităţii. Nu există nicio obligaţie legală pentru Consiliu de a examina contestaţia pentru 
alte motive decât cele invocate de contestator. 2. Susţinerea de către o persoană a capacităţii tehnice şi 
profesionale a unui participant nu echivalează cu substituirea participantului 

29. Principiul disponibilităţii. Decizia Consiliului asupra continuării sau anulării procedurii trebuie să fie corelată 
cu soluţia dată contestaţiei. Nici Consiliul şi nici autoritatea contractantă nu pot face abstracţie de modul 
cum a decis instanţa asupra legalităţii actelor şi nu pot nici repune în discuţie probleme care au fost 
dezlegate de instanţă. Anularea unei proceduri de atribuire trebuie să aibă la bază motive care nu se găsesc 
la discreţia autorităţii contractante, independente de orice culpă a acesteia. Principiul protecţiei încrederii 
legitime 

30. 1. Contestarea documentaţiei de atribuire este tardivă, chiar dacă respectiva documentaţie creează o stare 
de încălcare a legii. 2. Curtea nu poate analiza în calea de atac a plângerii critici care nu au fost cuprinse în 
contestaţia adresată Consiliului 

31. Ofertantul care nu a contestat rezultatul celei de a doua evaluări, prin care oferta sa a fost respinsă, nu poate 
contesta rezultatul celei de a treia evaluări, întrucât nu mai are calitatea de operator economic implicat în 
procedura de atribuire (pierde calitatea procesual activă) 

 
Capitolul al III-lea. Curtea de Apel Braşov, Secţia contencios administrativ şi fiscal 

 
32. Comisia de evaluare are obligaţia de a deschide toate ofertele în cadrul şedinţei de deschidere 
33. Administrarea probei expertizei în calea de atac a plângerii este inadmisibilă. Expertiza „cu privire la 

corectitudinea evaluării ofertelor şi punctajul acordat ofertanţilor” conduce la ipoteza inadmisibilă ca 
expertul judiciar să se substituie instanţei de judecată 

34. Contestaţii respinse ca inadmisibile de Consiliu, întrucât nu intrau în competenţa sa. Decizie nelegală. 
Contestaţiile trebuiau declinate către instanţa de judecată competentă 

35. Retragerea garanţiei de participare la procedură nu conduce la lipsa de interes a ofertantei în a formula 
plângere împotriva deciziei prin care Consiliul i-a respins contestaţia 

36. Factorul de evaluare constând în identificarea cât mai multor situaţii de risc nu reflectă un avantaj real şi 
evident pe care autoritatea contractantă îl poate obţine prin utilizarea lui 
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Capitolul al IV-lea. Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal 

 
37. Condiţie ca în scrisoarea de garanţie bancară să fie nominalizaţi toţi membrii asocierii ofertante. Asociere 

care a prezentat o scrisoare în care nu erau nominalizaţi toţi membrii săi. Respingere legală a ofertei, întrucât 
autoritatea contractantă riscă să nu poată executa scrisoarea de garanţie 

38. Oferte respinse ca întârziate, deşi ele au fost depuse în termenul limită dat de autoritate. Anulare corectă a 
procedurii de atribuire, reluarea ei de la momentul depunerii ofertelor neputând constitui un remediu 

39. 1. Nu se poate reţine încălcarea art. 21 şi 24 din Constituţie prin faptul că nu i s-a permis contestatoarei să 
pună concluzii orale sau scrise la Consiliu, deoarece ea a putut să formuleze apărări în faţa instanţei de 
judecată. 2. Plângere în contradictoriu şi cu persoanele fizice conducătoare ale autorităţii contractante. Lipsa 
calităţii procesuale pasive a acestora 

40. Termenul de depunere a contestaţiei se calculează potrivit art. 3 lit. z) din ordonanţă, iar nu potrivit art. 101 
C. proc. civ. 

41. 1. Art. 176 din ordonanţă enumeră limitativ criteriile de calificare şi selecţie pe care autoritatea contractantă 
are dreptul să le aplice, printre care se regăsesc standardele de asigurare a calităţii şi standardele de 
protecţie a mediului, nu şi standardele de protecţie a muncii (OHSAS 18001/2007). 2. Subfactorul de 
evaluare „descrierea sistemului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele cuprinzând procedurile aferente 
sistemului calităţii” – subfactor subiectiv. Anulare legală a procedurii de atribuire de către Consiliu 

42. Nu există niciun temei legal pentru afirmaţia Consiliului că autorizările cerute pentru calificare trebuie 
deţinute numai de către ofertanţii înşişi, neconstituind resurse ce pot fi transferate acestora de către 
susţinători 

43. Consiliul are posibilitatea de a stabili dacă o entitate este sau nu autoritate contractantă, respectiv de a se 
pronunţa şi cu privire la propria sa competenţă de soluţionare a contestaţiilor. Contract care nu este 
sectorial. Contestaţie inadmisibilă la Consiliu 

44. Certificat de atestare fiscală expirat la data şedinţei de deschidere a ofertelor. Solicitare din partea autorităţii 
contractante de depunere a unui certificat valabil. Încălcare a principiului tratamentului egal, ofertanta fiind 
avantajată prin demersul autorităţii 

45. Factorii de evaluare nu pot fi modificaţi nici măcar de Consiliu 
46. 1. Poate formula plângere şi ofertanta declarată câştigătoare, chiar dacă nu a fost parte în etapa 

administrativ-jurisdicţională. 2. Autoritatea contractantă trebuie să manifeste implicare în desfăşurarea 
procedurilor de atribuire şi să aibă un rol activ, prin solicitarea de clarificări 

47. Contestaţie care nu a fost comunicată în termenul legal autorităţii contractante. Respingerea ei ca tardivă 
este excesivă 

48. 1. Lipsa de obiect şi lipsa de interes. Diferenţe. 2. Cerere de cheltuieli de judecată. Examinare prin prisma 
soluţiei posibile 

49. În raport de argumentele de fapt şi de drept expuse în contestaţie Consiliul are obligaţia de a pronunţa o 
soluţie, iar nu să facă verificări la sesizarea persoanelor interesate 

50. Legiuitorul a instituit obligaţia autorităţii contractante de a reţine o parte din garanţia de participare, nefiind 
lăsată la latitudinea autorităţii decizia în această privinţă 

51. 1. Legiuitorul a conferit dreptul de a se adresa cu contestaţie nu doar ofertanţilor, ci oricărei persoane 
interesate care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim. 2. Cerinţa de calificare ca experienţa 
similară să constea în proiecte implementate numai în spaţiul Uniunii Europene sau Elveţia este excesivă şi 
nelegală 

52. Contestaţie formulată după semnarea contractului. Respingerea ei ca inadmisibilă. Decizie legală 
53. Operatorul economic care demonstrează că a îndeplinit contracte de servicii de formare profesională în 

domeniul achiziţiilor publice are capacitatea tehnică şi profesională necesară îndeplinirii unui contract de 
servicii de consultanţă în acelaşi domeniu de activitate 

54. Temeinicia şi legalitatea deciziei Consiliului este independentă de conţinutul şi chiar de existenţa punctului 
de vedere al autorităţii contractate, Consiliul soluţionând contestaţiile în raport de actul contestat, de 
motivele contestaţiei şi de prevederile legale aplicabile, nu în raport de apărările autorităţii 

55. În etapa plângerii este inadmisibilă formularea unei cereri reconvenţionale 
56. Verificarea de către autoritatea contractantă a răspunsului şi a documentelor de justificare a preţului 

aparent neobişnuit de scăzut al ofertei nu trebuie să fie formală 
57. Termenul de introducere a plângerii se calculează potrivit ordonanţei, iar nu potrivit Codului de procedură civilă 
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58. Alegere greşită a procedurii de atribuire a dialogului competitiv. Anulare 
59. 1. Comisia de evaluare are competenţa funcţională exclusivă de a se pronunţa asupra acceptabilităţii şi 

conformităţii ofertelor, precum şi de a stabili care sunt cele admisibile. Rolul instanţei de recurs este de a 
verifica legalitatea actelor autorităţii contractante. 2. Prin respingerea ca nefondate a motivelor de recurs 
referitoare la neconformitatea ofertei petentei, motivele de recurs care vizează admisibilitatea ofertei 
concurente devin lipsite de un interes legitim direct, născut şi actual pentru petentă 

60. Obligaţia dovedirii confirmării primirii documentelor transmise revine celui care o invocă, nefiind suficientă 
expresia „result ok” pe raportul aparatului de fax 

61. Solicitarea în procedurile de achiziţii publice a unor autorizări de la producător, autorizări de la distribuitor 
sau a altor autorizări din partea unor terţe persoane juridice private fără nicio atribuţie regulatorie este 
nelegală 

62. Nu are nicio relevanţă data înregistrării la adresantă a comunicării privind rezultatul procedurii, relevantă 
fiind data primirii ei 

63. Existenţa unui conflict între comisia de evaluare şi conducerea autorităţii contractante. Anularea procedurii 
pe motivul lipsei de fonduri. Anulare nelegală 

64. Depunerea unui formular comun pentru mai multe loturi nu constituie un motiv de respingere a ofertei 
65. 1. Anularea procedurii de atribuire ulterior deciziei Consiliului nu atrage lipsa de interes în formularea 

plângerii. 2. Disponibilizarea de fonduri suplimentare reprezintă o opţiune, nu o obligaţie pentru autoritatea 
contractantă. 3. Considerentul că preţul ofertei poate fi redus în faza finală a licitaţiei electronice nu 
constituie un temei pentru admiterea ofertei la respectiva fază 

66. Cerinţa ca media ultimelor trei rezultate ale exerciţiilor financiare să fie pozitivă. Cerinţă nelegală 
67. Contract atribuit de „Transelectrica” pentru prestarea de „servicii certificare a sistemului de management 

integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională”. Contestaţie respinsă de Consiliu ca 
inadmisibilă, întrucât contractul nu este sectorial. Decizie nelegală 

68. Anularea fondurilor alocate pentru încheierea contractului atrage imposibilitatea încheierii lui şi, în 
consecinţă, anularea procedurii de atribuire 

69. Consiliul are competenţa exclusivă de a soluţiona contestaţiile. Contestaţie depusă la instanţa de judecată şi 
declinată de aceasta către Consiliu 

70. În mod judicios Consiliul a apreciat că, găsind întemeiat un singur motiv de respingere ca inacceptabilă a 
ofertei contestatoarei, nu se mai impune analizarea şi a celorlalte, câtă vreme cel analizat este apt prin el 
însuşi a conduce la concluzia că oferta este inadmisibilă 

71. Autoritatea contractantă are obligaţia de a se asigura că documentele transmise ofertanţilor sunt 
recepţionate de aceştia 

72. Raportul de transmitere a contestaţiei pe fax face dovada primirii contestaţiei de către autoritate, în 
contextul în care aceasta nu demonstrează că a primit altceva de la contestatoare prin respectiva 
transmisiune fax 

73. Nu este permisă schimbarea soluţiei tehnice prevăzută de autoritate, nici prin prisma art. 202 alin. (2) din 
ordonanţă. Depunerea unei oferte alternative nu constituie o justificare acceptabilă legal pentru preţul 
neobişnuit de scăzut 

74. 1. Cerinţa de calificare constând în prezentarea unui certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la 
fondul pentru mediu, emis de Administraţia Fondului pentru Mediu, este în concordanţă cu dispoziţiile 
ordonanţei. 2. Cerinţa de calificare potrivit căreia pentru pompa de beton, autobetoniere şi autobasculante 
se vor prezenta „ITP”, „RCA” şi licenţa de transport este justificată 

75. Clarificarea unui factor de evaluare nu constituie o modificare a lui. Factorul de evaluare „termen de plată” 
este legal. Prin punctarea termenului de plată autoritatea contractantă a urmărit obţinerea unei perioade de 
graţie pentru plata facturilor cât mai mare 

76. 1. În condiţiile necontestării documentaţiei de atribuire şi a depunerii ofertei se consideră că ofertanta a 
acceptat condiţiile documentaţiei, pe care, ca atare, trebuie să le respecte. 2. Cererea de suspendare a 
procedurii de atribuire poate fi formulată doar la Consiliu 

77. Eroare materială în cuprinsul scrisorii de garanţie bancară pentru participarea la licitaţie. Posibilitatea 
corectării ei 

78. În plângere nu pot fi invocate alte motive decât cele cuprinse în contestaţia adresată Consiliului 
79. Societăţile civile de avocaţi nu pot fi încadrate în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii şi, în consecinţă, nu 

pot beneficia de facilitatea constituirii garanţiei de participare în cuantum redus cu 50% 
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80. 1. Participarea la licitaţie a firmei care a întocmit studiul de fezabilitate nu este, în sine, de natură să 
distorsioneze concurenţa. 2. Termenul de garanţie ofertat poate fi mai mare decât cel dat de producător 

81. Cerinţa prezentării autorizării de livrare pentru produsele ofertate este nelegală 
82. 1. Acordul-cadru de servicii de tipărire, împlicuire şi distribuire a facturilor de energie electrică şi a altor 

documente nu constituie contract sectorial pentru SC Electrica SA. Contestaţiile vizând procedura de 
atribuire sunt inadmisibile la Consiliu. Deciziile Consiliului beneficiază, ca orice act de jurisdicţie, de puterea 
lucrului judecat 

83. Taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar sunt reglementate diferit. Chiar dacă a achitat timbrul judiciar 
într-un cuantum mai mare decât cel prevăzut de lege, petenta rămâne obligată la plata taxei de timbru 

84. Potrivit art. 201 alin. (1) din ordonanţă, autoritatea contractantă are dreptul, nu obligaţia, de a solicita 
clarificări 

85. Susţinerea din partea terţilor nu este aplicabilă pentru îndeplinirea criteriilor de calificare privind standardele 
de calitate 

86. 1. Cererea de suspendare a procedurii de atribuire este inadmisibilă la curtea de apel, putând fi formulată 
doar în faţa Consiliului. 2. Completarea contestaţiei cu noi motive nu este permisă decât în interiorul 
termenului de contestare 

87. Consiliul nu este competent să soluţioneze contestaţiile formulate după semnarea contractantului. Consiliul 
nu este abilitat legal să decline cauza către instanţa de judecată competentă 

88. Este restrictivă cerinţa de calificare constând în deţinerea unei instalaţii de preparat mixturi asfaltice cu o 
capacitate de 40 tone/oră, în contextul în care durata contractului permite executarea lucrării cu instalaţii de 
capacitate mai mică 

89. Eroare constând în menţionarea în procesul-verbal al şedinţei de deschidere a lipsei propunerii tehnice a 
unei ofertante. Obligativitatea luării în considerare a documentelor din dosarul achiziţiei publice 

90. Termenul de contestare nu se calculează potrivit art. 101 C. proc. civ., ci potrivit art. 3 lit. z) din ordonanţă. 
Orice altă interpretare, venită chiar şi din partea autorităţii contractante, este lipsită de temei legal 

91. 1. Prezentarea de către părţi de expertize extrajudiciare contradictorii. Obligaţia Consiliului de a dispune o 
expertiză pentru elucidarea aspectelor contradictorii. Admiterea plângerii şi obligarea autorităţii 
contractante să desemneze pe lângă comisia de evaluare a unor experţi. 2. Este nelegală decizia Consiliului 
de respingere ca inadmisibile a motivelor de nelegalitate şi netemeinicie invocate de contestatoare prin 
„concluzii scrise” în urma studierii documentelor de la dosarul cauzei 

92. 1. Neanalizarea anumitor critici de către Consiliu nu atrage anularea deciziei sale, în contextul în care ele pot 
fi analizate de Curte. 2. Impunerea unui termen de plată a facturilor de 90 de zile de la data primirii lor nu 
contravine legii 

93. Oricare operator economic membru al unei asocieri care a participat la procedura de achiziţie publică are 
calitatea de a formula contestaţie, iar contestaţia profită şi este considerată ca aparţinând tuturor membrilor 
asocierii 

94. Procedură de atribuire pe loturi. Termenul de contestare se stabileşte în funcţie de valoarea estimată a 
lotului contestat, iar nu a întregii proceduri 

95. 1. Faptul că răspunsul la solicitarea de clarificări a autorităţii a fost transmis de către terţul susţinător, iar nu 
de către ofertant, nu poate atrage respingerea ofertei. 2. Nu este posibilă analiza în etapa plângerii a altor 
motive decât cele cuprinse în contestaţia adresată Consiliului 

96. Plângere împotriva deciziei Consiliului de suspendare a procedurii de atribuire până la soluţionarea 
contestaţiei. Între timp, Consiliul a soluţionat contestaţia. Plângere devenită lipsită de interes 

97. Licitaţie organizată de o asociaţie care nu este autoritate contractantă. Contestaţie respinsă ca inadmisibilă 
de Consiliu. Soluţie legală. Normele atributive de competenţă sunt norme de ordine publică, astfel că nu pot 
fi extinse prin documentaţia de atribuire sau prin voinţa părţilor implicate în procedura de atribuire 

98. Neanalizarea de către Consiliu a tuturor criticilor asupra motivelor de respingere a ofertei contestatoarei. 
Stabilirea legalităţii respingerii ofertei pentru unul dintre motive face de prisos cercetarea respingerii şi faţă 
de celelalte motive 

99. Ordonanţa nu exclude posibilitatea ca şi alţi participanţi la procedura de atribuire, în afara celor care au avut 
calitatea de părţi în etapa desfăşurată în faţa Consiliului, să atace la instanţa de contencios administrativ 
deciziile Consiliului 

100. Ofertantă respinsă pentru neîndeplinirea unor obligaţii contractuale anterioare faţă de autoritatea 
contractantă. Denunţarea unilaterală a contractului şi motivaţia care a stat la baza ei sunt cele care trebuie 
avute în vedere în cadrul analizării îndeplinirii cerinţelor de calificare stabilite în documentaţia de atribuire 
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101. Anularea raportului procedurii de atribuire şi dispunerea reevaluării ofertelor dă dreptul autorităţii 
contractante la o reevaluare completă a ofertelor, sub toate aspectele, inclusiv să considere inadmisibilă o 
ofertă care iniţial a fost considerată admisibilă 

102. 1. Timbrarea plângerii nu se realizează la valoarea estimată a contractului. 2. Solicitarea de clarificări privind 
documentaţia de atribuire nu conduce la prelungirea termenului de contestare a documentaţiei 

103. Corectarea viciilor de formă este admisibilă doar pentru propunerea tehnică, nu şi pentru cea financiară 
104. Anulare corectă a procedurii de atribuire în urma unui raport al Curţii de Conturi. Invocarea de către Consiliu 

a unui temei de drept greşit nu este de natură a atrage modificarea soluţiei, câtă vreme temeiul corect se 
putea identifica cu uşurinţă 

105. Atribuirea contractului pe loturi reprezintă un drept al autorităţii contractante şi nu se poate stabili în sarcina 
acesteia vreo obligaţie în sensul atribuirii de contracte distincte pe loturi. Opţiunea încheierii acordului-cadru 
doar cu un singur operator economic nu încalcă normele legale 

106. Solicitarea de clarificări ofertanţilor reprezintă un drept, iar nu o obligaţie a autorităţii contractante 
107. Cerere de revizuire nemotivată. Argumentul motivării ei după primirea deciziei redactate a instanţei. Cerere 

inadmisibilă 
108. Data la care autoritatea transmite un document printr-unul dintre mijloacele rapide de transmitere a 

informaţiei este data la care se prezumă că ofertantul ia cunoştinţă de actul respectiv sau ar trebui să ia 
cunoştinţă 

109. 1. Nu autoritatea contractantă trebuie să dovedească că produsul ofertat nu poate îndeplini funcţiile la 
parametrii ceruţi, ci este în sarcina ofertantei să dovedească faptul că propunerea sa tehnică corespunde 
cerinţelor impuse de autoritate. 2. Este lipsită de interes obiecţia ofertantei care depune o ofertă 
neconformă faţă de acceptabilitatea ofertei declarată câştigătoare 

110. Interesul legitim al contestatoarei „în legătură cu respectiva procedură de atribuire” poate fi actual sau 
trecut, însă interesul acţiunii jurisdicţionale trebuie să fie întotdeauna actual. Art. 255 alin. (2) lit. a) nu 
instituie posibilitatea introducerii unor acţiuni pentru analize şi dezbateri pur teoretice, fără consecinţe 
practice asupra persoanei pretins vătămate 

111. Contestaţia asocierii ofertante împotriva respingerii ofertei sale a fost declarată tardivă de Consiliu. Prin 
aceeaşi decizie, s-a admis o altă contestaţie şi s-a dispus reevaluarea ofertelor. Este inadmisibilă o nouă 
contestaţie din partea asocierii ofertante cu ocazia comunicării rezultatului reevaluării, întrucât situaţia 
asocierii ofertante a rămas neschimbată, autoritatea menţinând motivele respingerii iniţiale 

112. Pe durata judecării plângerii, într-un alt litigiu, instanţa a decis irevocabil că oferta petentei este neconformă. 
Neconformitatea ofertei petentei stabilită irevocabil atrage lipsa de interes în formularea plângerii 

113. Nu revine autorităţii contractante responsabilitatea funcţionării corespunzătoare a instrumentelor de 
comunicare indicate de ofertanţi (e-mail/fax) 

114. Ofertantă respinsă pentru neîndeplinirea unor obligaţii contractuale anterioare faţă de autoritatea 
contractantă 

115. Este nelegal factorul de evaluare prin care se punctează conformitatea ofertei cu specificaţiile din caietul de 
sarcini 

116. Nu intră în competenţa Consiliului contestaţiile care privesc proceduri de achiziţie directă, acestora fiindu-le 
aplicabile dispoziţiile legii generale a contenciosului administrativ. Respingere legală a contestaţiei ca 
inadmisibilă 

117. Conflict de interese 
118. Abaterile pe care se poate întemeia anularea procedurii de atribuire trebuie să existe în realitate, să fie grave 

şi să afecteze procedura de atribuire. Încheierea contractului este o obligaţie legală ce incumbă autorităţii 
contractante, câtă vreme nu există niciunul dintre cazurile de anulare a procedurii 

119. Nu se poate încheia un contract de prestări de servicii pentru externalizarea gestiunii serviciilor de 
salubritate a localităţii, ci doar contract de delegare a gestiunii, iar procedura este cea a licitaţiei deschise, iar 
nu a licitaţiei restrânse 

120. Consiliul nu poate asigura completarea ofertei cu documente în demonstrarea îndeplinirii cerinţei privind 
experienţa similară, după finalizarea procedurii de evaluare a ofertelor realizată de autoritatea contractantă. 
Lucrări similare 

121. Susţinere care reprezintă, în realitate, o înlocuire a ofertantului, care nu posedă certificările solicitate de 
autoritate. Susţinerea nu poate avea ca obiect o autorizare emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română. 
Ofertă respinsă în mod corect de autoritatea contractantă 
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122. Termenul de contestare a răspunsului de clarificări asupra documentaţiei de atribuire nu curge de la data 
publicării în SEAP a respectivei documentaţii 

123. Contestaţie privind o procedură de achiziţie directă. Contestaţie respinsă ca inadmisibilă întrucât nu intră în 
competenţa Consiliului. Decizie legală 

124. Decizia prin care Consiliul aplică autorităţii contractante sancţiunea amenzii nu poate fi atacată cu plângere 
decât de autoritatea sancţionată. Autoritatea contractantă are legitimare în a ataca cu plângere şi decizia 
pronunţată de Consiliu în soluţionarea contestaţiei. Caracterul obligatoriu al deciziei nu poate fi înţeles ca 
fiind o piedică în a formula plângere împotriva ei 

125. Motivele invocate pentru anularea procedurii trebuie să aibă un caracter grav, care să justifice măsura 
excepţională a anulării procedurii 

126. Măsura suspendării lăsată în competenţa instanţei de judecată nu poate avea ca obiect decât suspendarea 
executării contractului, nu şi o altă măsură provizorie ce ar viza aspecte anterioare încheierii contractului 

127. Termenul de depunere a contestaţiei se calculează potrivit art. 3 lit. z) din ordonanţă, iar nu potrivit art. 101 
C. proc. civ. 

128. În mod nelegal Consiliul a respins ca tardive contestaţiile pe motivul că ele nu au fost transmise şi autorităţii 
contractante, întrucât contestatoarea a transmis autorităţii o notificare care avea un conţinut identic cu cel 
al contestaţiilor şi care a permis autorităţii să îşi formuleze un punct de vedere la cererea Consiliului 

129. Este tardivă contestaţia formulată după expirarea termenului legal de contestare, fiind fără relevanţă faptul 
că autoritatea a comunicat ofertantei un termen de contestare mai lung decât cel prevăzut de lege 

130. Decizie prin care Consiliul obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii. Imposibilitate de punere 
în aplicare a deciziei, întrucât SEAP nu permite schimbarea stării procedurii din „anulată”, în „în desfăşurare”. 
Cerere de amendare a conducătorului autorităţii contractante pentru nepunerea în executare a deciziei. 
Cerere nefondată 

131. Este nelegală cerinţa de calificare ca specialiştii propuşi de ofertant să fie certificaţi de producătorii 
echipamentelor 

132. Este nelegală repetarea solicitării de clarificări către ofertant, autoritatea având obligaţia de a-i respinge 
oferta dacă nu a răspuns concludent la prima solicitare 

133. Faptul că ofertantul nu ştie să folosească sistemul electronic de achiziţii publice nu îi dă dreptul de a depune 
documentele la sediul autorităţii contractante, în condiţiile în care ele trebuiau încărcate în sistemul 
electronic 

134. Condiţie de calificare constând în prezentarea unui contract de o anumită valoare. Nedepunerea contractului 
datorită îndoielilor ofertantei cu privire la păstrarea confidenţialităţii lui de către autoritatea contractantă. 
Ofertă respinsă în mod legal 

135. Ofertantă ajunsă la sediul autorităţii contractante înainte de ora limită de prezentare a ofertelor, însă care a 
înregistrat oferta la registratura autorităţii după ora limită, motivând dificultăţile de acces la registratură. 
Ofertă respinsă în mod legal ca întârziată 

136. Plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului este asimilată căii de atac a recursului. Prevederile Codului 
de procedură civilă în materia cererilor de intervenţie sunt aplicabile şi în procedura de soluţionare a 
plângerilor formulate împotriva deciziilor Consiliului. Plângerea formulată de ofertanta câştigătoare ce a avut 
calitatea de intervenientă în interesul autorităţii contractante în faza administrativ-jurisdicţională este 
neavenită şi se respinge în contextul în care autoritatea contractantă în interesul căreia a intervenit nu a 
făcut ea însăşi plângere 

137. Contestaţiile nu pot fi adresate direct instanţei de judecată 
138. Cererile de anulare a contractului de achiziţie publică şi de obligare a autorităţii contractante la plata de 

despăgubiri pentru repararea prejudiciului excedează cadrului procesual al plângerii împotriva deciziei 
Consiliului, constituind acţiuni de sine stătătoare 

139. Utilizarea unui tarif orar mediu mai mic decât cel minim legal cerut de autoritate. Respingere legală a ofertei 
140. Ofertanta a cărei ofertă a fost respinsă de autoritate are interes în a contesta oferta câştigătoarei, întrucât 

dacă şi această ofertă va fi respinsă, iar procedura de atribuire anulată, va putea participa la reluarea licitaţiei 
141. În contextul în care autoritatea contractantă afirmă că nu a primit contestaţia, este sarcina contestatoarei să 

facă dovada comunicării contestaţiei. Recipisa poştală nu constituie o asemenea dovadă, câtă vreme putea fi 
comunicat orice înscris sau putea fi comunicat un plic fără niciun conţinut 

142. Condiţiile în care se poate dispune de către Consiliu suspendarea procedurii de atribuire 
143. Motive de anulare a procedurii ce ţin de culpa autorităţii contractante. Anulare nelegală 
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144. Autoritatea contractantă nu poate utiliza factori de evaluare care au un caracter subiectiv, a căror evaluare 
nu se bazează pe criterii obiective, aduse la cunoştinţa operatorilor economici şi care să procure un avantaj 
real autorităţii 

145. 1. Partea nu poate invoca drept motiv de nelegalitate a deciziei Consiliului un aspect care nu a fost supus 
analizei organului administrativ-jurisdicţional prin contestaţie. 2. Criticile noi pe care contestatoarea le aduce 
prin concluziile sale scrise, ulterior termenului legal de contestare, sunt tardive şi nu trebuie analizate de 
Consiliu 

146. Contestaţia formulată ulterior semnării contractului excede competenţei Consiliului 
147. 1. Formular de ofertă care cuprinde două preţuri, cel mai mic fiind justificat de acordarea unui discount de 

10%. Ofertă care trebuie exclusă din competiţie întrucât cuprinde două propuneri financiare. 2. Autoritatea 
contractantă are obligaţia de a respecta şi considerentele deciziei Consiliului, nu numai dispozitivul 

148. Specificaţiile discriminatorii din caietul de sarcini trebuie contestate în termenul legal, neputându-se 
considera că ele sunt lovite de nulitate absolută, care să poată fi invocată oricând 

149. Cerinţa experienţei similare presupune ca ofertantul să fi executat anterior lucrări similare, iar nu doar ca el 
să fi semnat un contract pentru astfel de lucrări, pe care, însă, le-a executat un subcontractant 

150. Completare a plângerii cu un nou motiv după declararea cauzei în stare de judecată şi acordarea cuvântului 
pe fond. Completare tardivă 

151. Acceptarea posibilităţii de ajustare a preţului contractului este lăsată la aprecierea autorităţii contractante 
152. 1. Împrejurarea că ofertanta câştigătoare nu a fost citată ca parte în litigiul derulat în faţa Consiliului nu o 

lipseşte de dreptul de a ataca în instanţă decizia Consiliului, care a produs efecte juridice şi faţă de ea. 2. Nu 
contravin legii cerinţele de calificare ca ofertanţii să facă dovada deţinerii în proprietate/închiriere/altă formă 
sau a accesului la o staţie de betoane şi de a fi certificaţi potrivit standardului SA 8000 sau echivalent 

153. Cerere de suspendare a procedurii de atribuire. Condiţii. Acordul autorităţii contractante nu înlătură 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cererea pentru a fi admisă – cazul bine justificat şi paguba 
iminentă 

154. Procedură de atribuire iniţiată după ce autoritatea a iniţiat anterior o altă procedură cu acelaşi obiect şi care 
nu a fost finalizată. Oportunitatea iniţierii noii proceduri de atribuire nu poate face obiectul verificării 
instanţei de judecată 

155. Introducerea de către un operator economic a unui preţ foarte scăzut la licitaţia electronică nu este un 
element ce ţine de o conduită culpabilă a autorităţii contractante. Nu a fost afectată concurenţa, prin 
descurajarea operatorilor economici în a-şi îmbunătăţi ofertele 

156. Ofertele nu trebuie examinate formal sau acordând prevalenţă unor aspecte nerelevante 
157. Proba cu expertiza tehnică nu este admisibilă în etapa de soluţionare a plângerii 
158. Principiul tratamentului egal nu presupune o egalitate în ceea ce priveşte cuantumul valoric al penalităţilor 
159. 1. Capătul de cerere de suspendare a procedurii de atribuire este inadmisibil în etapa plângerii. 2. Cererea de 

returnare a garanţiei de participare este o cerere accesorie plângerii, astfel că ea primeşte aceeaşi soluţie ca 
şi cea dată plângerii 

160. 1. Petenta are interes în promovarea plângerii chiar dacă, între timp, contractul încheiat de autoritate a fost 
finalizat. 2. Nu este suficient ca propunerea financiară să se situeze sub pragul valoric estimat de autoritatea 
contractantă, ci trebuie structurată potrivit cerinţelor acesteia 

161. Nici Consiliul şi nici instanţa de judecată nu se pot substitui autorităţii contractante prin calificarea unei 
ofertante 

162. Faptul că o ofertă nu a fost respinsă în cadrul şedinţei de deschidere ca fiind depusă după ora limită nu 
înseamnă că ea nu poate fi respinsă ulterior, în etapa de evaluare a ofertelor 

163. Prezentarea unei scrisori de garanţie bancară care nu prevede obligaţia de plată în cazul prevăzut de art. 278 
ind. 1 din ordonanţă nu poate conduce la respingerea ofertei ca inacceptabilă 

164. 1. Nu sunt tardive motivele suplimentare invocate de contestatoare în urma studierii dosarului achiziţiei 
publice la Consiliu, întrucât termenul trebuie raportat la momentul studierii. 2. Depăşirea de către Consiliu a 
termenului de soluţionare a contestaţiei nu poate fi reţinută ca motiv de admitere al plângerii. Depăşirea 
atrage măsuri disciplinare asupra celor ce se fac vinovaţi, însă nu afectează valabilitatea deciziei 

165. În lipsa certitudinii că anumite documente nu sunt valabile, autoritatea nu poate respinge oferta, ci trebuie 
să solicite clarificări privind respectivele documente 

166. Consiliul nu are competenţa legală de a dispune continuarea procedurii prin atribuirea contractului 
167. Respingerea ofertei pentru lipsa anumitor vize de auditare din cuprinsul certificatelor ISO 9001 şi 14001. 

Respingerea este nelegală în absenţa solicitării de clarificări privind auditarea şi valabilitatea certificatelor. 
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Dreptul autorităţii de a cere clarificări trebuie exercitat cu bună-credinţă şi în considerarea dispoziţiilor din 
materia achiziţiilor publice, iar nu discreţionar 

168. 1. Capătul de cerere de suspendare a executării contractului se judecă de alt complet decât cel învestit cu 
judecarea plângerii. 2. Văzând că niciuna dintre părţi nu şi-a exprimat acordul cu privire la declinarea 
competenţei, în mod corect Consiliul a respins contestaţia ca inadmisibilă 

169. 1. Solicitare de prelungire a termenului de depunere a ofertelor motivată pe nevoia de timp a operatorului 
pentru obţinerea documentelor de calificare. 2. Faptul că autoritatea a solicitat operatorilor să prezinte un 
certificat de omologare tehnică/agrement tehnic în conformitate cu actele normative în vigoare nu are drept 
consecinţă restricţionarea participării la procedură 

170. 1. Încheierea contractului de către autoritate după respingerea contestaţiei de către Consiliu nu atrage 
inadmisibilitatea plângerii prin care se solicită reevaluarea ofertelor. 2. Subcontractanţii şi partea 
subcontractată reprezintă elemente esenţiale ale propunerii tehnice a ofertantului şi, odată declarate în 
ofertă, nu pot fi înlocuite după interesul ofertantului, întrucât ar altera conţinutul obligatoriu al ofertei 

171. Scrisoare de garanţie bancară de participare la licitaţie emisă pentru unul dintre membrii asocierii ofertante. 
Respingere legală a ofertei întrucât scrisoarea de garanţie nu menţionează emiterea ei pentru asocierea 
ofertantă 

172. Este lipsită de interes plângerea prin care contestatoarea clasată pe locul III reclamă oferta de pe locul I, 
declarată câştigătoare, în condiţiile în care nu formulează nicio critică faţă de oferta situată pe locul II 

173. Posibilitatea ofertanţilor de a utiliza subcontractanţi este prevăzută exclusiv în cazul contractelor de lucrări şi 
a celor de servicii, nu şi a celor de furnizare 

174. 1. Este nelegală menţiunea autorităţii că va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea 
comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire, să prezinte, pentru conformitate, un anumit document 
de calificare în original/copie legalizată. Verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi se 
face anterior stabilirii ofertei câştigătoare. 2. Faptul că Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice a formulat unele recomandări în privinţa documentaţiei de atribuire poate 
fi avut în vedere numai în măsura în care aceste recomandări sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale 

175. Achiziţie de servicii de pază cu valoare estimată sub pragul de la art. 57 alin. (2) din ordonanţă. Punerea în 
discuţia părţilor a lipsei competenţei Consiliului în soluţionarea contestaţiei. Respingere corectă a 
contestaţiei ca inadmisibilă, în contextul în care ea nu intră în competenţa materială a Consiliului, iar 
contestatoarea a insistat pentru soluţionarea ei de către acesta, nu de către instanţă 

 
Capitolul al V-lea. Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal/Secţia a II-a 
civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
176. Calculul termenului de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară 
177. 1. Plângerea poate fi motivată şi în afara termenului de declarare a ei, dispoziţiile art. 306 alin. 1 C. proc. civ. 

nefiind aplicabile. 2. Este lipsită de interes plângerea petentei clasate pe locul trei în contextul în care se 
critică doar oferta câştigătoare, iar nu şi cea de pe locul doi 

178. Este nelegală clauza contractuală potrivit căreia autorităţii contractante nu i se vor percepe penalităţi în cazul 
depăşirii termenului de plată a produselor furnizate 

179. Autoritatea contractantă nu are o putere discreţionară în a determina dacă este sau nu necesar să solicite 
clarificări ofertanţilor 

180. Consiliu judeţean. Lipsa capacităţii procesuale de folosinţă şi a calităţii procesuale pasive. Excepţii nefondate. 
Capacitate administrativă 

181. Dispoziţiile legale care reglementează reţinerea unei părţi a garanţiei de participare nu fac distincţie între 
buna sau reaua-credinţă a ofertantei care depune contestaţie 

182. 1. Consiliu judeţean. Lipsa calităţii sale de autoritate contractantă. Inducere în eroare a contestatoarei. 2. 
Purtarea unei corespondenţe cu autoritatea contractantă, prin care se cer explicaţii legate de cerinţele din 
documentaţia de atribuire sau se solicită eliminarea ori modificarea lor, nu are ca efect prelungirea perioadei 
legale de formulare a contestaţiei împotriva documentaţiei sau decalarea datei de la care începe să curgă 
aceasta 

183. Cerinţă de calificare constând în prezentarea de către ofertanţi a atestatului „ANRE”. Asociere ofertantă care 
a prezentat atestat „ANRE” din partea unui subcontractant. Ofertă respinsă în mod legal, întrucât atestatul 
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„ANRE” nu constituie o resursă materială sau umană a subcontractantului, pentru a putea fi luată în 
considerare în îndeplinirea cerinţei de calificare 

184. Plângere formulată doar de un membru al asocierii contestatoare. Lipsa calităţii procesuale active 
185. 1. Neprelungirea valabilităţii ofertei şi a garanţiei de participare determină lipsa calităţii procesuale a 

ofertantei în contestarea rezultatului procedurii. 2. Nu există nicio normă legală care să interzică sau să 
sancţioneze completarea contestaţiei după studierea dosarului cauzei la Consiliu 

186. Notificarea prin care ofertanta necâştigătoare solicită autorităţii contractante revizuirea rezultatului 
procedurii de atribuire nu conduce la decalarea termenului de contestare a acestui rezultat 

187. Cererea de suspendare a procedurii de atribuire este inadmisibilă 
188. Ofertanta nu poate fi descalificată în mod direct de către instanţa sesizată cu judecarea plângerii 
189. Dispoziţiile art. 132 C. proc. civ. nu sunt compatibile cu cele ale ordonanţei 
190. Achiziţie de servicii medicale, estimate valoric sub pragul de 125.000 euro. Contestaţie respinsă de Consiliu 

ca inadmisibilă, întrucât nu intră în competenţa sa. Soluţie legală 
191. 1. Autoritatea contractantă nu poate avea calitate procesuală activă la Consiliu, deoarece ar însemna să îşi 

conteste propriile acte. Însă, ea are această calitate în etapa procesuală a plângerii. 2. Ofertă depusă de o 
asociere de operatori economici. Contestaţie formulată doar de unul dintre asociaţi, în nume propriu. Lipsa 
calităţii procesuale active a contestatorului 

192. Garanţie de participare neconformă. Contestarea admiterii şi declarării câştigătoare a ofertantei care a 
prezentat această garanţie. Contestaţie tardivă, întrucât ea trebuia depusă în termenul legal de la data 
şedinţei de deschidere a ofertelor, iar nu de la data comunicării rezultatului procedurii 

193. Plângerea formulată de intervenienta accesorie este neavenită în contextul în care partea în favoarea căreia 
a intervenit nu a formulat plângere 

194. Prezentarea de către ofertant a unui răspuns de clarificare incomplet nu poate determina automat 
respingerea ofertei, autoritatea putând să ceară completarea răspunsului 

195. Refuzul petentei de a se judeca în contradictoriu şi cu ofertanta declarată câştigătoare, ca urmare a punerii în 
discuţie de către instanţă a introducerii ei în cauză, atrage respingerea plângerii ca inadmisibilă 

196. În susţinerea afirmaţiilor sale contestatorul trebuie să aducă argumente şi probe concrete, nu critici generice 
197. Consultarea unui expert în cadrul soluţionării contestaţiei este lăsată la aprecierea Consiliului 
198. Factura în care se menţionează cuantumul onorariului avocaţial nu face dovada achitării respectivului 

onorariu, astfel încât cererea de obligare la plata cheltuielilor de judecată va fi respinsă 
199. Termenele instituite de ordonanţă se calculează potrivit algoritmului prevăzut de art. 3 lit. z) din acest act 

normativ 
200. 1. Respingerea contestaţiei ca inadmisibilă de către Consiliu, pe motiv că ea nu intră în sfera sa de 

competenţă materială, nefiind aplicabile normele cap. IX din ordonanţă, nu înseamnă că este exclusă şi 
competenţa curţii de apel de a soluţiona, potrivit cap. IX din ordonanţă, plângerea împotriva deciziei 
Consiliului. 2. Analiza legalităţii actului administrativ emis de autoritatea contractantă se circumscrie doar 
efectelor admiterii plângerii, numai în această ipoteză curtea de apel putând să examineze legalitatea acestui 
act 

201. În lipsa datării de către oficiul poştal a plicului cu care a fost transmisă plângerea către instanţa de judecată, 
singura dată certă care poate fi avută în vedere în soluţionarea excepţiei de tardivitate este data înregistrării 
plicului la instanţă 

202. 1. Cum Consiliul a pronunţat decizia în contradictoriu cu Judeţul S., în calitate de autoritate contractantă, 
doar acesta poate fi titular al plângerii împotriva deciziei, iar nu Consiliul Judeţean S. 2. Este nelegală 
comunicarea doar a punctajelor obţinute de ofertanţi. Neindicând în adresa de comunicare a rezultatului 
procedurii modalitatea de acordare a punctajelor, în sensul de a arăta elementele care au condus la 
punctarea şi depunctarea ofertelor, există suspiciunea de subiectivism şi de încălcare a principiilor care au 
stat la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică. Respectarea principiului preeminenţei interesului 
public, în sensul de a finaliza cât mai rapid procedura de atribuire, nu poate contraveni principiului 
transparenţei, pentru că în acest fel s-ar crea posibilitatea unor aprecieri subiective la acordarea punctajului 

203. Este legală respingerea ofertei pentru nedepunerea răspunsului de clarificări în termenul acordat de 
autoritatea contractantă, chiar dacă răspunsul a fost depus la poştă în interiorul termenului. Art. 104 C. proc. 
civ. nu este aplicabil 

204. Nu pot fi avute în vedere de către instanţă criticile noi din cuprinsul concluziilor scrise, depuse după 
închiderea dezbaterilor, şi nici criticile deduse judecăţii pentru prima dată pe calea plângerii 
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205. Cerere de oferte pentru atribuire a unui contract de servicii incluse în anexa nr. 2B la ordonanţă, cu valoarea 
estimată sub pragul valoric prevăzut la art. 57 alin. (2). Respingerea contestaţiei ca inadmisibilă de către 
Consiliu, pentru lipsa sa de competenţă. Respingere nelegală, întrucât Consiliul trebuia să decline cauza către 
instanţa competentă 

206. Constatând că oferta contestatoarei a fost respinsă în mod corect de autoritate, Consiliul nu putea proceda 
la cercetarea capetelor de cerere din contestaţie privind respingerea ofertei câştigătoare şi anularea 
raportului procedurii, întrucât contestatoarea nu mai avea niciun interes faţă de acestea 

 
Capitolul al VI-lea. Curtea de Apel Constanţa, Secţia comercială, maritimă şi fluvială, de contencios 
administrativ şi fiscal/Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
207. Nespecificarea valorii ofertate la unul dintre factorii de evaluare. Transmiterea către autoritate a clarificării 

că valoarea ofertată este inclusă în preţul total al ofertei. Ofertă admisibilă 
208. Neîncheierea contractului cu ofertanta ce trebuia declarată câştigătoare, din vina autorităţii contractante, 

care nu a respectat deciziile Consiliului, naşte dreptul la despăgubiri pentru respectiva ofertantă 
209. Modificarea cotei de TVA cuprinsă în ofertă, ca urmare a schimbărilor legislative, nu constituie o modificare a 

ofertei 
210. Organizatoare care derulează activităţi relevante. Procedură pentru încheierea unui acord-cadru de „servicii 

specializate de pază şi intervenţie”. Procedură care nu se supune ordonanţei. Contestaţie inadmisibilă la 
Consiliu 

211. Existenţa unei cereri de rambursare/compensare de TVA nu face dovada că ofertanta nu are datorii la buget. 
Odată prevăzută condiţia de calificare a lipsei datoriilor, autoritatea are obligaţia descalificării ofertantei cu 
datorii, deşi art. 181 lit. c) din ordonanţă se referă la un drept al autorităţii 

212. Taxarea plângerilor se realizează în funcţie de valoarea estimată a contractului de achiziţie publică 
213. Contestaţie ce nu intră în competenţa Consiliului. Respingere legală a ei ca inadmisibilă 
214. Taxarea plângerilor se realizează în funcţie de valoarea estimată a contractului de achiziţie publică 
215. Faptul că unui operator economic nu îi convine răspunsul de clarificare comunicat de autoritatea 

contractantă nu reprezintă temei pentru anularea rezultatului procedurii de achiziţie publică 
216. În cuprinsul plângerii nu se pot invoca aspecte noi, nesupuse analizei Consiliului, întrucât s-ar sări peste un 

grad procesual, iar instanţa de control şi-ar depăşi prerogativele, respectiv de analizare a legalităţii hotărârii 
primei instanţe, comportându-se ca o instanţă de fond 

217. Autorizări/avize/licenţe aparţinând subcontractanţilor. Luarea lor în considerare în situaţia în care 
subcontractanţii execută acele părţi din contract pentru care sunt necesare respectivele autorizări/avize/licenţe 

218. Comunicarea plângerii către autoritatea contractantă nu reprezintă o procedură prealabilă obligatorie a cărei 
neîndeplinire să atragă inadmisibilitatea sau prematuritatea formulării plângerii. Necomunicarea plângerii 
către autoritatea contractantă nu este sancţionată de legiuitor 

219. Raportarea instanţei la o dată greşită constituie motiv pentru admiterea unei contestaţii în anulare 
220. Invocarea de către autoritatea contractantă a necesităţii depunerii unor autorizaţii ce nu a fost solicitată prin 

fişa de date a achiziţiei ori prin clarificările ulterioare excede posibilităţii de derulare legală a procedurii de 
achiziţie 

221. În calea de atac a plângerii se realizează un control judiciar al deciziei Consiliului, care nu poate avea ca 
obiect pretenţii sau motivări care nu au făcut obiectul examinării Consiliului. Nu se pot invoca motive noi faţă 
de cele cu care a fost învestit Consiliul 

222. Autoritatea contractantă nu poate solicita ofertantei o nouă justificare a preţului ofertei, întrucât ar avea ca 
efect favorizarea respectivei ofertante 

223. Pentru a opera sancţiunea prevăzută de art. 181 lit. c) ind. 1 este necesar să existe o dovadă clară a faptului 
că societatea şi-a îndeplinit defectuos obligaţiile contractuale 

 
Capitolul al VII-lea. Curtea de Apel Craiova, Secţia contencios administrativ şi fiscal 

 
224. Raportat la înscrisurile depuse de către contestator, care demonstrează neconcordanţe între specificaţiile 

tehnice ale utilajelor câştigătoarei şi prevederile caietului de sarcini, Consiliul avea obligaţia de a solicita 
datele necesare pentru soluţionarea contestaţiei. Înscrisurile nasc rezerve asupra conformităţii tehnice a 
ofertei, astfel încât instanţa urmează să admită plângerea 
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225. La stabilirea termenului de depunere a ofertelor autoritatea trebuie să aibă în vedere posibilitatea 
participării la procedură a operatorilor economici străini. Pentru nediscriminarea acestora şi tratament egal, 
termenul trebuie să fie suficient pentru ca aceştia să efectueze traducerea documentelor cerute de 
autoritate 

226. Consiliul a dispus reevaluarea ofertei câştigătoare, cu luarea în considerare a elementelor de neconformitate 
prezentate în motivarea deciziei. Decizie nelegală. Singura abilitată să declare neconforme ofertele este 
comisia de evaluare 

227. Autoritatea trebuie să identifice şi să indice ofertantei elementele preţului aparent neobişnuit de scăzut care 
trebuie justificate. Nestabilind aceste elemente autoritatea nu şi-a îndeplinit obligaţia de a verifica 
răspunsurile de justificare a preţului 

228. Termenul de contestare se calculează potrivit art. 3 lit. z) din ordonanţă, iar nu potrivit art. 101 C. proc. civ. 
229. 1. Ceea ce se impune cu caracter obligatoriu părţilor este dispozitivul deciziei în cuprinsul căruia se 

menţionează actele anulate şi măsurile dispuse autorităţii contractante pentru remedierea actelor ce 
afectează procedura de atribuire, iar nu considerentele deciziei. 2. Declararea ca neconformă a unei oferte 
este atributul exclusiv al comisiei de evaluare, care nu poate respinge o ofertă doar invocând o decizie în 
acest sens a Consiliului 

230. Nu există nicio obligaţie pentru Consiliu de a examina contestaţia pentru alte motive decât cele invocate de 
contestatoare 

231. Situaţia în care liderul de asociere declară că nu susţine plângerea formulată de către asociatul său. 
Nedepunerea la instanţă a vreunui act din care să reiasă că petenta a fost mandatată să acţioneze în judecată 
în numele asocierii 

232. Indicarea de către autoritatea contractantă a unui termen de contestare eronat nu înlătură obligaţia legală a 
persoanei vătămate de a formula contestaţia în termenul prevăzut de lege, nu în cel eronat indicat de 
autoritate. Transmiterea comunicării de respingere a ofertei la numărul de fax al sucursalei ofertantei. 
Transmitere valabilă 

233. Eroare constând în indicarea în fişa de date a orei 16, ca oră limită de depunere a ofertelor, iar în invitaţia de 
participare a orei 15. Relevantă este această din urmă oră, iar nu cea din fişa de date 

234. Necomunicarea copiei plângerii de către petentă nu este sancţionată cu nulitatea plângerii 
235. Ordonanţa nu permite substituirea organului jurisdicţional sau a instanţei de contencios administrativ în 

atribuţiile autorităţii contractante 
236. Termene de garanţie a lucrării de 50, respectiv 60 de ani. Termene nerealiste 
237. Algoritm de calcul subiectiv. Algoritm nelegal 
238. În temeiul art. 201 din ordonanţă autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări asupra ofertei, 

iar nu obligaţia 
239. Plângere formulată de un ofertant care nu a fost parte în procedura jurisdicţională desfăşurată în faţa 

Consiliului. Plângere introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă 
240. Consiliul a apreciat corect că nu poate fi învestit cu analiza oportunităţii investiţiei, aceasta fiind o decizie 

exclusivă a autorităţii contractante, anterioară iniţierii procedurii de atribuire. Existenţa anterioară a unui 
contract cu autoritatea contractantă, reziliat de aceasta, nu împiedică iniţierea unei noi proceduri de 
atribuire 

241. Factor de evaluare ce nu asigură nici transparenţa şi nici posibilitatea de control al punctării. Anulare legală a 
procedurii de atribuire 

242. Contestarea ofertei câştigătoarei de către o ofertantă respinsă definitiv nu este lipsită de interes 
243. Nu au calitate procesuală activă în a formula plângere împotriva deciziei Consiliului cei care nu au fost părţi 

în etapa administrativ-jurisdicţională desfăşurată la Consiliu 
244. 1. Este inadmisibilă o cerere de suspendare a deciziei Consiliului sau a încheierii contractului de achiziţie 

publică. 2. Termenul de contestare nu se calculează conform art. 101 C. proc. civ., ci potrivit art. 3 lit. z) din 
ordonanţă 

245. Cerinţă de calificare constând în prezentarea de certificate fiscale valabile la data deschiderii ofertelor. 
Clarificarea documentaţiei de atribuire în sensul că autoritatea permite participarea şi calificarea acelor 
operatori economici care înregistrează debite la bugetul local şi/sau la bugetul consolidat. Clarificare nelegală 

246. Consiliul nu este obligat să răspundă punctual la toate susţinerile şi afirmaţiile părţilor, ci are posibilitatea de 
a le sintetiza, în raport de legătura lor logică, şi de a le examina în mod grupat 
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247. Ofertant care nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale anterioare faţă de autoritatea contractantă. 
Documentul constatator al neîndeplinirii obligaţiilor beneficiază de prezumţia de legalitate de care se bucură 
orice act administrativ până la anularea sa de către instanţă şi poate fi folosit în respingerea ofertei 

248. Respingerea ofertei pe baza unui document constatator al neîndeplinirii corespunzătoare a unor obligaţii 
contractuale anterioare. Respingere legală, chiar dacă pe rolul tribunalului există un litigiu privind 
documentul constatator 

249. Este nelegală respingerea unei oferte pe motivul că certificatele de atestare fiscală sunt emise ulterior datei 
şedinţei de deschidere a ofertelor 

250. Indicarea greşită de către autoritatea contractantă a temeiului de drept al anulării procedurii nu conduce la 
concluzia lipsei de temei legal, în condiţiile în care poate fi uşor făcută încadrarea în drept a ipotezei, prin 
descrierea acesteia. Art. 209 alin. (1) lit. c) din ordonanţă nu face distincţie între imposibilitatea încheierii 
contractului determinată de autoritatea contractantă sau de ceilalţi participanţi la procedură 

251. 1. Având în vedere competenţele jurisdicţionale ale Consiliului şi rămânerea definitivă a stării de fapt şi de 
drept reţinută prin decizie, emiterea unei noi decizii, în timp ce prima este în vigoare şi trebuia să-şi producă 
efecte, este nelegală şi arbitrară, nefiind posibilă existenţa şi efectele a două acte jurisdicţionale care să se 
manifeste concomitent. 2. Necontestarea documentaţiei de atribuire în termenul legal echivalează cu 
acordul sau achiesarea părţilor la cerinţele şi specificaţiile cuprinse în acesta, fiind obligatorie pentru părţi şi 
autoritatea contractantă 

252. Excepţie de nelegalitate a documentului constatator pe baza căruia ofertanta a fost exclusă din procedura de 
atribuire. Sesizarea instanţei de contencios administrativ competente să o soluţioneze impietează asupra 
celerităţii soluţionării plângerii 

253. Este lipsită de temei cererea petentei de restituire a sumei reţinută de autoritatea contractantă din garanţia 
de participare, întrucât contestaţia sa a fost respinsă de către Consiliu 

254. Cerere de revizuire întemeiată pe o dispoziţie legală abrogată. Cerere inadmisibilă 
255. Achiziţie directă. Competenţa de soluţionare a contestaţiei se stabileşte potrivit legii contenciosului 

administrativ 
256. În calea de atac a plângerii nu au calitate procesuală pasivă nici Consiliul şi nici Autoritatea Naţională pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
257. Obligaţia de comunicare a contestaţiei şi către autoritatea contractantă nu este acoperită de notificarea 

autorităţii asupra intenţiei persoanei vătămate de a formula contestaţie la Consiliu 
258. Cerere de revizuire. Condiţii 
259. Retragerea scrisorii de garanţie bancară pentru participarea la licitaţie conduce la respingerea contestaţiei 

ofertantei ca lipsită de interes 
260. Petenta nu poate invoca respectarea obligaţiei comunicării contestaţiei către autoritatea contractantă pe 

baza faptului că i-a comunicat că a depus la Consiliu contestaţie împotriva raportului procedurii. Autoritatea 
nu are obligaţia de a face demersuri personale pentru comunicarea contestaţiei 

261. În punctarea ofertelor la factorul de evaluare „termenul de intervenţie pentru remedierea defecţiunii 
apărute în perioada de garanţie a lucrării”, autoritatea trebuie să aibă în vedere condiţiile concrete în care 
fiecare ofertant poate interveni 

262. Întrucât achitarea onorariului avocaţial s-a realizat anterior învestirii instanţei cu soluţionarea plângerii, 
instanţa a respins cererea de acordare a lor ca şi cheltuieli de judecată 

263. 1. Plângerea nu poate fi formulată decât de cei care au avut calitate procesuală în faza administrativ-juris-
dicţională. 2. Prin plângerea împotriva deciziei Consiliului nu se pot ataca actele ulterioare emise de 
autoritatea contractantă pentru punerea în executare a respectivei decizii 

 
Capitolul al VIII-lea. Curtea de Apel Galaţi, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal/Secţia 
contencios administrativ şi fiscal 

 
264. Faptul că în cuprinsul contestaţiei nu există o solicitare adresată Consiliului nu înseamnă că respectiva 

contestaţie este lipsită de obiect 
265. Procedură de achiziţie de servicii de pază cu valoare estimată sub pragul de la 57 alin. (2) din ordonanţă. 

Contestaţie inadmisibilă la Consiliu 
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266. Alocarea a doar 30 de puncte pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” încalcă principiul eficientei utilizări 
a fondurilor publice. Cerinţa de calificare constând în deţinerea unei staţii de beton la o distanţă de 
maximum 100 km de punctul median al lucrării este nelegală 

267. În urma studierii dosarului achiziţiei publice depus la Consiliu de către autoritatea contractantă se poate 
completa contestaţia cu noi motive 

268. 1. Termenul de depunere a plângerii se calculează potrivit Codului de procedură civilă, pe zile libere. 2. Faptul 
că petenta nu a comunicat către părţile adverse plângerea sa împotriva deciziei Consiliului, iar respectivele 
părţi au semnat contractul de achiziţie publică neştiind de existenţa plângerii, atrage anularea plângerii 

269. Consiliul nu este obligat să se pronunţe numai în sensul dorit de către contestatoare 
270. Atâta vreme cât decizia Consiliului nu a fost atacată cu plângere, autoritatea contractantă trebuie să i se 

supună, chiar dacă, prin decizie, Consiliul a dispus respingerea ofertei ori declararea ei câştigătoare 
271. Ofertanta care nu a putut trimite răspunsul de clarificări din cauza forţei majore. Respingere nelegală a ofertei sale 
 

Capitolul al IX-lea. Curtea de Apel Iaşi, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 
 
272. Absenţa de la dosar a oricărei probe privind conformitatea mostrelor prezentate de ofertanţi. Admiterea 

plângerii şi obligarea autorităţii contractante la verificarea conformităţii mostrelor 
273. Procedură de achiziţie de servicii de pază cu valoare estimată sub pragul de la 57 alin. (2) din ordonanţă. 

Contestaţie inadmisibilă la Consiliu 
274. Cerinţă de calificare constând în deţinerea de către ofertanţi a licenţei A.N.R.S.C. Doar unul dintre ofertanţii 

asociaţi deţine licenţă. Admitere nelegală a ofertei asocierii 
275. Contestatoarei nu i s-a încălcat dreptul la apărare prin simplul fapt că nu a fost prezentă în faţa Consiliului 
276. Mostre constând în alimente. Respingere legală a ofertei pe criterii de gust 
277. Formular de ofertă în care este indicat în cifre şi litere alt preţ decât cel din centralizatorul anexat 

formularului. Valoarea ce trebuie reţinută este cea din formularul de ofertă 
278. 1. Nu există nicio prevedere referitoare la faptul că susţinerea din partea unei terţe persoane se acordă 

integral sau în parte, nefiind, de asemenea, specificată vreo interdicţie cu privire la cumularea experienţei 
similare a susţinătorului cu cea a ofertantului sau a asocierii. 2. Consiliului nu îi pot fi impuse punctele de 
vedere în legătură cu modul de interpretare a dispoziţiilor legale emise de Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

279. Petenta nu poate invoca pretinsa prioritate a aplicării legii în locul cerinţei din documentaţia de atribuire, 
câtă vreme prin necontestarea în termen a cerinţei, în sensul anulării ei, ea a devenit obligatorie pentru toţi 
participanţii la procedură 

280. Achiziţie de servicii încadrate în anexa nr. 2B la ordonanţă (servicii de pază), cu valoarea estimată sub pragul 
de la art. 57 alin. (2). Respingere legală a contestaţiei ca inadmisibilă, întrucât ea nu intră în competenţa 
materială a Consiliului 

281. Ponderea factorilor de evaluare, stabilită în aşa mod încât să ducă la câştigarea ofertei de către ofertantul 
care propune preţul cel mai mare, nu poate reflecta decât o totală şi injustă risipă a fondurilor publice, în 
dezacord cu legislaţia privind atribuirea contractelor de achiziţie publică 

282. Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul cu ofertantul de pe locul secund, iar nu 
obligaţia, atunci când nu îl poate încheia cu cel de pe primul loc 

283. 1. Plângere formulată de unul dintre asociaţi în calitate de lider al asocierii. Calitatea de lider al asocierii nu 
este aceeaşi cu cea de reprezentant al asocierii. Plângerea este formulată în nume propriu de asociat, 
situaţie în care nu este necesar ca petenta să prezinte împuternicire din partea celorlalţi asociaţi. 2. Cerinţa 
de calificare constând în prezentarea unui document care să confirme că ofertantul are acces la o linie de 
credit, sau alte forme de finanţare, neconsumate la data depunerii ofertei, pentru susţinerea execuţiei 
lucrărilor. Disponibilităţile financiare ale administratorului firmei ofertante nu pot fi luate în considerare în 
absenţa unui angajament ferm de susţinere a ofertantei 

284. Angajamentul de susţinere a capacităţii ofertantului trebuie depus în formă autentică, nefiind suficientă 
depunerea în copie legalizată 

285. 1. Sunt tardive motivele cu care a fost completată plângerea în afara termenului de motivare a ei. 2. Atât 
timp cât Consiliul, în cadrul contestaţiei formulată de petentă, a avut de examinat doar anumite aspecte, 
cărora le-a răspuns, în plângerea adresată instanţei nu pot fi invocate critici noi, care nu au făcut obiectul 
verificării Consiliului 
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286. Documentaţie de atribuire a unui contract de servicii de management al proiectelor. Nu este necesar a se 
indica de către autoritatea contractantă un număr de ore pentru fiecare membru al echipei de experţi 
propusă de ofertanţi 

287. Un eveniment care survine exclusiv din iniţiativa autorităţii contractante nu poate constitui motiv de anulare 
a licitaţiei 

288. Ofertarea unui articol de lucrări cu o cantitate greşită, din cauza inversării accidentale a două cifre. Ofertă 
respinsă în mod corect ca neconformă 

289. Termenul de proiectare foarte scurt trebuie justificat de ofertantă, cu probarea posibilităţii ei de realizare a 
proiectului în termenul propus 

 
Capitolul al X-lea. Curtea de Apel Oradea, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal/Secţia 

a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
 
290. Admiterea la procedura prin mijloace electronice a unei oferte inadmisibile, întrucât autoritatea nu a avut 

acces la preţul ofertat decât după admiterea ofertei. Anularea procedurii. Capete de cerere care nu necesitau 
analiza Consiliului 

291. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita completări pentru demonstrarea îndeplinirii de către 
ofertanţi a cerinţelor de calificare, şi nu obligaţia, lipsurile din documentele prezentate fiind imputabile 
ofertanţilor, nu autorităţii 

292. Autoritatea contractantă nu poate remedia factorii de evaluare 
293. Factori de evaluare pentru care nu s-a prezentat o modalitate corectă de evaluare şi punctare a ofertelor. 

Anulare legală a procedurii de atribuire 
294. 1. Invocarea unor motive noi de plângere după termenul de 10 zile de la comunicarea deciziei Consiliului nu 

obligă instanţa să se pronunţe asupra acestora. 2. Dispoziţiile legale nu pot fi interpretate în sensul că ar 
permite completarea ofertei cu însăşi propunerea tehnică 

295. 1. Cerinţa prezentării documentelor de calificare în copie legalizată – cerinţă nelegală. 2. Factori de evaluare 
cu caracter subiectiv – factori nelegali. 3. Cerinţa înregistrării de profit pe ultimii 3 ani – cerinţă nelegală 

296. 1. Nu este suficient ca termenul de depunere a candidaturilor/ofertelor să respecte termenul minim prevăzut 
de ordonanţă, ci el trebuie stabilit de autoritate astfel încât toţi operatorii interesaţi să beneficieze de o 
perioadă adecvată, care să le permită elaborarea şi depunerea ofertelor proprii. 2. Cerinţa ca toate 
documentele prezentate în original de ofertant să fie însoţite de cinci exemplare în copie nu este excesivă 

297. Cerinţă de calificare a prezentării de rapoarte de inspecţie ICECON INSPECT sau echivalent pentru staţia de 
preparare mixturi asfaltice, staţia de preparare betoane şi pentru repartizorul finisor. Cerinţă legală 

298. Modificarea factorilor de evaluare sau a ponderii lor nu pot constitui măsurile de remediere pe care să le ia 
autoritatea contractantă în baza art. 256 ind. 1 şi 256 ind. 3 din ordonanţă 

299. Factorii de evaluare „tehnologia propusă pentru execuţia lucrărilor” şi „planul calităţii pentru execuţia 
lucrărilor” – factori nelegali. 2. Cerinţa de calificare a înregistrării de profit pe ultimii 3 ani – cerinţă nelegală. 
3. Cerinţa prezentării de certificate ISO 27001, SA 8000 şi OHSAS 18001 depăşeşte cadrul legal 

300. Este logic că se impune stabilirea unei noi date-limită pentru depunerea candidaturilor în situaţia în care 
Consiliul a dispus autorităţii remedierea documentaţiei de atribuire, cu publicarea remedierilor în SEAP 

301. Anularea procedurii de atribuire întrucât documentaţia de atribuire nu a fost pusă la dispoziţia operatorului 
economic în termenul legal 

302. Constituirea garanţiei de participare prin ordin de plată, în loc de scrisoare de garanţie bancară – cum se 
cerea în fişa de date a achiziţiei. Respingere legală a ofertei 

303. Este interzisă eliminarea factorilor de evaluare ca măsură de remediere în urma unei contestaţii. Anularea 
procedurii de atribuire 

304. 1. Lipsa indicării clare şi detaliate a metodologiei de punctare a avantajelor cuantificabile care vor rezulta din 
propunerile tehnice constituie motiv de anulare a procedurii de atribuire. 2. În condiţiile în care se invocă 
lipsa de proporţionalitate sau irelevanţa unei cerinţe minime de calificare, proba nu incumbă în primul rând 
contestatorului, ci autoritatea contractantă este cea care trebuie să dovedească relevanţa şi 
proporţionalitatea cerinţei. 3. Situaţiile în care se poate apela la sintagma „sau echivalent”. 4. Chiar dacă prin 
admiterea unor critici din contestaţie s-ar fi putut dispune măsuri de modificare a documentaţiei de 
atribuire, câtă vreme o singură critică este de natură să determine anularea procedurii, această soluţie se 
impune măsurilor de modificare ale documentaţiei de atribuire 
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305. 1. Procesoare Intel neechivalente. 2. Necesitatea sau oportunitatea achiziţionării de produse de o anumită 
performanţă, precum şi caracteristicile tehnice sunt stabilite de fiecare autoritate contractantă 

306. 1. Cerinţa prezentării de documente în formă originală sau legalizată pune operatorii economici în situaţia de 
a face cheltuieli nejustificate. 2. Cerinţa prezentării bilanţului contabil cu profit pe ultimul an este restrictivă. 
3. Este excesivă cerinţa prezentării ofertei în şase exemplare copie. 4. Solicitarea autorităţii ca ofertanţii să 
prezinte un certificat care să ateste respectarea standardului privind sistemul de management al sănătăţii şi 
securităţii ocupaţionale este nelegală 

307. 1. Nu are calitate procesuală pasivă în procesul de judecare a plângerii contestatoarea care a renunţat la 
contestaţia sa în faţa Consiliului. 2. Autoritatea contractantă are atât un drept, cât şi o obligaţie de a solicita 
clarificări/completări asupra ofertelor 

308. Experienţa similară nu poate fi susţinută de mai mulţi terţi care, individual, niciunul nu deţine experienţa 
similară de valoarea pragului impus de autoritatea contractantă 

309. Motivele invocate pentru prima dată în plângere sunt inadmisibile 
310. Onorariul avocaţial de 4.340 lei nu este nejustificat de mare 
311. 1. Posibilitatea autorităţii contractante de a solicita ofertanţilor clarificări sau completări a fost statuată de 

legiuitor ca un drept de care poate uza autoritatea când apreciază că este necesar, iar nu ca o obligaţie pe 
care aceasta ar trebui să o îndeplinească. 2. Experienţa similară a subcontractantului nu se poate transfera 
candidatului/ofertantului în procedura de atribuire. Nu se poate îndeplini cerinţa de calificare vizând 
experienţa similară prin invocarea de către candidat/ofertant a experienţei similare a subcontractantului său 

312. Împrejurarea că încălcarea obligaţiilor contractuale a cauzat grave prejudicii beneficiarului nu rezultă în mod 
implicit din aceea că ofertantul figurează înscris în Centrala Incidentelor de Plăţi. Această împrejurare trebuie 
dovedită de cel care o invocă 

313. Autoritatea contractantă nu trebuie să dea dovadă de un formalism excesiv, ea fiind obligată să menţină un 
just echilibru între ofertanţi, fără a omite exigenţa eficienţei utilizării fondurilor publice. Declaraţie pe propria 
răspundere în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006. Declaraţie depusă de terţul 
susţinător 

 
Capitolul al XI-lea. Curtea de Apel Piteşti, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal/Secţia 
a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
314. Neluarea în calcul de către ofertantă a cheltuielilor legale necesare (aferente concediului de odihnă al 

angajaţilor). Respingere corectă a ofertei 
315. Lucrări similare. Înţeles. Nu toate categoriile de lucrări din aceeaşi grupă CPV sunt similare 
316. Calitatea de autoritate contractantă a SC Apă Canal 2000 SA Piteşti. Contract pentru achiziţia de autoutili-

tare – contract nesectorial. Contestaţiile privind achiziţia sunt inadmisibile la Consiliu 
317. Primăria poate sta în justiţie, în calitate de pârâtă 
318. Modificare minoră a preţului ofertei. Respingere legală a ei 
319. 1. Participarea cu ofertă la licitaţie a societăţii care a întocmit studiul de fezabilitate ce stă la baza docu-

mentaţiei de atribuire. Distorsionarea concurenţei. Anularea procedurii. 2. Ordonanţa impune autorităţii 
comunicarea caracteristicilor şi a avantajelor ofertei câştigătoare, ceea ce presupune o prezentare detaliată, 
care nu se rezumă la punctajul obţinut de oferte 

320. Angajamentul ferm de susţinere a unui ofertant trebuie să fie însoţit de documente din care să rezulte, în 
mod concret, că susţinătorul beneficiază de resursele necesare susţinerii 

321. Din dispoziţiile legale nu rezultă obligaţia autorităţii contractante de a împărţi pe loturi produsele pe care 
urmează să le achiziţioneze 

322. 1. Nicio dispoziţie legală nu obligă Consiliul să comunice celui căruia i-a admis cererea de intervenţie actele 
depuse de către contestator şi punctul de vedere al autorităţii contractante. 2. Nu este de conceput ca 
intervenientul să solicite altceva decât solicită una sau cealaltă dintre părţile între care s-a legat iniţial litigiul 

323. 1. Legiuitorul a dorit ca şi autoritatea contractantă să aibă posibilitatea de a ataca decizia Consiliului. 2. 
Revine autorităţii contractante obligaţia de a dovedi că adresa de solicitare de clarificări privind oferta a fost 
primită de către ofertantă 

324. Ofertantă care a constituit garanţia de participare în cuantum redus cu 50%, fără a depune, însă, şi declaraţia 
că se încadrează în categoria IMM-urilor. Respingere legală a ofertei. Autoritatea contactată avea dreptul, iar 
nu obligaţia, de a solicita informaţii suplimentare de la reclamantă, dacă aprecia că se impune 
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325. Plângerea este o cerere neevaluabilă în bani şi nu se taxează în funcţie de valoarea contractului 
326. Există conflict de interese atât timp cât demisia administratorului societăţii ofertante nu a fost înregistrată la 

Registrul Comerţului. Descalificarea sau înlăturarea unui ofertant de la procedura de atribuire aparţine comisiei 
de evaluare, iar nu Consiliului, care nu se poate substitui şi interveni în atribuţiile date în competenţa comisiei 

327. Este aplicabil şi procedurii în faţa Consiliului art. 161 C. proc. civ., conform căruia când reprezentantul părţii 
nu face dovada calităţii sale se poate da un termen pentru împlinirea lipsurilor şi numai dacă acestea nu se 
acoperă se va anula cererea 

328. 1. Indiferent de criticile ce se aduc documentaţiei de atribuire, ele trebuie să se supună termenelor 
prevăzute de lege, depăşirea lor având drept consecinţă respingerea contestaţiei ca tardivă. 2. Cererea de 
clarificare a documentaţiei nu are efect întreruptiv sau suspensiv asupra termenului de contestare 

329. 1. Plângerile au caracter neevaluabil în bani şi, prin urmare, se timbrează conform art. 287 ind. 17 alin. (2) din 
ordonanţă. 2. Autoritatea nu poate solicita clarificări ofertanţilor care se află în aceeaşi situaţie în mod 
discriminatoriu. 3. Angajament de susţinere care priveşte o societate membră a asocierii ofertante. Este 
nelegală respingerea ofertei asocierii fără a se solicita clarificări pentru determinarea dacă susţinerea 
priveşte întreaga asociere ofertantă 

330. Este greşită respingerea contestaţiei ca lipsită de obiect în condiţiile în care din argumentarea ei se putea 
deduce care este solicitarea contestatoarei 

331. Ofertă în care timpul de intervenţie este exprimat în minute, în loc de ore. Ofertă neconformă 
 

Capitolul al XII-lea. Curtea de Apel Ploieşti, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal/Secţia 
a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
332. Ofertarea la licitaţia electronică a unui preţ tastat greşit, la care ofertanta nu poate executa lucrarea, nu se 

încadrează la art. 204 alin. (1) ind. 1 din ordonanţă – imposibilitate de încheiere a contractului din cauza 
forţei majore sau imposibilitate fortuită de a executa contractul 

333. 1. Posibilitatea atacării deciziei Consiliului doar cu plângere, la curtea de apel, nu constituie o încălcare a 
dreptului de acces la justiţie. 2. În contextul în care se contestă respingerea ca neconformă a ofertei, este 
firesc ca organul de soluţionare să verifice conformitatea ofertei cu specificaţiile caietului de sarcini 

334. Înscrierea în documentul bancar de constituire a garanţiei de participare la licitaţie a unei perioade de 
valabilitate mai scurte decât cea impusă de autoritate nu constituie un viciu de formă. Ofertă respinsă legal 

335. Competenţa pentru soluţionarea cererilor de îndreptare a erorilor materiale din deciziile sale revine 
Consiliului, nu instanţei 

336. Faptul că în scrisoarea de garanţie bancară nu este menţionată obligaţia de plată în situaţia prevăzută de art. 
278 ind. 1 nu înseamnă că dispoziţiile legale privind reţinerea parţială a garanţiei de participare nu îşi produc 
efectele 

337. Fiul preşedintelui comisiei de evaluare este angajat al societăţii desemnate câştigătoare. Conflict de interese. 
Continuarea procedurii cu excluderea din comisie a preşedintelui 

338. Soluţia asupra cererii de intervenţie nu presupune o motivare suplimentară celei privind contestaţia 
339. Termenul de contestare nu se calculează potrivit Codului de procedură civilă, ci potrivit ordonanţei 
340. Documentaţie care prevede acordarea unui punctaj mai mare pentru oferta cu preţul mai mare. Rezultat 

legal al procedurii de atribuire întrucât documentaţia de atribuire, care cuprinde algoritmul de calcul al 
punctajului, nu a fost contestată în prealabil 

341. Termenul de contestare se socoteşte potrivit ordonanţei, iar nu potrivit Codului de procedură civilă. 
Indicarea unui termen eronat de către autoritatea contractantă nu înlătură obligaţia respectării termenului 
prevăzut de ordonanţă 

342. Indicarea de către autoritatea contractantă a unui termen de contestare greşit. Nu are relevanţă acest 
termen precizat de autoritate în adresa de comunicare a rezultatului procedurii, întrucât termenul de 
contestare este stabilit de ordonanţă, neputând fi scurtat sau prelungit de autoritatea contractantă 

343. 1. Dispoziţiile art. 79 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 trebuie interpretate în sensul în care 
voinţa legiuitorului a fost de a sancţiona doar acele modificări de oferte care ating limita responsabilă a 
substanţialului. 2. Cheltuieli de judecată de 17.980 lei. Reducerea lor de către instanţă la 10.000 lei 

344. Deciziile Consiliului nu sunt hotărâri judecătoreşti şi, în consecinţă, nu beneficiază de autoritate de lucru judecat 
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345. 1. Cerinţă ca specialiştii ofertantului să poată interveni la beneficiar între 30 minute şi o oră. Cerinţă nelegală, 
întrucât favorizează operatorii economici locali. 2. Punctarea (chiar şi cu zero puncte) ofertelor neconforme 
este nelegală 

346. Transmiterea unui răspuns nesemnat cu semnătură electronică, contrar solicitării autorităţii contractante. 
Respingere legală a ofertei 

347. Cerinţa de calificare constând în dovedirea capacităţii tehnice printr-un singur contract nu respectă 
prevederile art. 178 alin. (2) din ordonanţă, restricţionând participarea la procedura de atribuire. Este legală 
decizia Consiliului în sensul dovedirii capacităţii tehnice prin prezentarea unuia sau mai multor contracte. 
Faptul că Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi-a dat acceptul 
pentru iniţierea procedurii de atribuire nu are nicio relevanţă raportat la nerespectarea prevederilor art. 178 
alin. (2) 

348. Este legală obligarea autorităţii contractante de către Consiliu să prevadă condiţia ca supravegherea şi 
asistenţa tehnică asupra lucrărilor la un monument istoric să se realizeze cu experţi şi/sau atestaţi de 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional 

349. Contestaţie depusă doar de un membru al asocierii. Nu se poate reţine lipsa calităţii procesuale a 
contestatoarei 

350. Propunerea în ofertă a unui responsabil tehnic cu execuţia care se află în relaţii directe cu dirigintele de 
şantier generează un conflict de interese care determină excluderea ofertei 

 
Capitolul al XIII-lea. Curtea de Apel Suceava, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal 

 
351. Soluţionarea de către Consiliu a unei contestaţii privind concesionarea unui bun aparţinând domeniului 

privat al unui oraş. Decizie nelegală, întrucât contestaţia nu intra în competenţa Consiliului 
 

Capitolul al XIV-lea. Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia comercială, de contencios administrativ şi 
fiscal/Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 

 
352. 1. Cum pe teritoriul României nu a mai fost realizat un proiect similar, cerinţa de calificare a experienţei 

similare este restrictivă şi irealizabilă pentru orice societate comercială din România. 2. Evaluarea riscurilor – 
factor ce contravine principiilor transparenţei, tratamentului egal şi proporţionalităţii 

353. 1. Absenţa unui algoritm de calcul pentru factorii de evaluare conduce la încălcarea principiilor care stau la 
baza atribuirii contractelor de achiziţie publică. 2. Cerinţa de calificare constând în vizitarea la o anumită dată 
a amplasamentului viitoarei lucrării, sub sancţiunea descalificării de la procedură, este nelegală 

354. Plângere depusă la Curtea de apel împotriva unui act al autorităţii contractante. Plângere inadmisibilă 
355. La etapa de licitaţie electronică pot participa numai ofertanţii care au depus oferte admisibile, inclusiv sub 

aspectul preţului 
356. Non reformatio in pejus 
357. La cerere, ofertantul are dreptul de a consulta documentele depuse de ceilalţi ofertanţi, refuzul autorităţii 

contractante de a i le prezenta fiind nejustificat 
358. Modalitatea de calcul al termenului de contestare/plângere este cea stabilită de ordonanţă, iar nu de Codul 

de procedură civilă. Nici art. 104 C. proc. civ. nu este aplicabil, contestaţia/plângerea trebuind să fie primită 
de către Consiliu/instanţă în interiorul termenului 

359. Soluţionarea fondului cauzei fără ca instanţa să parcurgă etapa dezbaterilor asupra acestuia. Hotărâre 
nelegală 

360. Legislaţia în domeniul achiziţiilor publice nu reglementează expres cerinţa marcajului „CE” pentru produsele 
ofertate 

361. 1. Nicio reglementare nu prevede obligaţia autorităţii de a întocmi o documentaţie de atribuire pe loturi, 
astfel încât fiecare operator economic care comercializează unul sau mai multe produse să aibă posibilitatea 
să depună ofertă doar pentru acele produse. 2. Solicitarea contestatoarei de eliminare a cerinţei de calificare 
privind prezentarea certificatului ISO 9001/2008 sau echivalent este nefondată. 3. Solicitare de introducere 
în documentaţia de atribuire a cerinţei testării produselor (dezinfectanţi) potrivit anumitor standarde. 
Solicitare nefondată 

362. 1. Calitatea de parte în procesul administrativ-jurisdicţional în faţa Consiliului o au contestatorul, cei care se 
asociază la contestaţie şi autoritatea contractantă. Ceilalţi participanţi la licitaţie nu au calitatea de parte. 2. 
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Decizia Consiliului se comunică de acesta părţilor, iar celorlalţi participanţi le este adusă la cunoştinţă prin 
publicare pe pagina de Internet a Consiliului, data publicării fiind cea de la care începe să curgă termenul de 
formulare a plângerii de către ceilalţi participanţi. 3. Termenul pentru depunerea plângerii este un termen pe 
zile pline 

363. 1. Calculul termenului de depunere a plângerii. 2. Situaţia în care instanţa respinge plângerea pentru alte 
argumente decât cele invocate de intervenientă. Respingerea cererii de intervenţie 

364. 1. Termenul de contestare a rezultatului procedurii curge de la data primirii comunicării acestui rezultat prin 
fax, iar nu de la data ulterioară a primirii comunicării şi prin poştă. 2. Termenul pentru depunerea 
contestaţiei/plângerii este un termen pe zile pline. 3. Comunicarea de către autoritate a unui termen de 
contestare eronat nu înlătură obligaţia legală a persoanei vătămate de a formula contestaţia în termenul 
prevăzut de lege, nu în cel eronat comunicat de autoritate 

365. Ordinul nr. 1568/2002 are caracter orientativ şi nu reprezintă un act normativ 
366. 1. Instanţa nu este ţinută de temeiul de drept invocat în susţinerea căii de atac şi nici de faptul că petenta 

şi-a intitulat-o „contestaţie”, nu „plângere”. 2. Faptul că autoritatea contractantă a procedat la publicarea 
invitaţiei în SEAP nu face aplicabilă legislaţia specială în materia achiziţiilor publice, ci dreptul comun în 
materie. Este legală respingerea de către Consiliu, ca inadmisibilă, a contestaţiei privind achiziţia de servicii 
încadrate în anexa nr. 2B cu valoare estimată sub prag 

367. Termenele stabilite prin dispoziţiile art. 256 ind. 2 alin. (1) lit. a) şi b) sunt pe zile calendaristice, intrând în 
calculul acestora atât ziua în care încep să curgă, cât şi ziua în care se sfârşesc 

368. 1. Documentul constatator emis de autoritate poate fi contestat în justiţie, potrivit Legii nr. 554/2004. 
Cererea de sesizare a instanţei de contencios administrativ cu excepţia de nelegalitate a actului constatator, 
formulată în cadrul judecării plângerii, este inadmisibilă. 2. În calea de atac a plângerii instanţa nu este în 
măsură să verifice legalitatea rezilierii contractului ce a stat la baza respingerii ofertantei de la licitaţie 

369. Expedierea plângerii printr-o societate de curierat. Instanţele nu pot asimila expedierea printr-o societate 
privată de curierat cu cea prevăzută de art. 104 C. proc. civ. 

370. Greşeala de judecată nu se confundă cu greşeala materială, care să determine admiterea unei contestaţii în 
anulare 

371. Contestaţiile privind procedurile de achiziţie directă nu intră în competenţa Consiliului 
372. 1. Infirmarea, prin decizia Consiliului, a susţinerilor autorităţii contractante referitoare la durata termenului 

de contestare nu constituie o imixtiune a organului cu atribuţii jurisdicţionale în activitatea celorlalte puteri 
ale statului. 2. Prevederile Regulamentului (UE) nr. 1251/2011 al Comisiei, de modificare a pragurilor 
valorice, sunt aplicabile în dreptul intern. La stabilirea valorii în euro a contractului de achiziţie publică 
trebuie avute în vedere prevederile Comunicării nr. 2011/C353/01 a Comisiei Europene. 3. Obligaţia de 
relevare a pieselor originale de către ofertanţii câştigători încalcă dispoziţiile legale privind proprietatea 
intelectuală 

 
Capitolul al XV-lea. Curtea de Apel Timişoara, Secţia contencios administrativ şi fiscal 

 
373. Nemotivarea respingerii excepţiei tardivităţii contestaţiei afectează legalitatea deciziei Consiliului 
374. Deşi art. 181 alin. (1) lit. c) ind. 1 din ordonanţă prevede dreptul autorităţii contractante de a exclude un 

ofertant în anumite circumstanţe, dacă respectivele circumstanţe au fost prevăzute de autoritate ca şi 
condiţii de calificare, atunci ea are obligaţia de a exclude ofertanţii care nu le îndeplinesc 

375. 1. O cerere de intervenţie accesorie în interesul uneia dintre părţi implică în mod necesar o cerere de 
chemare în judecată formulată între alte părţi, ceea ce nu este situaţia în cadrul dosarului, unde chiar 
petenta a formulat cererea de chemare în judecată. 2. Nu are calitate procesuală în a formula plângere 
ofertanta care nu a fost parte la etapa administrativ-jurisdicţională. 3. Termenul de contestare a 
documentaţiei de atribuire curge de la data la care autoritatea i-a adus modificări în urma solicitărilor de 
clarificări primite. 4. Cerinţa de calificare ca ofertantul să fi executat anterior un contract pentru lucrări de 
reabilitare/extindere reţele de canalizare cu o lungime minimă de 360 kilometri este disproporţionată, 
întrucât ofertantul poate prezenta mai multe contracte pe care să le cumuleze 

376. Capăt de cerere formulat pentru prima oară prin înscrisul de concluzii scrise, respectiv prin plângere 
377. Condiţie de calificare privind experienţa similară în proiectare construcţii civile de tip „after school” şi „cămin 

cultural”. Condiţie restrictivă 
378. În situaţia în care plângerea este depusă la Consiliu, acesta are obligaţia de a o înainta instanţei de judecată 
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379. Cheltuieli de judecată constând în onorariu avocaţial. Neacordare întrucât factura emisă nu face dovada 
plăţii onorariului 

380. 1. Calitatea procesuală aparţine unităţii administrativ-teritoriale, iar nu primăriei. 2. Condiţiile legale de 
admitere a cererii de suspendare a procedurii de atribuire 

381. 1. Este legală anularea actelor subsecvente celui nelegal, chiar dacă nu a fost cerută de contestatoare, 
întrucât ele nu pot avea o existenţă de sine stătătoare faţă de actul atacat constatat a fi nelegal. 2. 
Rămânerea unei singure oferte admisibile în cazul procedurii de achiziţie cu etapă finală de licitaţie 
electronică nu constituie motiv de anulare a procedurii 

382. Cererea prin care reclamanta urmăreşte obligarea autorităţii contractante să îşi execute obligaţiile asumate 
prin contractul de achiziţie publică este de competenţa exclusivă a instanţelor de judecată, nu a unui tribunal 
arbitral 

383. Termenul de depunere a plângerii se calculează potrivit art. 3 lit. z) din ordonanţă 
384. Termenul de contestare depinde de valoarea estimată a loturilor contestate, iar nu de cea a tuturor loturilor 
385. 1. Plângerea nu se timbrează în funcţie de valoarea contractului. 2. Ofertanta desemnată câştigătoare are 

calitate procesuală în a formula plângere împotriva deciziei prin care Consiliul anulează rezultatul licitaţiei, 
chiar dacă nu a participat la etapa administrativ-jurisdicţională 

386. Expirarea perioadei de garanţie conduce la constatarea unui comportament necorespunzător al ofertantului, 
ceea ce echivalează cu o renunţare în fapt la participarea la procedura de licitaţie 

387. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 278/2010, a 
fost exclusă posibilitatea de contestare directă în faţa instanţei judecătoreşti a actelor emise de autoritatea 
contractantă, fiind obligatorie contestarea acestora pe cale administrativ-jurisdicţională. Nu mai există temei 
pentru întrunirea cauzelor în faţa instanţei judecătoreşti atunci când se depune contestaţie atât la Consiliu, 
cât şi la instanţă 

388. Este lipsită de interes contestaţia prin care un ofertant clasat pe un loc inferior în clasament critică oferta 
aflată pe primul loc în situaţia în care nu a adus obiecţii concrete faţă de restul ofertelor situate pe locuri 
superioare ofertei sale 

389. Nu este exclusă posibilitatea prezentării susţinerii acordate de un terţ în altă formă decât cea a 
angajamentului ferm autentic. Subcontractantul poate fi şi susţinător al ofertantului 

390. Plângerea împotriva deciziei Consiliului nu poate fi formulată decât de către una dintre părţile litigante din 
procedura administrativ-jurisdicţională. Nici ofertanta declarată câştigătoare nu are calitate procesuală 
activă în a formula plângere, dacă nu a fost parte în procedura administrativ-jurisdicţională. Calitatea 
procesuală activă este o condiţie de exercitare a acţiunii civile distinctă de condiţia interesului 

391. Contestatoare care susţine că a transmis nu numai Consiliului, ci şi autorităţii contractante, contestaţia şi 
anexele ei. Susţinere infirmată de greutatea diferită a plicurilor expediate 

392. 1. Problema opozabilităţii actului administrativ-jurisdicţional este diferită de cea a efectelor sale. După 
rămânerea definitivă şi irevocabilă a deciziei, ea devine opozabilă în sens larg şi instanţelor de judecată, fiind 
exclus ca instanţele să mai analizeze dacă decizia era sau nu corectă. 2 Pentru a fi concludent, un răspuns la 
solicitarea de clarificări a autorităţii trebuie să conţină datele necesare pentru stabilirea de către autoritate a 
unei stări de fapt, relevantă din punct de vedere al documentaţiei de atribuire. Un răspuns concludent este 
acela pe baza căruia se poate trage o concluzie asupra unei probleme indicate 

393. Cererea de acordare a cheltuielilor solicitate de intervenientă urmează a fi respinsă, având în vedere că 
aceasta a intervenit în litigiu în folosul altei părţi din proprie iniţiativă, asumându-şi anumite cheltuieli care 
nu pot fi puse în seama contestatoarei, care nu a avut nicio pretenţie în raport de intervenientă 

394. Întrucât motivele de respingere a ofertei analizate sunt corect reţinute nu se impune analizarea celorlalte 
critici formulate de contestatoare, întrucât chiar dacă ar fi întemeiate ele nu ar putea schimba soarta ofertei 

 
Partea a II-a. Hotărâri pronunţate de alte instanţe 

 
Capitolul I. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 

 
395. Atacare de către petentă cu recurs a hotărârii prin care instanţa i-a admis cererea de sesizare a Curţii 

Constituţionale. Exercitarea cu rea-credinţă a căii de atac. Sancţionarea recurentei cu amendă 
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396. Nota de control întocmită de Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice, la cererea Direcţiei Naţionale Anticorupţie, într-un dosar de urmărire penală, nu constituie act 
administrativ atacabil în baza Legii nr. 554/2004 

397. Conflict de competenţă între două curţi de apel 
398. Chiar dacă ordonanţa nu îi era aplicabilă contractului încheiat anterior intrării ei în vigoare, modificările 

contractului prin acte adiţionale după intrarea în vigoare a ordonanţei trebuie să se conformeze acesteia 
399.  Poate exista conflict de competenţă între o curte de apel şi Consiliu, care revine spre soluţionare Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal. Consiliul este competent să soluţioneze 
contestaţiile până la momentul încheierii contractului 

 
Capitolul al II-lea. Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a comercială/Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal 

 
400. Consiliul este competent să soluţioneze şi contestaţiile formulate după semnarea contractului de achiziţie 

publică 
401. Prevederile art. 255 alin. (1) din ordonanţă, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 278/2010, sunt 

contrare principiului constituţional al caracterului facultativ al jurisdicţiilor speciale administrative 
402. Singura cale de contestare a actelor autorităţilor contractante este cea administrativ-jurisdicţională, la 

Consiliu. Contestaţie depusă la tribunal. Declinarea ei către Consiliu 
403. Competenţa materială în soluţionarea contestaţiei îndreptate împotriva unei decizii a autorităţii contractante 

emise anterior încheierii contractului de achiziţie publică revine exclusiv Consiliului 
404. Secţia comercială a tribunalului nu este niciodată competentă să judece procesele care au ca şi obiect 

contestarea modalităţii de desfăşurare a licitaţiei publice sau a rezultatului acesteia. Contract cu valoare 
estimată mai mică decât cea prevăzută la art. 57 alin. (2). Contestaţiile privind atribuirea lui nu intră în 
competenţa Consiliului, motiv pentru care acesta în mod corect şi-a declinat competenţa. Aceste contestaţii 
nu se judecă de către o instanţă comercială, ci de către o instanţă de contencios administrativ 

405. Contestaţie depusă la tribunal împotriva rezultatului unei cereri de oferte organizată de o fundaţie. Declinare 
către Consiliu, întrucât numai acesta este competent să analizeze susţinerile reclamantei 

 
Capitolul al III-lea. Tribunalul Buzău, Secţia comercială şi de contencios administrativ 

 
406. Constatând că decizia Consiliului a fost executată doar parţial de autoritatea contractantă, reclamanta 

trebuia să se adreseze Consiliului cu cererea de aplicare conducătorului autorităţii contractante a amenzii de 
20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, iar nu instanţei de judecată, care nu poate fi 
instanţă de executare 

 
Capitolul al IV-lea. Tribunalul Constanţa, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 

 
407. Contestaţie depusă la tribunal. Declinarea ei către Consiliu, întrucât competenţa nu aparţine instanţelor de 

judecată 
 

Capitolul al V-lea. Tribunalul Gorj, Secţia a II-a civilă/Secţia contencios administrativ şi fiscal 
 
408. Achiziţie directă. Secţia comercială nu este competentă în soluţionarea contestaţiei, competenţa aparţinând 

secţiei de contencios administrativ 
409. Contestaţie depusă la tribunal. Declinarea ei în favoarea Consiliului întrucât, prin Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 76/2010, s-a eliminat competenţa de soluţionare a contestaţiilor de către instanţele 
judecătoreşti 

 
Capitolul al VI-lea. Tribunalul Harghita, Secţia civilă 

 
410. Excepţie de nelegalitate a unui document constatator privind îndeplinirea obligaţiilor într-un contract de 

achiziţie publică. Excepţia nu poate fi invocată oricând, ci numai în perioada în care documentul constatator 
putea fi atacat pe cale directă 
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Capitolul al VII-lea. Tribunalul Ialomiţa, Secţia civilă 
 
411. Prin Legea nr. 278/2010 legiuitorul a acordat o competenţă exclusivă Consiliului, eliminând competenţa 

instanţelor în soluţionarea contestaţiilor 
 

Capitolul al VIII-lea. Tribunalul Olt, Secţia comercială şi de contencios administrativ 
 
412. Procedura de soluţionare a contestaţiilor nu constituie o jurisdicţie administrativă specială. Contestaţie 

depusă la tribunal. Declinarea competenţei de soluţionare către Consiliu 
 

Capitolul al IX-lea. Judecătoria Arad, Secţia civilă 
 
413. Ofertantă din categoria IMM-urilor. Participarea la procedură cu o garanţie în cuantum de 50% din suma 

solicitată de autoritate. Formularea unei contestaţii respinsă ca nefondată de Consiliu. Reţinerea garanţiei de 
participare de către autoritatea contractantă. Acţiune în instanţă pentru obligarea ofertantei la plata 
diferenţei până la întreaga sumă datorată autorităţii în baza art. 278 ind. 1 alin. (1) lit. a) din ordonanţă. 
Acţiune întemeiată 

 
Capitolul al X-lea. Judecătoria Sector 3 Bucureşti, Secţia civilă 

 
414. Cererea prin care se solicită pe cale separată acordarea cheltuielilor de soluţionare a contestaţiei este de 

competenţa Consiliului, iar nu a instanţei de judecată 
 

Capitolul al XI-lea. Judecătoria Miercurea Ciuc, Secţia civilă 
 
415. Cererea prin care se solicită pe cale separată acordarea cheltuielilor de soluţionare a contestaţiei este de 

competenţa judecătoriei 
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Cuprins Volumul II1 
 

Partea I. Hotărâri pronunţate de curţile de apel 
 

Capitolul I. Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 
 
1. 1. O procedură iniţiată în temeiul legislaţiei anterioare se supune acesteia în derularea ei. 2. Pentru 

dovedirea experienţei similare nu are relevanţă faptul că ea provine din contracte încheiate de ofertant 
direct cu beneficiarul sau din contracte de subantrepriză  

2. Punctaje acordate de comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate de membrii comisiei. 
Nesolicitând clarificări, respectiv neformulând contestaţie cu privire la modalitatea de punctare, petenta a 
acceptat considerarea evaluării membrilor ca fiind obiectivă 

3. Expertiză tehnică a cărei concluzie a fost înlăturată de instanţă. Tarifarea eronată a serviciilor. Ofertă 
neconformă  

4. Achiziţie destinată desfăşurării altor activităţi decât activităţile relevante ale autorităţii. Contestaţie 
formulată înaintea Consiliului, respinsă de acesta ca inadmisibilă. Decizie legală 

5. Ofertant în curs de certificare a implementării sistemelor ISO 9001 şi 14001. Ofertă admisibilă 
6. Nedepunerea motivelor plângerii în termenul de declarare a acesteia nu atrage sancţiunea nulităţii ei 
7. Timbrarea plângerii 
8. Obligaţia de timbrare a plângerii la valoarea contractului 
9. Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a unei localităţi. Contestaţie depusă la Consiliu, 

declinată la tribunal şi redeclinată de acesta către Consiliu. Conflict negativ de competenţă. În condiţiile în 
care doar procedura de atribuire se realizează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, iar 
legea specială ce reglementează delegarea de gestiune stabileşte expres şi imperativ competenţa materială 
de soluţionare a cauzelor, competenţa de soluţionare a contestaţiei revine secţiei de contencios 
administrativ a tribunalului 

10. Exercitarea dreptului de a solicita clarificări asupra documentaţiei de atribuire nu conduce automat la 
prelungirea termenului de contestare a documentaţiei 

11. Termenul de contestare depinde de valoarea estimată a contractului, valoare care trebuie să fie valabilă la 
momentul transmiterii spre publicare a anunţului de participare 

12. 1. Orice critici relative la documentaţia de atribuire sunt tardive, întrucât petenta şi-a însuşit conţinutul 
documentaţiei de atribuire prin faptul că a înţeles să îşi depună oferta. 2. Stabilirea ofertei câştigătoare se 
realizează prin compararea preţurilor ofertelor admisibile. 3. Denumirea ofertantului declarat câştigător 
trebuie comunicată numai ofertanţilor a căror ofertă a fost declarată admisibilă, dar necâştigătoare, nu şi 
acelor ofertanţi a căror ofertă a fost respinsă ca inacceptabilă 

13. Solicitare de eliminare a unei cerinţe din documentaţia de atribuire publicată în SEAP, la care autoritatea a 
răspuns negativ. Termenul de contestare a cerinţei curge de la publicarea documentaţiei în SEAP, nu de la 
data răspunsului primit de la autoritate  

14. 1. Cererea de intervenţie în interes propriu este admisibilă în faţa instanţei de soluţionare a plângerii. 2. 
Asociere în care liderul, care a constituit garanţia de participare, este IMM. Garanţie redusă cu 50%. Garanţie 
valabilă, chiar dacă celălalt asociat nu este IMM 

15. Din cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 nu rezultă obligaţia estimării valorii 
contractului de achiziţie de către un expert evaluator ANEVAR 

16. Nerespectarea continuităţii completului de judecată şi pronunţarea deciziei de către un alt complet nu 
conduce la anularea deciziei atacate a Consiliului 

17. 1. Termenul de plângere se calculează potrivit art. 101 C. proc. civ. 2. Ofertant în curs de certificare a 
sistemelor de management impuse de autoritatea contractantă. Ofertă respinsă legal 

18. Cât timp în documentaţia de atribuire nu s-a prevăzut expres o altă modalitate de transmitere a actelor nu 
pot fi utilizate decât modalităţile prevăzute de art. 60 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

19. 1. Serviciile de pază nu sunt legate direct de activitatea de producere a energiei, astfel încât nu se poate 
reţine că sunt destinate desfăşurării activităţii relevante. 2. Respingerea contestaţiilor ca inadmisibile. Soluţie 

                                                 
1 Volumul II a fost publicat în anul 2011, la Editura Wolters Kluwer. 
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nelegală întrucât atunci când un organ administrativ-jurisdicţional constată că nu este competent trebuie, 
potrivit art. 158 alin. 1 şi 3 C. proc. civ., să îşi decline competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea instanţei 
competente 

20. Soarta cererii de intervenţie în situaţia în care petenta renunţă la judecată  
21. Plângere depusă de ofertanta declarată câştigătoare. Soluţionarea plângerii fără participarea contestatoarei. 

Soluţie nelegală, întrucât se impunea citarea acesteia pentru respectarea dreptului de a participa la judecată 
şi a contradictorialităţii 

22. 1. Este admisibilă formularea unei cereri de intervenţie în interes propriu în calea de atac a plângerii. 2. 
Criticile petenţilor nu pot fi reţinute în favoarea altor participanţi la procedură 

23. Verificare acceptabilităţii ofertelor prin prisma preţului neobişnuit de scăzut nu este posibilă după derularea 
etapei finale de licitaţie electronică, ci doar anterior acesteia  

24. Adresa de comunicare a rezultatului procedurii se semnează de reprezentantul autorităţii contractante, iar 
nu de către membrii comisiei de evaluare 

25. 1. Experienţa în lucrări similare nu înseamnă experienţă în lucrări identice. 2. Factori de evaluare subiectivi. 
Anulare legală a procedurii de atribuire 

26. Cheltuieli de judecată în cuantum de 12.400 lei. Acordarea parţială a acestora 
27. Solicitare adresată autorităţii de a elimina anumite cerinţe din documentaţie. Termenul de contestare curge 

prin raportare la luarea la cunoştinţă a cerinţelor criticate, iar nu a datei de răspuns la solicitare 
28. Calculul termenului de contestare după intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2010 
29. Purtarea unei corespondenţe cu autoritatea contractantă nu are ca efect prelungirea perioadei legale de 

formulare a contestaţiei împotriva documentaţiei de atribuire sau decalarea datei de la care începe să curgă 
termenul pentru formularea contestaţiei 

 
Capitolul al II-lea. Curtea de Apel Bacău, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal 

 
30. Cerere de suspendare a executării deciziei Consiliului. Condiţii legale  
31. Oferta de preţ nu poate fi formală, ci trebuie să aibă o fundamentare economică  
32. Principiul rolului activ al instanţei. Nedepunerea tuturor diligenţelor în aflarea obiectului acţiunii reclamantei 
33. Nu comisiei de evaluare îi revine competenţa de a stabili conformitatea produselor cu un anumit standard, 

având în vedere condiţiile speciale pe care le presupune verificarea acestei conformităţi 
34. Listele de cantităţi din caietul de sarcini sunt obligatorii pentru ofertanţi, chiar dacă sunt eronate 
35. Contestaţiile privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane nu 

intră în competenţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
36. Pronunţarea asupra excepţiei de netimbrare a plângerii are prioritate faţă de pronunţarea pe cererea 

petentei de renunţare la judecarea plângerii sale 
37. Depunerea unui certificat de atestare fiscală expirat. Solicitarea de către autoritate a prezentării unuia nou. 

Soluţie legală. Întrucât art. 77 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 permite completarea unui 
document care lipseşte, cu atât mai mult el permite şi completarea unuia care a fost depus, însă era expirat 

38. Drepturile ocrotite de Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale se valorifică 
potrivit acestei legi 

39. Contestaţie în anulare. Motive 
40. 1. Interes în a contesta decizia prin care Consiliul i-a respins contestaţia îl are contestatoarea, iar nu alţi 

participanţi la procedura de atribuire. 2. Consiliul nu are obligaţia legală de a cerceta legalitatea unui act 
neatacat prin contestaţie 

41. Lipsa de justificare a punctajelor acordate. Factori de evaluare relativi. Necesitatea reevaluării ofertelor 
42. 1. Principiul tratamentului egal se consideră a fi încălcat dacă situaţii identice sunt tratate în mod diferit. 2. La 

licitaţie prezintă relevanţă informaţiile care rezultă din conţinutul bilanţului, nu data înregistrării lui la 
organul fiscal. 3. Nu există nicio obligaţie legală pentru Consiliu de a examina contestaţia pe alte motive 
decât cele invocate de contestator sau faţă de alte acte 

43. Participarea ofertantei la întocmirea studiului de fezabilitate, parte a documentaţiei de atribuire, nu 
presupune în mod automat un avantaj informaţional pentru ofertantă 

44. Autoritatea contractantă are nu dreptul, ci obligaţia de a accepta prezentarea de către ofertanţi a unor probe 
care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii, în locul certificatelor de calitate cerute 
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45. Tarif mediu orar pentru servicii de pază. Luarea în calcul la formarea tarifului a unei cheltuieli de 0 lei pentru 
concediile de odihnă şi a unui profit de 0 lei. Ofertă admisibilă 

46. 1. Contestarea înainte de data de depunere a ofertelor a unor cerinţe de calificare cuprinse în documentaţia 
de atribuire, cerinţe care însă au fost îndeplinite de contestatoare, oferta sa fiind admisă de autoritate. 
Contestare lipsită de interes. 2. Solicitarea autorităţii contractante ca ofertanţii să fi obţinut profit în ultimii 
trei ani nu este restrictivă şi nu încalcă principiul nediscriminării, fiind în acord cu dispoziţiile art. 184-186 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. 3. Raportat la natura şi complexitatea lucrărilor ce urmează 
a se executa, cerinţa privind prezentarea certificatului OHSAS 18001 (managementul sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale) este în acord cu prevederile legale 

47. Neacceptarea la procedură a consumabilelor reîncărcate sau remanufacturate. Condiţie justificată 
48. Forma scrisă a contractului de achiziţie publică constituie o condiţie ad validitatem a sa, ceea ce exclude 

posibilitatea prelungirii tacite a contractului. Referitor la continuarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale 
după data expirării contractului, dreptul pretins de reclamantul executant nu este vătămat printr-un act 
administrativ sau act administrativ asimilat şi, din această perspectivă, înlăturarea vătămării în procedura 
specială a contenciosului administrativ apare ca neîntemeiată. Reclamantul are deschisă calea acţiunii la 
instanţa de drept comun pentru a îşi valorifica drepturile pretinse rezultând din continuarea prestării 
obligaţiilor contractuale 

49. Modalitatea de funcţionare a Sistemului Electronic de Achiziţii Publice nu poate fi imputată autorităţii 
contractante 

50. Contestaţie adresată atât Consiliului, cât şi tribunalului. Lipsa notificării Consiliului despre sesizarea 
tribunalului. Soluţionarea contestaţiei de către Consiliu. Decizie legală 

51. Factor de evaluare subiectiv. Obligarea autorităţii contractante la remedierea lui 
52. Renunţarea la contestaţie cu o zi înainte de pronunţarea deciziei de către Consiliu. Neluarea în seamă a 

renunţării. Decizie nelegală 
53. Renunţare la contestaţie ulterior soluţionării ei de către Consiliu. Plângere din partea autorităţii. Anularea 

deciziei Consiliului de către instanţă, luându-se act de renunţarea la contestaţie 
54. Termenul de contestare a rezultatului procedurii se raportează la primirea adresei de comunicare a acestuia 

de la autoritate transmisă prin fax, iar nu la momentul ulterior la care ea a fost primită şi prin poştă. De 
asemenea, comunicarea de respingere, chiar dacă nu este motivată corespunzător, trebuie atacată în 
termenul legal 

55. Beneficiază de legitimare procesuală activă în formularea plângerii şi ofertanta care nu a fost parte în 
procedura administrativ-jurisdicţională 

56. Transmiterea în termen a contestaţiei către autoritatea contractantă, însă în afara termenului către Consiliu. 
Contestaţie tardivă 

57. 1. Analizarea de către Consiliu a altui temei de drept decât a celui invocat de contestatoare. 2. Sesizarea 
tribunalului cu o cerere pentru deschiderea procedurii insolvenţei împotriva unuia dintre membrii asocierii 
ofertante declarate câştigătoare. Aplicabilitatea art. 181 lit. b) din ordonanţă 

58. În condiţiile în care certificatul de calificare nu a fost declarat fals şi nu a fost anulat printr-o hotărâre 
judecătorească, el face dovada îndeplinirii condiţiei de calificare impuse de autoritatea contractantă 

59. Atribuirea unui contract de furnizare finanţat din fonduri publice în proporţie de 75% de o persoană juridică 
fără calitate de autoritate contractantă. Contestaţie inadmisibilă la Consiliu 

60. Calitatea de emitent al deciziilor prin care se soluţionează contestaţiile nu-i conferă Consiliului calitatea de 
parte în plângerea formulată împotriva deciziilor sale 

 
Capitolul al III-lea. Curtea de Apel Braşov, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 

 
61. Înscrierea în rubrica „autoritate contractantă” a primăriei nu poate atrage nulitatea procedurii de atribuire 
62. Competenţa materială a organului jurisdicţional este reglementată de lege, nu de documentaţia de atribuire 
63. Este utilă şi de preferat o amânare a declarării ofertei câştigătoare până la clarificarea tuturor aspectelor 

tehnice, în locul încheierii rapide a contractului, cu consecinţe neplăcute ulterioare 
64. 1. Cerinţele de calificare trebuie să fie îndeajuns de rezonabile încât să nu antreneze o restrângere excesivă a 

exerciţiului dreptului operatorilor economici de a concura la câştigarea contractului. Solvabilitate 
patrimonială. 2. Certificat de responsabilitate socială SA 8000. 3. Cerinţa ca personalul de specialitate şi cel 
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cu funcţii de conducere să fie angajat cu carnet de muncă. 4. Factorul de evaluare „programul calităţii 
întocmit pentru execuţia lucrării” 

65. Depunerea unui document de calificare la dosarul Consiliului nu poate acoperi lipsa acestuia la momentul 
evaluării ofertelor 

66. Documentele de calificare nu sunt acelaşi lucru cu propunerea tehnică 
67. Scrisoare de garanţie bancară de participare în care este indicată greşit denumirea autorităţii contractante. 

Eroare materială 
68. Contract de furnizare cofinanţat din fonduri publice de către un minister, atribuit de societatea comercială 

beneficiară a finanţării, care nu are calitate de autoritate contractantă. Respingerea contestaţiei de către 
Consiliu ca inadmisibilă, întrucât nu intră în competenţa sa atacarea actului organizatoarei care nu este 
autoritate contractantă. Soluţie nelegală 

69. Nu are calitate procesuală activă în a ataca cu plângere decizia Consiliului ofertantul care nu a fost parte în 
etapa administrativ-jurisdicţională 

70. 1. Nu este incidentă sancţiunea tardivităţii contestaţiei dacă aceasta a fost transmisă autorităţii, însă din 
eroare a ajuns la altă instituţie. 2. Factori de evaluare subiectivi. Documentaţie de atribuire suficient de 
previzibilă şi de accesibilă 

71. Act emis de consultantul-organizator al procedurii de atribuire, nu de autoritatea contractantă. Consiliul este 
competent să soluţioneze doar contestaţiile formulate împotriva actelor autorităţilor contractante 

72. Nu este atribuţia Consiliului de a decide care sunt prejudiciile suferite de autoritatea contractantă ca urmare 
a îndeplinirii defectuoase a contractului şi dacă motivele sunt imputabile contractantului 

 
Capitolul al IV-lea. Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal 

 
73. Instanţa nu se poate substitui unei autorităţi în exercitarea unor competenţe pe care legea i le atribuie în 

mod exclusiv, cum sunt evaluarea comparativă a ofertelor şi desemnarea ofertei câştigătoare prin emiterea 
actului de adjudecare 

74. Competenţa de soluţionare a acţiunii este reglementată de legea în vigoare la data învestirii instanţei, 
normele de procedură fiind de imediată aplicare 

75. Nu comisiei de evaluare a ofertelor îi revine competenţa eventualei anulări a procedurii de atribuire, ci 
conducătorului autorităţii contractante, acest lucru nefiind condiţionat de întocmirea sau nu a unui raport al 
procedurii de atribuire 

76. Precizarea de către Consiliu a unui termen de îndeplinire a obligaţiilor dispuse mai scurt decât cel de 
formulare a plângerii împotriva deciziei sale 

77. Neconexarea contestaţiilor formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de către Consiliu nu este sancţionată cu 
nulitatea deciziilor sale 

78. Achiziţie de servicii juridice încadrate în anexa nr. 2B. Contestaţie inadmisibilă la Consiliu 
79. 1. Anularea licitaţiei de către autoritate fără a fi indicate motivele care au determinat-o. Anulare nelegală. 2. 

Întârzierea Consiliului în soluţionarea contestaţiei nu afectează valabilitatea deciziei sale 
80. Contestaţie formulată după momentul încheierii contractului de achiziţie publică. Respingerea ei ca 

inadmisibilă de către Consiliu. Decizie legală 
81. Subcontractantul nu poate veni decât în susţinerea capacităţii profesionale a ofertantului, nu o poate înlocui 
82. Contestaţie împotriva documentaţiei de atribuire expediată în ultima zi de depunere a ofertelor, după ora 

limită. Respingere nelegală ca tardivă a contestaţiei 
83. În situaţia unei contestaţii promovată de o asociere de ofertanţi, prin liderul asocierii, acesta trebuie să fie 

mandatat pentru introducerea contestaţiei 
84. Legea permite susţinerea ofertantului/candidatului, iar nu substituirea cu o altă persoană, în vederea 

îndeplinirii criteriilor de calificare. Susţinătorul trebuie să facă dovada că are posibilitatea efectivă de a-l 
susţine pe ofertant. Criteriile de calificare trebuie să aibă caracter concret, iar nu să ofere date abstracte 

85. Ofertele neînsoţite de garanţia de participare trebuie respinse încă din şedinţa de deschidere a ofertelor 
86. Ofertant cu debite către buget, dar şi cu TVA de rambursat. Cerinţă de calificare privind absenţa datoriilor. 

Respingere legală a ofertei 
87. Cheltuieli de judecată. Cuantum 
88. Calculul termenului de contestare. Aplicarea Codului de procedură civilă 
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89. Ofertarea unui generator cu nivel de radioactivitate ce depăşeşte limita pentru care a fost autorizată 
autoritatea contractantă. Ofertă neconformă 

90. Condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a se dispune de către instanţa de judecată suspendarea procedurii de 
atribuire 

91. Legiuitorul a lăsat la aprecierea Consiliului necesitatea de a audia sau nu părţile. Neconvocarea părţilor 
pentru audieri nu constituie o încălcare a dreptului lor la apărare 

92. Adresa de comunicare a rezultatului procedurii nu este un act administrativ, ci o operaţiune administrativă, 
însă ea poate fi supusă contestării 

93. Respingerea ofertei în urma unei solicitări a comisiei de evaluare insuficient de explicite, la care ofertantul a 
răspuns, nu este legală 

94. Autoritatea nu poate să adopte din nou o soluţie identică, fiind obligată să execute întocmai decizia 
Consiliului 

95. Anularea procedurii de atribuire ca urmare a retragerii fondurilor necesare de către ordonatorul principal de 
credite, determinată de propunerea autorităţii contractante în acest sens. Anulare nelegală. Imposibilitatea 
încheierii contractului trebuie să fie independentă de voinţa autorităţii contractante 

96. 1. Deciziile Consiliului nu intră în sfera de aplicare a excepţiei de nelegalitate reglementată de art. 4 din Legea 
nr. 554/2004. 2. Contestarea măsurii autorităţii contractante în condiţiile neatacării deciziei Consiliului care a 
impus respectiva măsură este nefondată 

97. Autoritatea este singura în măsură să decidă asupra nevoilor sale şi asupra modalităţii de satisfacere a lor, 
însă această decizie nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate, de natură a 
restrânge concurenţa între agenţii economici 

98. Lipsa unor referinţe la standarde în caietul de sarcini nu înseamnă interpretarea aleatorie a caracteristicilor 
tehnice impuse. Accesul liber şi egal la procedură este garantat în condiţiile în care se respectă dispoziţiile 
legale 

99. Obligarea autorităţii contractante, prin decizie a Consiliului, să reia procedura prin declararea neconformă a 
unei oferte. Decizie nelegală 

100. 1. Decizie prin care Consiliul a dispus respingerea unei oferte ca neconformă. Decizie nelegală, întrucât 
stabilirea unei oferte ca inacceptabilă sau neconformă este atributul exclusiv al comisiei de evaluare. 2. Nu 
poate fi respinsă o ofertă pe motivul că are un preţ neobişnuit de scăzut fără a se solicita în prealabil 
ofertantului justificarea preţului. Încălcarea dreptului la apărare 

101. Orice cauză care ar face imposibilă încheierea contractului dă naştere dreptului autorităţii contractante de a 
anula aplicarea procedurii de atribuire a contractului. Nu are relevanţă dacă imposibilitatea încheierii 
contractului se datorează unei culpe a autorităţii contractante 

102. 1. Stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor în 
aceste categorii este atributul exclusiv al comisiei de evaluare, nu al Consiliului. 2. Pentru respingerea cererii 
de intervenţie nu se impune o motivare suplimentară celei realizate cu ocazia analizei susţinerilor din 
cuprinsul contestaţiei ce a fost admisă şi a apărărilor invocate în combaterea acesteia 

103. Cum petenta nu a uzitat de solicitarea de clarificări sau de calea de atac a contestaţiei, ea nu-şi poate invoca 
propria culpă în neînţelegerea algoritmilor de calcul prevăzuţi în documentaţia de atribuire 

104. Prin declararea neconformă a ofertei unui participant la licitaţie şi obligarea autorităţii contractante să 
continue procedura cu ceilalţi ofertanţi Consiliul şi-a depăşit competenţele 

105. Pentru evitarea unui eventual conflict de interese se impune înlăturarea oricăror dubii cu privire la 
obiectivitatea şi imparţialitatea membrilor comisiei de evaluare 

106. Hotărârea judecătorească de soluţionare a plângerii împotriva deciziei Consiliului poate fi atacată cu 
contestaţie în anulare 

107. Imposibilitatea apărătorului apelantei reclamante de a se prezenta în instanţă la momentul luării cauzei 
pentru a depune dovada achitării taxei de timbru nu poate conduce la sancţionarea părţii care, fiind de bună 
credinţă, şi-a îndeplinit obligaţia achitării acestei taxe 

108. Ofertarea unui preţ nereal poate conduce la distorsionarea concurenţei 
109. Criterii de atribuire. Diferenţe. Posibilitatea aplicării unei formule de calcul în cazul criteriului „preţul cel mai 

scăzut” 
110. Necomunicarea către autoritatea contractantă a unei copii de pe contestaţie atrage nulitatea acesteia, 

indiferent de cauzarea sau nu prin respectiva necomunicare a unei vătămări autorităţii 
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111. Posibilitatea ofertanţilor de a formula obiecţiuni cu privire la clauzele specifice din contract nu poate fi 
interpretată în sensul că ofertanţii ar avea posibilitatea să oferteze contractul cu clauze modificate în 
substanţa lor 

112. Anularea procedurii de atribuire ca urmare a retragerii finanţării. Consecinţă asupra plângerii în curs de 
soluţionare 

113. Omiterea dispunerii asupra cheltuielilor de judecată în dispozitivul deciziei. Îndreptare eroare materială 
114. Invocarea de către intimată a unor excepţii privind contestaţia care nu au fost invocate în faţa Consiliului. 

Inadmisibilitate 
115. 1. Existenţa unor datorii neachitate la bugetul general consolidat justifică excluderea ofertantei din procedura 

de achiziţie publică. 2. Atât timp cât oferta este inacceptabilă, preţul mai scăzut al acesteia nu prezintă 
relevanţă 

116. Simpla achiziţionare a documentaţiei de atribuire nu îi conferă reclamantei calitatea procesuală activă 
117. O altă soluţie decât menţinerea hotărârii de anulare a procedurii nu este posibilă în absenţa fondurilor 

necesare îndeplinirii contractului 
118. Termen de contestare a documentaţiei de atribuire, în contextul art. 272 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 
119. 1. Solvabilitatea şi lichiditatea generală a membrilor asocierii ofertante se cumulează în baza art. 186 alin. (3) 

din ordonanţă. 2. Limitarea participării la procedura de achiziţie doar pentru unităţile protejate. Participarea 
în asociere la procedura de atribuire presupune ca toţi membrii asocierii să fie unităţi protejate. 3. În cadrul 
unei asocieri, anumite documente de calificare pot fi prezentate doar de acei asociaţi care vor îndeplini 
sarcinile specifice pentru care se cer respectivele documente, iar nu de către toţi asociaţii 

120. Necomunicarea copiei plângerii către partea adversă nu este sancţionată cu nulitatea plângerii. De 
asemenea, lipsa din cuprinsul plângerii a menţiunilor privind denumirea şi sediul autorităţii nu atrage 
nulitatea ei 

121. Autoritatea a solicitat completarea ofertei cu documente în limba de origine şi în traducere legalizată în 
limba română. Prezentarea lor în limba de origine în termenul acordat, cu menţiunea că traducerea se va 
depune ulterior. Respingere legală a ofertei  

122. Art. 77 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 nu se referă la posibilitatea completării unor 
documente de calificare prezentate de ofertant, dar care au vicii de legalitate 

123. 1. Ofertantul declarat câştigător al licitaţiei are calitate procesuală pasivă în litigiul de soluţionare a plângerii. 
2. Cerinţa de calificare privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat trebuie îndeplinită de fiecare 
dintre ofertanţii asociaţi 

124. Solicitarea certificării conform standardului EN ISO 14001:2004. Ofertant în curs de certificare. Ofertă 
admisibilă ca urmare a prezentării de documente echivalente 

125. Au calitate procesuală activă în a formula plângere şi ofertanţii care nu au fost parte în procedura 
administrativ-jurisdicţională 

126. Obiecţiile care nu au fost supuse analizei Consiliului nu pot fi analizate de instanţa de judecată 
127. Nu este suficient ca autoritatea să stabilească perioada pentru depunerea ofertelor doar prin raportare la 

perioadele minime prevăzute de ordonanţă  
128. Cererea de declarare a ofertei petentei ca fiind câştigătoare este inadmisibilă 
129. 1. Consiliul are posibilitatea legală de a declina o cauză către instanţa de judecată. 2. Anularea procedurii pe 

motivul că autoritatea a omis punerea la dispoziţia operatorilor economici a unei părţi din caietul de sarcini 
130. 1. Interesul în promovarea unei plângeri există chiar şi dacă a fost executat contractul, întrucât petenta 

poate obţine despăgubiri. 2. Condiţie ca suma reprezentând garanţia de participare să fie depusă cu 
minimum 24 de ore înainte de deschiderea ofertelor în contul autorităţii contractante. Culpa băncii pentru 
virarea cu mai puţin de 24 de ore a sumei. Respingere legală a ofertei 

131. La judecarea plângerii este obligatorie citarea câştigătorului licitaţiei pentru că, numai în acest mod el are 
posibilitatea de a-şi apăra drepturile şi interesele recunoscute prin declararea ofertei sale ca fiind 
câştigătoarea procedurii de atribuire 

132. Cererea de suspendare a executării deciziei Consiliului nu poate fi soluţionată decât în compunere de 3 
judecători 
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133. Scopul organizării unei proceduri de atribuire este de a asigura accesul cât mai multor operatori economici la 
procedură, iar nu introducerea unor obstacole nejustificate, precum este stabilirea unui termen foarte scurt 
pentru accesul la documentaţie, care conduce la limitarea participării 

134. Achiziţie de saci din polietilenă pentru deşeuri. Cerinţă de calificare constând în dovedirea implementării 
unui sistem de management de mediu în conformitate cu standardul ISO 14001:2005, a unui sistem de 
management al calităţii conform ISO 9001:2001 şi a unui sistem de management al sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale OHSAS 18001:2008. Cerinţă legală 

135. Constituirea garanţiei de participare sub altă formă decât cea prevăzută de autoritate. Admitere nelegală a 
ofertei 

136. Instanţa de judecată învestită cu soluţionarea unei cereri nu se poate pronunţa decât în limitele deduse 
judecăţii de către reclamant. Cerere de lămurire a dispozitivului 

137. Refuz nejustificat al autorităţii contractante de a încheia contractul în condiţiile propuse de ofertant. 
Obligarea autorităţii, de către Consiliu, de a transmite o somaţie ofertantului privind semnarea contractului 
în respectivele condiţii. Măsură legală 

138. Susţinere din partea unui terţ pentru îndeplinirea cerinţei cifrei medii de afaceri pe ultimii trei ani. Susţinere 
permisă de lege 

139. Cerinţă necontestată până la data de depunere a ofertelor. Prezumţie că ofertanta a acceptat condiţiile pe 
care autoritatea contractantă le-a solicitat în documentaţia de atribuire 

140. În stabilirea admisibilităţii unei oferte din punct de vedere al încadrării preţului ofertat în limita fondurilor ce 
pot fi disponibilizate de autoritate relevant este preţul final al ofertei, după etapa de licitaţie electronică, iar 
nu cel iniţial 

141. Capăt de cerere principal de constatare a valabilităţii unui contract administrativ. Inadmisibilitatea capătului 
principal atrage respingerea celui secundar, de anulare a licitaţiei ulterioare pentru servicii similare celui din 
contractul administrativ încheiat anterior 

142. 1. Plângere împotriva deciziei Consiliului formulată în contradictoriu şi cu membrii completului care au 
soluţionat contestaţia, precum şi cu persoana conducătoare a autorităţii contractante. Plângere formulată 
împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. 2. Semnarea şi ştampilarea ofertelor de preţ de la 
furnizori le conferă un caracter oficial şi dă posibilitatea autorităţii să stabilească cu certitudine faptul că 
aceste preţuri sunt justificate. Analizarea legalităţii şi temeiniciei actului autorităţii contractante considerat 
vătămător, precum şi a deciziei prin care Consiliul soluţionează contestaţia formulată împotriva acestuia, se 
face prin examinarea documentaţiei care a stat la baza emiterii lor. Nu este prevăzută nicio sancţiune pentru 
neîndeplinirea obligaţiei autorităţii de comunicare către contestatoare a punctului de vedere asupra 
contestaţiei 

143. 1. Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile care privesc atribuirea contractelor subsecvente 
acordurilor-cadru. 2. Diferenţa mică între preţurile ofertanţilor nu exonerează autoritatea contractantă de 
obligaţia de aplicare art. 202 faţă de ofertele cu preţ aparent neobişnuit de scăzut. 3. Diminuarea de către 
instanţă a cheltuielilor de judecată ocazionate de soluţionarea plângerii 

144. Revizuire întrucât există contradicţie între minută şi dispozitiv 
145. Odată luată decizia achiziţionării unor bunuri prin licitaţie, autoritatea îşi asumă implicit şi obligaţia de a 

încheia cu câştigătorul licitaţiei contractul de achiziţie. Numai existenta unor împrejurări total independente 
de voinţa autorităţii poate justifica anularea procedurii în temeiul art. 209 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

146. Plângerea se perimă de drept dacă a rămas în nelucrare timp de un an 
147. Autorităţile contractante pot fixa în mod liber, însă nu discreţionar, cerinţele de calificare a ofertanţilor. Sunt 

legale cerinţa de experienţă similară constând în încheierea a minimum 5 contracte (dintre care cel puţin trei 
contracte să fie încheiate cu societăţi la care statul deţine capital social 100% sau majoritar), cerinţa deţinerii 
calităţii de membru ACCA a cel puţin unei persoane din echipa de audit propusă şi cerinţa ca echipa de audit 
să cuprindă membri din mai multe organisme profesionale 

148. Ofertă care depăşeşte valoarea fondurilor alocate în lei, însă se încadrează în valoarea în euro de la data 
studiului de fezabilitate. Ofertă inacceptabilă 

149. Nu există niciun text de lege care să-i interzică petentei să solicite pe calea plângerii anularea doar a unora 
dintre actele administrative contestate pe calea administrativ-jurisdicţională 
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150. 1. Ministerul Finanţelor Publice este scutit de taxa judiciară de timbru în orice acţiune promovată. 2. 
Documentaţie de atribuire contestată după o lună de zile. Invocarea faptului că depunerea contestaţiei s-a realizat 
în termenul legal, întrucât a existat o corespondenţă de clarificare a ei 

151. Garanţie de participare constituită în altă modalitate decât cea premisă de autoritate. Nerespingerea ofertei 
la şedinţa de deschidere pentru acest motiv. Declararea ulterioară a ei ca fiind câştigătoare. Contestaţie 
împotriva admiterii ofertei. Contestaţie tardivă întrucât ea trebuia depusă începând cu data şedinţei de 
deschidere a ofertelor la care oferta petentei nu a fost respinsă de autoritate 

152. Competenţa de suspendare a unui act constatator privind neexecutarea de către reclamante a unui contract 
de achiziţie publică aparţine secţiei de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în circumscripţia căruia 
se află sediul autorităţii contractante 

153. Produs ofertat cu alte caracteristici decât cele regăsite pe site-ul producătorului. Comisia de evaluare nu are 
obligaţia de a verifica ofertele prin raportare la informaţiile de pe site 

154. 1. Excepţia de neconstituţionalitate în concurs cu excepţia lipsei de interes a petentei. Ordine de soluţionare. 
2. Interesul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: să fie legitim, să fie născut şi actual, să fie personal 
şi direct. Interesul este născut şi actual atunci când există în momentul în care se exercită acţiunea civilă şi pe 
întreg parcursul exercitării acesteia. 3. Diminuarea de către instanţă a cheltuielilor de judecată de la 11.900 
lei, la 7.000 lei 

155. Obligaţia prezentării dovezii constituirii garanţiei de participare la procedura de atribuire revine ofertantului. 
Lipsa dovezii atrage respingerea ofertei 

156. Completarea plângerii după termenul legal de formulare a acesteia este inadmisibilă 
157. Comunicarea în termen a contestaţiei către Consiliu şi autoritatea contractantă este prevăzută de lege 

cumulativ 
158. 1. Are calitate procesuală pasivă în litigiul de soluţionare a plângerii ofertantul câştigător, cu care autoritatea 

contractantă a şi încheiat acordul-cadru. 2. Punctarea unei specificaţii tehnice care nu îi procură un avantaj 
autorităţii contractante este nelegală 

159. Servicii de pază. Tarif minim. Obligaţia justificării tarifelor neobişnuit de scăzute  
160. Cerinţe minime de calificare. Limitări legale 
161. Cerinţă de calificare constând în certificarea implementării sistemului managementului solidarităţii sociale SA 

8000:2001. Cerinţă nelegală 
162. 1. Contestarea documentaţiei de atribuire de către o societate care nu putea participa la procedura de 

atribuire. Lipsa de interes a contestatoarei. 2. Achiesarea intimatei la pretenţiile petentei. Cheltuieli de judecată 
163. Interesul contestatoarei petente nu se justifică în condiţiile în care, chiar dacă ar fi admise contestaţia şi 

plângerea, oferta sa nu ar putea fi declarată câştigătoare, situându-se pe o poziţie inferioară în clasament 
164. În cadrul contestaţiei în anulare nu se poate realiza o reapreciere a probelor 
165. Prezumţia luării la cunoştinţă a actului atacat la data publicării lui în SEAP este aplicabilă şi pentru 

răspunsurile de clarificare pe marginea documentaţiei de atribuire 
166. Nu toate contractele încheiate de autorităţile publice sunt contracte administrative 
167. Termenul de contestare a documentaţiei de atribuire curge de la data publicării ei în SEAP, nu de la data 

primirii răspunsului la solicitarea de clarificare a ei 
168. Termenul de contestare a documentaţiei de atribuire curge de la data publicării ei în SEAP, nu de la data 

primirii răspunsului la solicitarea de clarificare/modificare a ei 
169. Cerinţă de calificare constând în prezentarea unui certificat de atestare tehnică a ofertantului emis de 

Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România. Cerinţă legală 
170. Motivarea tardivă a plângerii atrage nulitatea ei 
171. Document de calificare care nu a fost prezentat cum a solicitat autoritatea contractantă – formă autentică – 

ci în copie legalizată. Respingere legală a ofertei 
172. Legiuitorul nu condiţionează calitatea de autoritate contractantă celei de persoană juridică. Instanţa 

competentă să judece plângerea în cazul unei proceduri de atribuire organizată de o direcţie regională de 
drumuri şi poduri fără personalitate juridică 

173. Ofertant care nu îndeplineşte condiţiile de calificare. Ofertă respinsă în mod corect ca inacceptabilă. Criticile 
ofertantei respinse referitoare la o eventuală neconformitate a ofertei declarate câştigătoare sunt lipsite de 
interes 
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174. Contract încheiat de o primărie care nu este contract administrativ. Instanţa competentă să se pronunţe 
asupra executării contractului 

175. Respingerea recursului fără ca el să fi fost judecat în fond nu este un motiv de contestaţie în anulare 
176. 1. Calcularea termenului de depunere a contestaţiei. 2. În cazul comunicării rezultatului procedurii de 

atribuire prin fax există prezumţia luării lui la cunoştinţă la momentul comunicării 
177. Aplicabilitatea dispoziţiilor Codului de procedură civilă în calcularea termenului de contestare 
178. Datorii la buget. Respingerea ofertei. Compensarea datoriilor ulterior evaluării ofertelor. Respingere legală 
179. Anularea procedurii ulterior declarării ofertei câştigătoare. Anulare legală 
180. 1. Necomunicarea copiei plângerii părţii adverse nu atrage nulitatea absolută a plângerii. Nulitatea relativă se 

acoperă dacă nu este invocată în termenul legal. Ea nu poate fi invocată direct în căile de atac. 2. Nu pot fi 
invocate pe calea contestaţiei în anulare erorile de interpretare a probelor 

181. Ofertanţi asociaţi. Condiţie de calificare constând în prezentarea certificatelor ISO 9001:2000, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001:1999 şi ISO/CEI 27001:2006 îndeplinită doar de unul dintre asociaţi. Respingere 
legală a ofertei întrucât art. 186 alin. (3) şi art. 190 alin. (3) din ordonanţă nu sunt aplicabile în speţă 

182. Nu toate contractele încheiate de autorităţile publice sunt contracte administrative  
183. Servicii de asigurări auto tip RCA. Ofertă care nu respectă reducerea maximă permisă de Ordinul nr. 20/2008. 

Ofertă neconformă 
184. Achiziţia unui autovehicul care să nu fie dotat cu sistemul AdBlue. Cerinţă nelegală 
185. 1. Lipsa numărului de înregistrare de la instituţia emitentă şi nesemnarea de către managerul instituţiei a 

recomandării sunt vicii de formă care o lipsesc de forţă probantă. 2. Mostre. Verificarea lor de către 
autoritate 

186. Este nelegală adresa autorităţii de comunicare a anulării procedurii de atribuire în care nu se indică erorile şi 
omisiunile care au stat la baza anulării 

187. Nesesizarea de către Consiliu a Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice, în baza art. 278 alin. (3) din ordonanţă, nu are vreo influenţă în cadrul soluţionării contestaţiei 

188. Posibilitatea autorităţii de a cere clarificări intervine în cazul în care ofertantul pare să îndeplinească cerinţele 
minime de calificare, dar există anumite incertitudini sau neclarităţi 

189. 1. Este suficient să nu fie îndeplinit un singur criteriu de calificare pentru declararea ca inacceptabilă a ofertei 
afectată de această deficienţă. 2. Cerinţele de calificare au caracter concret, privesc posibilitatea efectivă a 
îndeplinirii contractului, nu obţinerea de date abstracte. 3. Termenul de execuţie propus nu este un element 
pur formal al ofertei, prezumat a fi valabil şi admis indiferent de întinderea sa, ci reprezintă un element 
esenţial al propunerii tehnice, a cărui realitate trebuie verificată cu mare atenţie de comisia de evaluare şi 
confirmată de ofertant prin documentele înaintate autorităţii 

190. Utilizarea unui criteriu de calificare ca factor de evaluare. Anulare legală a procedurii de atribuire 
191. Desemnarea ofertei câştigătoare este atributul exclusiv al autorităţii contractante 
192. Normele speciale din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 se aplică cu prioritate faţă de norma 

de competenţă generală a instanţei de contencios administrativ 
193. 1. Cerinţă de calificare constând în prezentarea bilanţului cu viza de înregistrare a lui la Administraţia 

Finanţelor Publice. Bilanţ nevizat, fiind transmis administraţiei prin poştă, cu confirmare de primire. Cerinţă 
îndeplinită. 2. Lichiditatea generală şi solvabilitatea patrimonială în cazul unei oferte comune se 
demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor ofertanţilor asociaţi 

194. Ofertant care nu deţine certificarea ISO privind managementul securităţii informaţiei impusă pentru 
calificare de autoritatea contractantă. Asigurarea nivelului corespunzător al securităţii informaţiei poate fi 
recunoscută de la etapa în care implementarea sistemului de management al securităţii a fost auditată şi a 
fost emis raportul de audit 

195. Instanţa nu se poate pronunţa asupra legalităţii şi temeiniciei unui act administrativ care nu a făcut obiectul 
contestaţiei adresate Consiliului 

196. Restricţionare impusă de lege 
197. Împrejurarea că petenta a formulat acţiunea la instanţă la 8 septembrie 2009, iar la Consiliu a depus 

contestaţia după o lună, nu conduce la concluzia că ea nu s-a adresat pentru soluţionarea aceleiaşi cereri 
concomitent la Consiliu şi la instanţă, în accepţiunea dată de art. 256 ind. 2 din ordonanţă 
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198. 1. Lichiditate de peste 150%. Cerinţă legală. 2. Experienţă similară rezultând din contracte executate în 
mediul urban. Cerinţă legală. 3. Punctarea termenului de plată nu contravine principiului ca factorii de 
evaluare să aibă legătură cu specificul achiziţiei în cauză 

199. 1. Dacă nu se dovedeşte, la prima zi de înfăţişare, că recursul a fost depus peste termen sau dacă această 
dovadă nu reiese din dosar, el se va socoti făcut în termen. 2. Este de notorietate ca anumite echipamente IT 
nu funcţionează corespunzător cu consumabile reumplute, remanufacturate, astfel ca autoritatea 
contractantă nu poate fi constrânsă să achiziţioneze asemenea consumabile 

200. Legalitatea actului autorităţii contractante se stabileşte în raport cu documentele prezentate în termenul 
limită de depunere a ofertelor şi aflate la dispoziţia comisiei de evaluare 

201. Un singur motiv întemeiat poate duce la constatarea ofertei ca neconformă 
202. Atât timp cât contractele în baza cărora reclamanta îşi întemeiază cererea sunt încheiate cu Direcţia 

Regională Drumuri şi Poduri C., aceasta este autoritatea contractantă în raport de care se stabileşte instanţa 
competentă. În dreptul administrativ nu are relevanţă dacă autoritatea publică are sau nu personalitate 
juridică, fiind relevantă capacitatea de drept administrativ 

203. 1. Indicarea greşită în plângere a deciziei atacate. Eroare materială. 2. Permiterea completării documentelor 
lipsă nu poate fi înţeleasă decât în sensul ca aceste înscrisuri să existe la data depunerii ofertei şi, cel mai 
târziu, la data deschiderii ei, însă nu se regăsesc în oferta depusă din neglijenţa ofertantului 

204. Cerinţa ca experienţa similară să fie dovedită printr-un singur contract de lucrări cu un anumit prag valoric 
este nelegală, ofertanţii putând să îşi dovedească experienţa similară şi prin mai multe astfel de contracte 
executate concomitent, ale căror valori să fie însumate 

205. Ofertă îmbunătăţită în ultima secundă a licitaţiei electronice, despre care petenta a aflat cu un decalaj de 5 
secunde. Rezultat valabil 

206. În cazul unei oferte cu preţ aparent neobişnuit de scăzut autoritatea contractantă nu are obligaţia de a 
solicita ofertantului toate informaţiile enumerate la art. 36 ind. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 

207. Contestaţie depusă la Consiliu, în loc să fie depusă la instanţa competentă. Declinare. Fiind depusă în termen 
la Consiliu, contestaţia nu poate fi respinsă ca tardivă de către instanţă 

208. Renunţarea de către autoritate la un factor de evaluare, în timpul evaluării ofertelor, încalcă dispoziţiile şi 
principiile legale 

209. Criteriile de calificare şi selecţie sunt limitativ prevăzute de lege, orice alte criterii stabilite în documentaţia 
de atribuire sunt nelegale şi, în consecinţă, lipsite de efecte juridice 

210. În materia achiziţiilor publice nu se aplică imprescriptibilitatea acţiunii în anulare, chiar dacă se invocă motive 
de nulitate absolută 

211. Cerinţe de calificare privind lichiditatea generală mai mare de 150% şi certificarea SA 8000. Cerinţe nelegale 
212. 1. În cazul achiziţiei de servicii incluse în anexa nr. 2B la ordonanţă autoritatea are obligaţia de a aplica doar 

prevederile art. 35-38 şi 56 din ordonanţă. 2. Prezentarea de către ofertant a unui document de calificare în 
copie ilizibilă nu justifică aprecierea că nu îndeplineşte condiţia de calificare aferentă documentului, 
autoritatea având obligaţia de a cere aducerea unei copii lizibile 

213. Ofertantă care nu a fost parte în etapa administrativ-jurisdicţională. Lipsa calităţii procesuale pasive a ei în 
etapa judiciară a plângerii 

214. Cerere de revizuire 
215. Ofertă neconformă. Autoritatea contractantă nu poate solicita îmbunătăţirea ofertei tehnice, neexistând o 

astfel de soluţie legislativă 
216. Utilizarea unei cerinţe de calificare ca factor de evaluare. Anularea procedurii de către autoritatea 

contractantă. Anulare nelegală 
217. Angajament de susţinere a ofertantului care nu a fost încheiat în formă autentică. Nerespectarea acestei 

forme duce la lipsirea lui de efecte juridice, fiind lovit de nulitate absolută 
218. Subfactori de evaluare subiectivi. Contestarea punctajelor acordate ofertelor. Admiterea contestaţiei şi 

anularea procedurii întrucât nu se poate dispune reevaluarea ofertelor pe baza unor factori de evaluare 
subiectivi 

219. Autoritatea are dreptul, nu obligaţia, de a aplica criterii de calificare, inclusiv cele referitoare la situaţia 
personală a ofertanţilor 

220. Termenul de 20 de zile impus de art. 200 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 este unul de 
recomandare, a cărui depăşire nu are consecinţe cu privire la legalitatea actului 
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221. Litigiu intervenit între contractant şi subcontractant, persoane juridice de drept privat (societăţi comerciale), 
soluţionat de secţia comercială a instanţei. Apel admis întrucât competenţa îi revenea secţiei de contencios 
administrativ, subcontractul făcând parte din contractul administrativ de achiziţie publică 

222. Licitaţie pentru plăcuţe de înmatriculare. Ofertă conform modelului şi caracteristicilor tehnice prevăzute de 
autoritate în caietul de sarcini. Invocarea de către ofertantul declarat necâştigător a faptului că plăcuţele licitate 
de câştigător încalcă modelul său industrial protejat, înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci 

223. Faptul că unul dintre ofertanţi a elaborat studiul de fezabilitate nu prezumă distorsionarea concurenţei, acest 
aspect urmând a fi dovedit 

224. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
nr. 155/2006 nu constituie un act normativ 

225. Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile formulate înainte de momentul încheierii contractului, 
chiar dacă ulterior formulării autoritatea a încheiat contractul 

226. Procedură de achiziţie organizată în baza Legii nr. 389/2004, nu a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006. Contestaţia depusă la Consiliu este inadmisibilă, acesta neavând competenţă să o soluţioneze 

227. Admiterea sau respingerea unei oferte trebuie fundamentată pe o evaluare temeinică, sub toate aspectele, 
bazată pe probe concludente pe care autoritatea contractantă este obligată să le obţină în vederea evaluării 
obiective a ofertei 

228. 1. Ofertantul câştigător poate ataca cu plângere decizia Consiliului chiar dacă nu a fost parte în etapa 
administrativ-jurisdicţională. 2. Producătorul produselor ofertate nu are nevoie de autorizaţie de la sine 
însuşi pentru comercializarea produselor. 3. Dispoziţiile din fişa de date a achiziţiei trebuie interpretate 
într-un sens raţional. Doar societăţile care intenţionează să subcontracteze au obligaţia de a depune o listă 
cu subcontractanţi, iar în măsura în care nu depun o astfel de listă nu mai au posibilitatea să subcontracteze 

229. Este nelegală prevederea unei cerinţe de calificare prin care se dezavantajează ofertanţii asociaţi în raport cu 
cei individuali. Nemotivarea plângerii în termenul legal atrage nulitatea acesteia, iar completarea plângerii cu 
noi motive după termenul legal conduce la nulitatea completării 

230. Contract de furnizare atribuit de o societate comercială finanţat 75% de un minister. Contestaţie inadmisibilă 
la Consiliu 

231. Nerespectarea obligaţiei legale de a atribui contractul în urma unei proceduri de achiziţie constituie o cauză 
de nulitate a contractului 

232. 1. Este admisibilă plângerea formulată de un ofertant care nu a luat parte la etapa administrativ-juris-
dicţională din faţa Consiliului. 2. Deciziile Consiliului nu pot fi revocate. 3. Asocierea la o contestaţie este un 
drept recunoscut exclusiv participanţilor la procedura de atribuire (ofertanţilor) 

233. Procedură organizată de o societate care nu este autoritate contractantă. Contestaţie inadmisibilă la Consiliu 
234. Este legală declinarea cauzei de către Consiliu la o instanţă de judecată 
235. Cerinţa încheierii şi executării contractelor pentru lucrări similare în ultimii cinci ani. Cerinţă legală 
236. Este nefondată contestaţia împotriva actului autorităţii de punere în executare a unei decizii a Consiliului 

neatacate anterior 
237. 1. Data luării la cunoştinţă despre actele publicate în SEAP este cea a publicării lor. 2. Consiliul nu are 

obligaţia legală de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 
despre nelegalităţile arătate în contestaţie 

238. Contract aflat în litigiu la instanţă. Iniţierea de către autoritatea contractantă a unei noi licitaţii pentru 
atribuirea unui contract cu acelaşi obiect ca al celui aflat în litigiu. Vătămarea drepturilor contractantului. 
Admiterea contestaţiei contractantului şi anularea licitaţiei 

239. Data de la care începe să curgă termenul de contestare a datei limită de depunere a ofertelor este cea a 
publicării anunţului de participare 

240. Declararea ofertei câştigătoare este atributul exclusiv al autorităţii contractante 
241. Plângere prin care nu se critică decizia Consiliului, ci actul autorităţii contractante atacat prin contestaţie. 

Plângere nulă 
242. Plângere transmisă Consiliului în termenul de atac al deciziei sale. Returnarea de către acesta a plângerii 

către petentă, care după primire a transmis-o către instanţa competentă, însă cu depăşirea termenului de 
atac al deciziei. Plângere tardivă 

243. Netimbrarea plângerii. Consecinţa: anularea ei ca neîntemeiată 
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244. Contestaţie care nu este de competenţa Curţii de Apel Bucureşti. Respingerea ei de către Curte ca 
inadmisibilă 

245. Art. 286 alin. (1) din ordonanţă exclude parcurgerea procedurii de conciliere sau a procedurii prealabile de la 
art. 7 din Legea nr. 554/2004, pentru a se asigura celeritate în judecarea cauzelor 

246. 1. Momentul de la care curge termenul de depunere a plângerii împotriva deciziei Consiliului în cazul unei 
petente care nu a fost parte în procedura administrativ-jurisdicţională. 2. Punctaje ce nu au putut fi verificate 
de Consiliu întrucât factorii de evaluare au fost subiectivi. Anulare legală a procedurii de atribuire 

247. Ofertantă care a avut încheiat cu autoritatea contractantă un contract reziliat de aceasta pentru neînde-
plinirea obligaţiilor contractuale. Excludere legală a ofertantei de la procedura de atribuire. Obiecţiunile 
privitoare la rezilierea contractului exced competenţei Consiliului 

248. Contestaţia depusă în termen la Consiliu şi declinată de acesta la instanţă se socoteşte depusă în termen la 
instanţă 

249. Lucrări la o clădire monument istoric. Impunerea prezentării autorizaţiei specifice pentru execuţia de lucrări 
la monumente istorice. Ofertanţi asociaţi. Prezentarea autorizaţiei doar de către unul dintre asociaţi. Ofertă 
admisibilă 

250. Ofertă întocmită fără a ţine seama de modificările ulterioare aduse documentaţiei sub pretextul că acestea 
sunt ambigue. Ofertă neconformă 

251. Contestaţie depusă în afara termenului legal, însă în interiorul termenului eronat comunicat de autoritatea 
contractantă. Contestaţie valabilă 

252. 1. Aspectele soluţionate printr-o decizie cu autoritate de lucru judecat nu pot fi repuse în discuţie. 2. 
Specificul litigiilor referitoare la desfăşurarea procedurii de achiziţie impune încunoştinţarea beneficiarului 
actului contestat pentru garantarea principiilor asigurării legalităţii armelor şi dreptului la apărare. 
Respectivul beneficiar are calitate procesuală pasivă 

253. 1. Termenul de contestare. Modalitatea de calcul. 2. Nesolicitarea de clarificări la documentaţia de atribuire 
nu exclude posibilitatea contestării directe a acesteia 

254. Cerinţa încheierii şi executării contractelor pentru lucrări similare în ultimii cinci ani. Cerinţă nelegală 
255. Solicitarea de către Consiliu a transmiterii anumitor documente şi informaţii. Imposibilitatea comunicării 

respectivei solicitări către contestatoare, din culpa acesteia. Respingerea contestaţiei 
256. Dacă durata de valabilitate a ofertei impusă de autoritate a fost redusă ulterior, fără însă a fi modificată şi 

durata privind garanţia de participare, atunci aceasta din urmă nu poate fi scăzută de ofertanţi. Prezentarea 
după şedinţa de deschidere a ofertelor a altei garanţii de participare este contrară legii 

257. Dovada transmiterii unor pagini prin fax şi dovada transmiterii conţinutului contestaţiei nu se confundă 
258. În judecarea plângerii împotriva deciziei Consiliului este admisibilă proba cu expertiză judiciară/constatarea 

tehnică, nefiind incidente prevederile art. 305 C. proc. civ. 
259. Adoptarea actelor contestate cu votul a 2 din cei 5 membri ai comisiei de evaluare este nelegală, neavând 

relevanţă faptul că au fost prezenţi doar 3 membri, întrucât ceilalţi 2 se aflau în concediu. Anularea în 
integralitate a procedurii pentru adoptarea actelor contestate cu nerespectarea majorităţii cerute de lege nu 
se justifică, impunându-se doar anularea actelor afectate de neregularitatea constatată 

260. 1. Solicitarea bilanţurilor contabile pe anii 2006, 2007 şi 2008. Prezentarea de două ori a bilanţului pe anul 
2006 şi nedepunerea celui pe anul 2008. Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a prelua de pe 
site-urile oficiale datele pe care ofertantul trebuia să le includă în oferta sa. Respingere legală a ofertei. 2. 
Cum oferta petentei nu s-a calificat în etapa evaluării, nefiind admisibilă, nu prezintă importanţă faptul că 
preţul pe care l-a ofertat a fost mai mic decât cel al societăţii desemnate câştigătoare 

261. Plângerea expediată prin curierat nu beneficiază de normele art. 104 C. proc. civ. Expedierea plângerii în 
termenul legal către Consiliu nu înlătură tardivitatea expedierii plângerii către instanţă 

262. Evaluare bazată pe răspunsul comunicat comisiei de evaluare de producătorul produsului ofertat. Posibilitate 
ca răspunsul să nu fie imparţial, întrucât la licitaţie au fost ofertate produse diferite ale aceluiaşi producător, 
acesta având interesul de a îşi promova produsul mai scump. Evaluare nelegală. Obligarea autorităţii la 
cooptarea de experţi pentru verificarea conformităţii ofertelor 

263. Calitatea de autoritate contractantă a Romavia. Principiul dublului grad de jurisdicţie 
264. Asocierea constituită în vederea participării la o procedură de atribuire nu are personalitate juridică şi, pe 

cale de consecinţă, nici bilanţ propriu. Prin urmare, se au în vedere documentele contabile proprii ale fiecărui 
membru al asocierii 
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265. 1. Pas d'intérêt, pas d'action. Are interes în contestarea procedurii şi ofertanta clasată pe locul trei, întrucât 
la reevaluare ea se poate situa pe primul loc. 2. Includerea în ofertă a cotelor de contribuţii la stat aferente 
anului 2009, în loc de cele aferente anului 2010. Recalcularea cotelor şi modificarea valorilor contribuţiilor. 
Modificare interzisă de lege 

266. „CFR” SA are calitatea de autoritate contractantă la atribuirea unui contract de pază şi control acces 
267. Termenul de contestare a unei cerinţe din documentaţia de atribuire se raportează la data postării 

documentaţiei în SEAP, chiar dacă cerinţa a făcut obiectul unei solicitări de clarificare 
268. Legiuitorul a pus în sarcina Consiliului obligaţia de a se pronunţa asupra continuării sau anulării proceduri, 

fără a distinge după cum contestatorul a solicitat sau nu acest lucru. Ofertă respinsă de la deschidere în mod 
nelegal. Nu se poate remedia procedura prin deschiderea ulterioară a ofertei, fiind legală măsura Consiliului 
de anulare a întregii proceduri de atribuire 

 
Capitolul al V-lea. Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal 

 
269. În absenţa unei argumentări a punctării ofertelor la factorii de evaluare, hotărârea autorităţii de stabilire a 

ofertei câştigătoare poate fi calificată drept arbitrară şi luată cu încălcarea principiului transparenţei, ceea ce 
o face nelegală 

270. Garanţie de participare constituită prin ordin de plată, în loc de scrisoare bancară. Motiv legal de respingere 
a ofertei 

271. O ofertă nu poate fi respinsă pentru neplata obligaţiilor fiscale către buget decât dacă obligaţiile respective 
sunt scadente 

272. Judecarea acţiunii de către instanţa de fond fără a solicita dosarul achiziţiei publice de la autoritatea 
contractantă. Casare cu trimitere spre rejudecare 

273. Omiterea solicitării prin documentaţia de atribuire a unei autorizaţii impuse de lege ofertanţilor. Motiv de 
anulare a procedurii de atribuire 

274. Formularea unei cereri de ordonanţă preşedinţială prin care să fie urmărită aceeaşi finalitate cu aceea pe 
care partea ar putea-o obţine în condiţiile art. 14 din Legea privind contenciosul administrativ nu poate fi 
primită 

275. Taxele judiciare de timbru sunt datorate atât de persoanele fizice, cât şi de persoanele juridice, şi se plătesc 
anticipat. Netimbrarea plângerii atrage anularea ei 

276. Necontestarea documentaţiei în termenul legal şi participarea cu ofertă la procedură echivalează cu 
acceptarea conţinutului documentaţiei 

277. În ceea ce priveşte motivele de drept nu este necesar să se recurgă la formule sacramentale şi nici să se 
indice exact textele de lege 

278. Suspendarea procedurii de atribuire de către instanţă până la soluţionarea plângerii formulate împotriva 
deciziei Consiliului. Motive 

279. Document constatator prin care autoritatea a acordat contractantului calificativul „nesatisfăcător” 
280. Copia legalizată are valoarea unui original, putând fi folosită ca atare, iar respingerea unei oferte pe motivul 

că documentul de calificare este în copie legalizată, nu în original, este nelegală 
281. Calitatea procesuală pasivă a Consiliului în cadrul litigiilor având ca obiect plângeri împotriva deciziilor sale 

este exclusă 
282. Cerere de suspendare a procedurii de atribuire. Motive 
283. Norma legală privind suspendarea procedurii până la soluţionarea plângerii pleacă de la premisa că, la epoca 

la care se formulează cererea de suspendare, procedura nu s-a finalizat, fiind deci susceptibilă de a fi 
suspendată 

284. Copiile legalizate au aceeaşi valoare juridică cu cea a actului original, astfel încât este nelegală respingerea 
ofertei pentru neprezentarea actului în original 

285. Cererea de suspendare a procedurii de achiziţie pe calea ordonanţei preşedinţiale este inadmisibilă 
286. Solicitarea plăţii unui avans, în condiţiile în care autoritatea a înţeles să nu acorde avans. Respingere legală a 

ofertei ca neconformă 
287. Accesul la informaţii privind contractele de achiziţie publică 
288. În temeiul art. 278 alin. (2) din ordonanţă Consiliul nu este ţinut de limitele învestirii  
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289. Comunicarea de către autoritatea contractantă a unui termen de contestare eronat nu înlătură obligaţia 
legală a persoanei vătămate de a formula contestaţia în termenul prevăzut de lege, nu în cel eronat 
comunicat de autoritate 

290. Momentul luării la cunoştinţă a anunţului de participare este acela al publicării lui în SEAP 
291. 1. Regula de la art. 303 alin. 1 C. proc. civ. nu se aplică plângerii. 2. Prin declanşarea unui demers judiciar 

trebuie să se urmărească asigurarea propriilor interese şi nu interesul general de respectare a legii ori, astfel 
cum a reiese din contestaţia petentei, interesul celorlalţi participanţi la procedură 

292. Anularea procedurii de atribuire pe motivul lipsei finanţării necesare, urmată de aprobarea organizării unei 
noi proceduri pentru atribuirea unui contract similar. Anulare nelegală 

293. Prin stabilirea unui factor de evaluare identic cu o cerinţă de calificare autoritatea a încălcat art. 15 alin. (1) 
din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, astfel că în mod legal autoritatea a luat măsura anulării procedurii 

294. Autoritatea are obligaţia să precizeze în mod clar şi detaliat în documentaţia de atribuire factorii de evaluare, 
în aşa fel încât după ce au fost stabiliţi să nu mai poată fi schimbaţi pe toată perioada procedurii de atribuire 

295. 1. Modificare a preţului ofertei provocată de autoritatea contractantă. Reprezintă o atitudine abuzivă 
declararea unei oferte ca fiind neconformă pentru anumite aspecte minore raportat la complexitatea de 
ansamblu a ofertei şi la multitudinea de date pretinse de aceasta. 2. Dreptul autorităţii de a solicita clarificări 
trebuie circumstanţiat la datele fiecărui caz 

296. Nemotivarea plângerii în termen de zece zile nu atrage nulitatea ei, întrucât plângerea nu se identifică cu 
recursul 

297. Plângere formulată de un ofertant care nu a participat la etapa administrativ-jurisdicţională. Lipsa calităţii 
procesuale active în formularea plângerii 

298. Critică privind pregătirea membrilor comisiei de evaluare. Legea nu impune o anumită componenţă a 
comisiei de evaluare în raport de natura obiectivului de investiţii 

299. 1. Contract de furnizare atribuit de o societate comercială fără calitate a autoritate contractantă, însă 
beneficiară de fonduri publice. Este admisibilă contestarea actelor societăţii la Consiliu. 2. Legiuitorul nu 
permite modificări de substanţă ale caietului de sarcini ulterior demarării procedurii, singura soluţie posibilă 
fiind anularea ei 

300. Contract de concesionare a serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate. Consiliul este 
competent să soluţioneze contestaţiile privind atribuirea unui asemenea contract 

301. Recipisa poştală de expediere a corespondenţei către autoritatea contractantă nu constituie o dovadă a 
primirii ei de către autoritate 

302. 1. Art. 13 alin. (3) din Legea nr. 101/2006 face trimitere la întreaga procedură reglementată de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, inclusiv la procedurile de contestare a actelor. Nu se poate răpi 
participanţilor la procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a 
localităţilor derulate sub imperiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 accesul la jurisdicţia 
administrativă specială a Consiliului 

303. Contestaţie formulată împotriva unei societăţi fără calitate de autoritate contractantă şi nici de operator 
economic în sensul art. 9 din ordonanţă, care a organizat o procedură pentru atribuire unui contract de 
furnizare finanţat parţial din fonduri publice. Contestaţie inadmisibilă la Consiliu 

304. Cumpărare a unui imobil şi a terenului aferent nu intră sub incidenţa legislaţiei privind achiziţiile publice. 
Contestaţia privind procedura de cumpărare este inadmisibilă la Consiliu 

305. Participanţii la procedură dobândesc în procedura contestării formulate în temeiul art. 255 calitatea de 
intimaţi, calitate care le asigură dreptul de a promova căile de atac împotriva deciziilor Consiliului 

306. 1. Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, conform Legii nr. 51/2006. Contestaţie 
formulată la Consiliu. Declinarea cauzei în favoarea instanţei de contencios administrativ. Declinare nelegală. 
2. Soluţia declinării cauzei de către un organ administrativ-jurisdicţional către o instanţă de judecată nu este 
reglementată de art. 158 C. proc. civ. 

307. Angajamentul de susţinere din partea unui terţ trebuie depus în mod obligatoriu în formă autentică 
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Capitolul al VI-lea. Curtea de Apel Constanţa, Secţia comercială, maritimă şi fluvială, de contencios 
administrativ şi fiscal 

308. Plata membrilor comisiilor de evaluare ulterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 

309. Contestarea la Consiliu a atribuirii unui contract subsecvent după momentul încheierii lui este inadmisibilă 
310. Răspuns de completare a ofertei lizibil parţial. Respingerea ofertei fără a se solicita retransmiterea 

răspunsului. Respingere nelegală 
311. Tarife de asigurare auto eronate. Verificarea lor de către Consiliu 
312. Clarificarea algoritmului factorilor de evaluare nu reprezintă o modificare a respectivului algoritm 
313. 1. Angajamentul de susţinere a unui ofertant trebuie dat întotdeauna în formă autentică. 2. Art. 186 alin. (2) 

are în vedere susţinerea acordată unui ofertant cu resurse financiare transmisibile, deci nu cu cifra de afaceri 
a susţinătorului. 3. Experienţa similară a ofertantului care a fost subantreprenor nu poate fi dovedită cu 
recomandări prin partea antreprenorului general, întrucât acesta nu are calitatea de beneficiar al lucrărilor. 
4. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod defectuos a obligaţiilor contractuale, ca motiv de excludere 
de la procedură a unui ofertant, nu este nevoie de o hotărâre judecătorească definitivă 

314. Singurul organ abilitat de lege să evalueze ofertele depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică este 
comisia de evaluare 

315. Asocierea sau subcontractarea nu pot constitui factor de evaluare a ofertelor 
316. Contract de furnizare cofinanţat din fonduri publice de către un minister, atribuit de societatea comercială 

beneficiară a finanţării care nu are calitate de autoritate contractantă. Admiterea contestaţiei de către 
Consiliu. Soluţie nelegală întrucât contestaţia era inadmisibilă la Consiliu 

317. 1. Invocarea în cuprinsul plângerii a unor motive noi faţă de cele din contestaţie. Admisibilitate. 2. Termenul 
de contestare se calculează potrivit art. 101 C. proc. civ, pe zile libere. 3. Lipsa indicării în adresa de 
comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a datei limită până la care se poate depune contestaţie nu 
produce niciun prejudiciu contestatoarei şi nu poate conduce la anularea desemnării ofertei câştigătoare 

318. Calculul termenelor de contestare. Comunicarea respingerii ofertei fără a se indica motivele de fapt. 
Corespondenţă în urma căreia autoritatea comunică ulterior aceste motive. Termenul de contestare se 
calculează de la data primirii comunicării complete privind respingerea ofertei, iar nu de la comunicarea 
iniţială 

319. 1. Cererea de intervenţie în etapa căii de atac a plângerii este inadmisibilă. 2. Suportarea de către ofertanţi a 
unor costuri, ca politică managerială proprie, nu este interzisă de lege 

320. Termenul de contestare a respingerii ofertei curge de la data comunicării respingerii, iar nu de la data la care 
autoritatea, la cererea ofertantei, i-a comunicat motivele concrete care au stat la baza respingerii 

321. Notificarea autorităţii contractante despre intenţia de a depune contestaţie. Depunerea contestaţiei doar la 
Consiliu. Respingere legală a ei ca tardivă 

322. Cererea de intervenţie în interes propriu în etapa de judecare a plângerii de către Curtea de apel este 
inadmisibilă 

323. Necomunicarea de către petentă a copiei plângerii către partea adversă nu este sancţionată cu 
inadmisibilitatea plângerii 

324. Autoritatea contractantă are obligaţia de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor în cazul în care 
acestea nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentului lucrării 

325. Factori de evaluare subiectivi, fără o metodologie concretă de punctare a lor. Anulare legală a procedurii de 
atribuire de către Consiliu 

326. Ordin de plată on-line pentru participarea la licitaţie. Respingerea ofertei întrucât ordinul de plată nu este 
semnat şi ştampilat. Respingere nelegală deoarece ordinul este valabil, fiind emis on-line 

327. 1. Nu pot fi analizate motivele suplimentare formulate după împlinirea termenului de depunere a plângerii. 
2. Sancţionarea restricţionării nejustificate a accesului la dosarul licitaţiei nu revine în competenţa Consiliului, 
ci a Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

328. Neîndeplinirea obligaţiei autorităţii de a cere justificarea preţului neobişnuit de scăzut nu implică, în mod 
corelativ, descalificarea acelui ofertant care a declarat un preţ scăzut faţă de valoarea estimată a 
contractului, atunci când sunt suficiente elementele precizate de ofertant care asigură garanţii pentru 
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respectarea contractului în parametrii ofertaţi, fără costuri suplimentare şi întârzieri în derularea furnizării de 
produse 

Capitolul al VII-lea. Curtea de Apel Craiova, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 

329. În baza art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004 se poate solicita suspendarea unui act administrativ unilateral, nu 
a unui contract de achiziţie publică, faţă de care o astfel de cerere este inadmisibilă 

330. 1. Calificarea în drept a acţiunii aparţine instanţei, care nu este ţinută de temeiul indicat de parte. 2. Regia 
Naţională a Pădurilor Romsilva şi direcţiile silvice din subordinea ei au calitatea de autoritate contractantă 

331. Lipsa bugetului necesar executării unui contract încheiat nu constituie motiv de reziliere unilaterală a lui. 
Daunele-interese pentru neexecutarea contractului pot depăşi valoarea totală a acestuia. Principiul disponibilităţii 

332. Termenul de contestare nu se stabileşte pe baza unei norme legale abrogate 
333. Participarea la procedură cu două oferte comune. Respingere legală a ambelor oferte 
334. Ordonanţa preşedinţială nu este supusă unui termen în care să poată fi exercitată. După soluţionarea 

plângerii şi dezînvestirea instanţei, aceasta nu mai poate dispune suspendarea procedurii de atribuire 
335. Contestaţie al cărei obiect nu se încadrează la art. 255 alin. (5) din ordonanţă. Respingerea legală a ei ca fiind 

lipsită de obiect 
336. Solicitarea de către autoritate a unui punct de vedere din partea ofertantului pe marginea îndeplinirii 

cerinţelor de calificare. Un răspuns care nu dovedeşte cu certitudine îndeplinirea cerinţelor este nerelevant 
337. Absenţa din preţul ofertei a unui profit poate conduce la incidenţa art. 6 lit. e) din Legea concurenţei 

nr. 21/1996 
338. Instanţa competentă să soluţioneze plângerea este competentă să soluţioneze şi cererea de suspendare a 

deciziei Consiliului sau a procedurii de atribuire. Soluţionarea plângerii conduce la rămânerea fără obiect a 
cererii de suspendare 

339. Contestaţie împotriva documentaţiei de atribuire. Anularea procedurii de atribuire de către autoritate. Lipsa 
de interes a petentei 

340. Contestaţie în cadrul unei licitaţii de servicii aferente infrastructurii de transport de interes naţional. Instanţa 
competentă 

341. Ofertarea unor cantităţi mai mici decât cele din caietul de sarcini. Obligaţia autorităţii de a solicita justificări 
ofertantului 

342. Nepronunţarea Consiliului pe cererea de participare a avocatului pentru depunerea de concluzii orale nu 
atrage desfiinţarea deciziei Consiliului 

343. Cerinţă constând în depunerea ofertei în original şi în copie. Prezentarea ofertei doar în original. Ofertă 
neconformă 

344. Nu pot fi reţinute de către instanţă acele motive de neconformitate a ofertei care nu sunt menţionate şi în 
raportul procedurii 

345. Ofertanta sucursală neavând personalitate juridică nu are nici capacitate de folosinţă şi de exerciţiu, motiv 
pentru care nu poate sta în judecată în nume propriu. Contestaţie formulată de o sucursală, respinsă de 
Consiliu ca fiind introdusă de o persoană fără capacitate procesuală 

346. Autoritatea de lucru judecat operează şi în privinţa deciziilor Consiliului 
347. 1. Au calitate procesuală activă în a formula plângere numai cei care au fost parte în procedura 

administrativ-jurisdicţională 2. Înţelesul sintagmei „greşeală materială” de la art. 318 alin. 1 teza I C. proc. civ. 
348. În situaţia în care Consiliul constată că, în afară de actele contestate, există şi alte acte care încalcă 

prevederile ordonanţei, la care nu s-a făcut referire în contestaţie, atunci acesta are doar competenta 
sesizării Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, nu şi pe aceea a 
anulării procedurii de atribuire 

349. Rămânerea în nelucrare a cauzei mai mult de un an din vina părţilor. Perimarea acţiunii 
350. Contract de furnizare cofinanţat din fonduri publice de către un minister, atribuit de societatea comercială 

beneficiară a finanţării care nu are calitate de autoritate contractantă. Respingerea contestaţiei de către 
Consiliu ca inadmisibilă este legală 

351. Solicitare de clarificări care exced documentaţiei de atribuire. Lipsa unui răspuns din partea ofertantei. 
Respingerea ofertei. Respingere nelegală 
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352. Persoana care contestă un act al autorităţii trebuie să justifice un interes propriu, în sensul de a urmări 
obţinerea unui folos din atacarea actului respectiv. Interesul teoretic, de asigurare a legalităţii procedurii, nu 
se confundă cu folosul practic, material, pe care îl urmăreşte cel care iniţiază o activitate judiciară 

353. Neindicarea precisă de către Consiliu a prevederilor încălcate din actul normativ sau caietul de sarcini nu 
atrage nelegalitatea deciziei, dacă prevederile respective sunt uşor identificabile 

354. Indicarea greşită a denumirii autorităţii contractante în cuprinsul deciziei Consiliului. Instanţa de judecată nu 
se poate substitui Consiliului şi să remedieze eroarea materială constatată 

355. Cerere de sesizare a Curţii Constituţionale respinsă ca inadmisibilă întrucât excepţia de neconstituţionalitate 
nu are legătură cu cauza 

356. Cerinţa ca, în procesul de fabricaţie a produsului, pe ambalajul acestuia să fie inscripţionat codul produsului. 
Cerinţa prezentării de mostre, care nu se vor returna ofertanţilor. Cerinţe legale 

357. Criticarea în contestaţie a unor oferte aflate în clasament pe locuri inferioare celui pe care se situează 
contestatoarea. Contestaţie lipsită de interes 

358. Nereturnarea de către autoritate a mostrelor solicitate nu constituie o îmbogăţire fără justă cauză 
359. Consiliul a constatat nelegalitatea unor acte ce nu au fost contestate de către contestatoare, depăşindu-şi 

astfel competenţa de soluţionare a cauzei şi limitele învestirii. În situaţia în care Consiliul constată că, în afară 
de actele contestate, există şi alte acte care încalcă prevederile ordonanţei, la care nu s-a făcut referire în 
contestaţie, atunci acesta are doar competenţa sesizării Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice, nu şi pe aceea a anulării întregii proceduri de atribuire 

360. Plângerea nu poate fi formulată decât de părţile care au avut calitate procesuală în faza 
administrativ-jurisdicţională a litigiului 

361. 1. În etapa procesuală a contestaţiei autoritatea contractantă nu poate avea calitate procesuală activă, 
deoarece ar însemna să îşi conteste propriile acte. 2. În mod nelegal Consiliul a obligat autoritatea să 
întocmească un raport al procedurii în care să consemneze respingerea unei oferte şi, implicit, să declare 
câştigătoare a doua ofertă 

362. Contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, conform Legii nr. 51/2006. Contestaţie 
formulată la Consiliu. Declinarea cauzei în favoarea instanţei de contencios administrativ. Declinare legală 

363. Subiectele plângerii pot fi numai părţile de la judecata în fond din faţa Consiliului. Nu are calitate procesuală 
activă petenta care nu a fost parte în procesul de fond 

364. Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, la care se face trimitere în art. 30 alin. (12) din 
Legea nr. 51/2006, sunt aplicabile doar în ceea ce priveşte normele de drept material ce reglementează 
procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii. În ceea ce priveşte competenţa de soluţionare 
a litigiilor dintre unităţile administrativ-teritoriale şi operatori în legătură cu atribuirea, încheierea, 
executarea, modificarea şi încetarea contractelor de delegare a gestiunii, sunt aplicabile dispoziţiile art. 51 
alin. (31) din Legea nr. 51/2006, care statuează că sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 554/2004 şi că cererea 
se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui competenţă teritorială se află 
sediul operatorului 

365. În situaţia în care Consiliul constată că, în afară de actele contestate în cadrul procedurii de atribuire, există 
acte care încalcă prevederile ordonanţei la care nu s-a făcut referire în contestaţie, atunci acesta are doar 
competenţa sesizării Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, iar nu 
de a anula procedura de atribuire. Ca urmare a necontestării în termenul legal a documentaţiei de atribuire 
rămâne de analizat doar dacă acordarea punctajului ofertelor respectă factorii de evaluare stabiliţi în 
documentaţie 

366. Contestaţia în anulare împotriva deciziilor de soluţionare a plângerilor este admisibilă 
367. Cel care nu a fost parte în procesul soluţionat de Consiliu nu are calitate procesuală activă în a formula 

plângere împotriva deciziei Consiliului 
368. 1. Momentul de la care începe să curgă termenul de formulare la contestaţiei în ipoteza contestării 

documentaţiei de atribuire nu se raportează la data răspunsului la clarificări asupra documentaţiei, ci la data 
luării la cunoştinţă a documentaţiei. 2. Nu are relevanţă că solicitarea de clarificări nu a fost făcută de 
contestatoare, de vreme ce răspunsul a modificat caietul de sarcini, aspect ce conferă tuturor ofertanţilor 
interes în promovarea unei contestaţii, în măsura în care se consideră vătămaţi în drepturile sau interesele 
legitime 
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369. Simpla înştiinţare a autorităţii că s-a depus contestaţie la Consiliu nu echivalează cu înaintarea contestaţiei 
către autoritatea contractantă, motiv pentru care este legală respingerea contestaţiei de către Consiliu 

370. Întrucât achizitoarea nu îndeplineşte calitatea de autoritate contractantă, iar contractul nu este unul de 
achiziţie publică pentru care să se aplice dispoziţiile art. 9 din ordonanţă, Consiliul nu avea competenţă în 
soluţionarea contestaţiilor 

371. Plângerea nu poate fi formulată decât de cei care au fost părţi în faza administrativ-jurisdicţională a litigiului 
372. În cazul unor factori de evaluare foarte flexibili şi interpretabili se impune să se arate în mod clar avantajul 

real al autorităţii contractante în stabilirea ofertei câştigătoare 
373. Cauză rămasă în nelucrare mai mult de un an. Incidenţa perimării 
374. Condiţie de calificare constând în prezentarea certificatului constatator privind îndeplinirea obligaţiilor 

exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale 
bugetului general consolidat. Ofertant cu datorii menţionate în certificat şi, totodată, suspendate de la plată 
printr-o hotărâre judecătorească. Respingere nelegală a ofertei 

375. Necomunicarea plângerii către partea adversă, în baza art. 281 alin. (3) din ordonanţă, nu atrage tardivitatea 
acesteia 

376. Greşita apreciere a probelor de către instanţă nu poate întemeia calea de atac a contestaţiei în anulare 
377. 1. Dovedirea susţinerii capacităţii ofertantului se realizează prin prezentarea unui angajament ferm din 

partea persoanei susţinătoare, încheiat în formă autentică. 2. Art. 201 alin. (1) din ordonanţă reglementează 
dreptul autorităţii de a solicita clarificări sau completări ale ofertei, iar nu o obligaţie 

378. În plângere nu se poate solicita în mod direct anularea unui act emis de autoritatea contractantă, ci ea poate 
fi obţinută doar mediat, pornind de la nelegalitatea sau netemeinicia deciziei supuse controlului 
judecătoresc. În cadrul căii de atac a plângerii nu pot avea calitatea de părţi decât părţile litigiului soluţionat 
prin decizia supusă plângerii. Consiliul nu este în măsură să cerceteze şi să se pronunţe asupra stării de 
incompatibilitate 

379. 1. Termenul de declarare a căii de atac se circumscrie categoriei de termene stabilite expres prin lege, ce nu 
pot fi scurtate sau prelungite de instanţă şi care au caracter absolut. 2. Plângerea poate fi utilizată numai de 
cei care au avut calitatea de parte la judecata în prima fază a procesului 

380. Analiza oportunităţii procedurii de atribuire aflată în derulare. Anularea procedurii întrucât serviciile ofertate 
nu mai sunt oportune pe fondul crizei. Anulare legală 

381. Art. 201 alin. (1) din ordonanţă reglementează dreptul autorităţii de a solicita clarificări sau completări ale 
ofertei, iar nu o obligaţie 

382. Ordonanţa lasă la aprecierea Consiliului existenţa unei situaţii care să impună sesizarea Autorităţii Naţionale 
pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi a Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea 
Achiziţiilor Publice 

 
Capitolul al VIII-lea. Curtea de Apel Galaţi, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal 

 
383. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 nu prevede posibilitatea formulării de către aceeaşi parte a 

mai multor plângeri împotriva aceleiaşi decizii a Consiliului 
384. Decizie prin care Consiliul a admis în parte contestaţia, pe baza unor motive invocate din oficiu. Neacordarea 

către contestatoare a cheltuielilor de soluţionare a contestaţiei, deşi ea a fost admisă în parte. Decizie legală 
a Consiliului 

385. Atunci când vorbim de un conflict de interese/concurenţă neloială legiuitorul a impus un nivel de exigenţă 
foarte ridicat 

386. Impunerea caracteristicii ca produsul să fie nou nu are ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de 
natură să restrângă concurenţa între operatorii economici şi nici favorizarea sau eliminarea participării la 
procedură a anumitor operatori economici 

387. Lipsa unui document necerut de autoritate nu poate conduce la descalificarea ofertantei 
388. Neindicarea în decizia Consiliului a anumitor informaţii privind membrii completului de soluţionare a 

contestaţiei nu este de natură a atrage nulitatea deciziei 
389. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza cerinţele referitoare la calificare ca factori de evaluare a 

ofertelor 
390. Pentru dezvăluirea identităţii celui care a solicitat clarificările nu se prevede o sancţiune în ordonanţă 
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391. Pronunţându-se asupra unor chestiuni care nu au fost avute în vedere de către contestatori, Consiliul a 
încălcat principiul disponibilităţii 

392. Nu este obligatorie informarea ofertanţilor ale căror oferte au fost respinse, înainte de finalizarea etapei 
finale de licitaţie electronică, despre respingerea şi neadmiterea respectivelor oferte la etapa finală 

393. Consiliul este abilitat să soluţioneze contestaţiile împotriva oricăror acte emise de autorităţile contractante 
cu încălcarea dispoziţiilor în materia achiziţiilor publice, nu în materia achiziţiilor particulare 

394. Cerinţă de calificare constând în prezentarea certificatului OHSAS 18001:2007. Prezentarea unui certificat 
OHSAS 18001:2004 

395. Măsurile luate de Consiliu prin decizie sunt legate intrinsec de admiterea sau respingerea unei contestaţii 
396. Depunându-şi oferta, se presupune în mod absolut că ofertanta a avut cunoştinţă deplină asupra 

documentaţiei de atribuire 
397. Impunerea cerinţei ca produsele care se achiziţionează să fie noi 100% nu aduce atingere textelor legale 
398. Depunerea unui document de calificare expirat. Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a cere 

ofertantului să îşi completeze oferta cu un înscris valabil 
 

Capitolul al IX-lea. Curtea de Apel Iaşi, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 
 

399. Anularea procedurii de atribuire pentru omiterea transmiterii de către autoritate a anunţului de participare 
spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, Achiziţii publice. Anulare legală 

400. 1. Scrisoare de garanţie bancară de participare la licitaţie emisă pe numele altei autorităţi contractante, deşi 
adresa autorităţii şi denumirea contractului scos la licitaţie erau corecte. Respingere legală a ofertei. O nouă 
garanţie de participare nu poate fi prezentată şi primită după deschiderea ofertelor. 2. Admiterea solicitării 
depunerii de concluzii orale în faţa Consiliului este lăsată de legiuitor la aprecierea completului de 
soluţionare a contestaţiei 

401. Comunicare a rezultatului procedurii de atribuire prin fax şi, ulterior, prin poştă. Termenul de contestare 
curge de la primirea faxului, iar nu de la primirea corespondenţei poştale 

402. Respingerea ca neconformă a ofertei la şedinţa de deschidere. Respingere nelegală. Anularea procedurii 
403. Contestaţie în anulare sub pretextul că modalitatea de comunicare a citaţiei prin fax este nelegală. 

Contestaţie nefondată. Faptul că reprezentantul legal al societăţii, prezent la termenul de judecată, nu ar fi 
avut experienţa necesară pentru a reprezenta societatea nu poate constitui un motiv de primire a 
contestaţiei în anulare 

404. Solicitare de obligare a autorităţii contractante la a lua orice alte măsuri necesare pentru remedierea actelor 
ce afectează procedura de atribuire. Contestaţiei respinsă ca inadmisibilă. Decizie nelegală 

405. Dacă ofertantul nu respectă reglementările Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nu este atributul şi 
obligaţia autorităţii contractante să se sesizeze ori să investigheze pretinsele nereguli 

406. Deşi pe parcursul soluţionării contestaţiei legislaţia a fost modificată în favoarea autorităţii contractante, ea 
era obligată să respecte prevederile legale de la momentul la care a adoptat actul atacat 

407. Acord-cadru în vigoare. Iniţierea de către autoritatea contractantă a unei noi proceduri de atribuire, cu 
acelaşi obiect ca şi acordul-cadru existent. Cerere de suspendare a procedurii 

408. Cercetarea excepţiei autorităţii de lucru judecat şi calificarea naturii litigiului revin instanţei competente, iar 
nu celei care şi-a declinat competenţa 

409. Ordin intervenit în timpul derulării licitaţiei şi care schimbă necesităţile autorităţii contractante. Anulare 
legală a procedurii de atribuire 

410. 1. Beneficiul cumulării resurselor financiare nu se aplică pentru indicatorii lichiditate globală şi solvabilitate. 
2. Cerinţa de calificare de a se depune copii de pe contractele de muncă pentru personalul tehnic al 
ofertanţilor este legală 

411. Soluţionarea plângerii după ce s-a dispus suspendarea judecării ei de către instanţa învestită cu rezolvarea 
unei cereri de strămutare. Respingerea cererii de strămutare. Hotărârea de soluţionare a plângerii este legală 
întrucât desfiinţarea de drept a ei nu putea interveni decât în ipoteza în care cererea de strămutare ar fi fost 
admisă 

412. Instanţele trebuie să răspundă punctual la problemele concrete ridicate de petent, iar nu să se lanseze în 
cercetarea unor situaţii ipotetice şi generalizatoare 

413. Servicii de pază. Tarif orar care nu evidenţiază toate cheltuielile legale. Reclarificarea ofertelor 



Volumul II 106 
 

Volumul II 

414. Ofertarea unei durate de garanţie de bună execuţie care depăşeşte durata de viaţă a anumitor elemente ale 
lucrării ofertate. Obligativitatea justificării temeinice a duratei ofertate 

415. Algoritm de calcul care nu reflectă un avantaj pentru autoritatea contractantă. Anulare legală a procedurii de 
către Consiliu 

416. Contract de lucrări. Termenul de contestare aplicabil 
417. Nu există temei legal pentru a se asimila experienţa în lucrări de reparaţii drumuri cu experienţa cerută în 

executarea de poduri şi podeţe. Faptul că primele pot, în principiu, să înglobeze şi lucrări la poduri şi podeţe 
nu este suficient, întrucât experienţa similară nu poate fi presupusă, ci trebuie dovedită 

418. Verificarea şi soluţionarea contestaţiei trebuie să se raporteze doar la actul atacat. Nici Consiliul, nici Curtea 
şi nici participanţii la procedura de atribuire nu au dreptul de a schimba obiectul contestaţiei 

419. Autoritate contractantă Judeţul V. Scrisori de garanţie bancară de participare în favoarea Consiliului Judeţean 
V. Valabilitatea lor 

420. Cuantumul despăgubirilor cuvenite ofertantei care trebuia declarată câştigătoare nu se identifică cu profitul 
ce s-ar fi realizat prin derularea contractului 

421. Autoritatea contractantă nu poate să modifice temeiul de drept al respingerii ofertelor cuprins în actul 
contestat sau să-l completeze prin referiri sumare făcute la un alt cadru normativ 

422. Ofertă cu preţ neobişnuit de scăzut. Ofertarea unui preţ de 1 leu pentru anumite componente ale ofertei. 
Justificare 

423. Cererea de completare a plângerii în temeiul art. 132 C. proc. civ. este inadmisibilă  
424. Autorităţii contractante nu i se poate crea o situaţie dezavantajoasă doar pentru că unul din ofertanţi 

apreciază că este posibilă o neexecutare a obligaţiilor de către autoritate şi că penalităţile propuse nu 
acoperă integral prejudiciul estimat a se produce 

425. Reducerea de către Consiliu a cuantumului cheltuielilor de judecată la nivelul unui salariu mediu brut pe 
economie. Măsură nelegală 

426. Neindicarea în concret a omisiunilor avute în vedere la anularea procedurii echivalează cu neexecutarea 
obligaţiei stabilite de art. 210 din ordonanţă 

427. Solicitarea pentru calificare a prezentării anumitor certificate în copie legalizată. Depunerea certificatelor în 
ofertă în copie nelegalizată, urmată de aducerea lor, după data deschiderii ofertelor, în copie legalizată. 
Admitere nelegală a ofertei 

428. Atât timp cât autoritatea a apreciat că doar consumabilele recomandate de producătorul echipamentelor îi 
asigură exploatarea lor corespunzătoare şi în deplină siguranţă, era în drept să impună condiţia ca 
respectivele consumabile să fie inscripţionate OEM 

429. Ofertă care nu respectă prevederile documentaţiei de atribuire. Ofertă neconformă 
430. Plata unei taxe judiciare de timbru mai mare decât cea legală. Restituirea diferenţei plătită în plus 
431. Împrejurarea că dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi timbrul judiciar mobil au fost depuse la dosar 

ulterior termenului dat de instanţă nu are cum să schimbe situaţia plângerii 
432. Cauză soluţionată în primă instanţă de secţia comercială a tribunalului, deşi competenţa revenea celei de 

contencios administrativ. Apel întemeiat 
433. Cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire sunt însuşite implicit de ofertantă prin depunerea ofertei şi 

nu pot fi criticate în faza de desemnare a ofertei câştigătoare 
434. Faptul că reclamanta este în culpă pentru modul în care şi-a redactat, documentat ori susţinut cererea nu 

poate constitui un obstacol insurmontabil în soluţionarea pricinii, cu atât mai mult cu cât aceste lipsuri pot fi 
acoperite legal de cealaltă parte, iar regulile de procedură aplicabile în cauză obligă instanţa să soluţioneze 
cererile referitoare la procedura achiziţiilor publice „de urgenţă şi cu precădere” 

435. Nu este de conceput ca instanţele de contencios administrativ să se poată pronunţa asupra legalităţii unui 
act administrativ pe calea excepţiei de nelegalitate, dar fără a putea să facă acest lucru pe calea unei acţiuni 
directe în contencios administrativ. Cu alte cuvinte, excepţia de nelegalitate poate fi invocată numai cu 
privire la actele care pot forma şi obiectul unei acţiuni în anulare în faţa instanţelor de contencios 
administrativ 

436. Cerinţa de calificare a angajării de personal cu contract individual de muncă este excesivă şi restricţionează 
participarea operatorilor economici la procedură, deoarece îi obligă să efectueze angajări fără a avea 
certitudinea că ofertele lor vor fi desemnate câştigătoare 
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437. Servicii de pază. Cerinţe de calificare nelegale constând în prezentarea unei poliţe de asigurare, a unui 
certificat ISO 14001 şi a unui certificat OHSAS 18001 

438. Faptul că în documentaţia de atribuire autoritatea a indicat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
ca normă legală aplicabilă procedurii sau că anunţul de participare s-a publicat în SEAP nu poate avea niciun 
fel de urmări în ceea ce priveşte dreptul Consiliului de a-şi verifica competenţa şi de a stabili, în funcţie de 
obiectul şi condiţiile achiziţiei publice, dacă acesteia i se aplică sau nu procedura prevăzută de actul normativ 
menţionat şi implicit dacă are sau nu competenţă 

439. Mandatul de reprezentare în calea de atac a plângerii trebuie să fie unul expres şi nu unul prezumat 
440. Cerinţe de calificare disproporţionate pentru atribuirea unui contract de servicii de salubrizare a staţiilor de 

cale ferată 
441. Orice critică formulată în legătură cu documentaţia după comunicarea rezultatului procedurii nu poate fi 

luată în considerare. În condiţiile în care s-a reţinut că oferta petentei a fost considerată neconformă, 
cercetarea aspectelor legate de ofertele celorlalţi participanţi la procedura de atribuire este de prisos 

442. Este excesivă cerinţa de calificare a prezentării de către ofertanţi, la o procedură de atribuire a unui contract 
pentru servicii de pază, a certificării conform ISO 14001 şi OHSAS 18001 

 
Capitolul al X-lea. Curtea de Apel Oradea, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal 
 

443. Autoritatea contractantă trebuie să explice de ce a acordat o pondere de doar 30% pentru punctarea ofertei 
financiare 

444. Apreciere a Consiliului că o ofertă cu o garanţie a lucrării de 35 de ani este neserioasă. Această apreciere nu 
poate sta la baza respingerii ofertei, atât timp cât oferta nu este considerată neconformă 

445. 1. Solvabilitatea patrimonială cerută nu poate fi suplinită printr-o adresă a unei bănci ce confirmă 
posibilitatea acordării unui credit ofertantei şi nici prin existenţa unor lucrări în derulare. 2. Consiliul are 
posibilitatea să examineze din oficiu şi alte acte care încalcă prevederile ordonanţei, la care nu s-a făcut 
referire în contestaţie 

446. Indicarea de către autoritatea contractantă a unui termen de contestare greşit nu înlătură incidenţa excepţiei 
tardivităţii contestaţiei depuse după împlinirea termenului legal 

447. Ofertantul declarat câştigător are calitate procesuală pasivă în cauza de soluţionare a plângerii, fiind viitor 
beneficiar al contractului de achiziţie publică 

448. Cerere de suspendare a executării deciziei Consiliului. Condiţiile legale pentru admiterea ei 
449. Conţinutul documentaţiei de atribuire nu poate fi analizat în faza de contestare a rezultatului procedurii de 

atribuire. Nu se poate admite invocarea în calea de atac a plângerii a unui motiv nou 
450. Cerinţă de calificare constând în prezentarea unui atestat care nu se mai eliberează. Cerinţă necontestată. 

Candidat descalificat întrucât nu a depus atestatul cerut. Decizie legală, întrucât documentaţia de atribuire 
nu a fost contestată în prealabil. Nu se pot invoca în calea de atac a plângerii motive ori cereri noi, care nu au 
fost invocate în cadrul contestaţiei 

451. Nu se poate accepta contestarea documentaţie de atribuire după comunicarea rezultatului procedurii de 
atribuire 

 
Capitolul al XI-lea. Curtea de Apel Piteşti, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal 

 
452. Anularea licitaţiei de către Consiliu întrucât autoritatea nu a consemnat în procesul-verbal al şedinţei de 

deschidere a ofertelor elementele principale ale acestora. Cerere de despăgubiri din partea unuia dintre 
ofertanţi. Cuantumul despăgubirilor 

453. Instanţa competentă să soluţioneze plângerea este competentă să soluţioneze şi cererea de suspendare a 
deciziei Consiliului sau a procedurii de atribuire 

454. Instanţa competentă să verifice îndeplinirea de către petentă a obligaţiei de plată a taxelor de timbru este 
cea competentă să soluţioneze plângerea 

455. Cooptarea de experţi care să faciliteze evaluarea ofertelor. Finalizarea evaluării ofertelor de către comisia de 
evaluare fără a se aştepta primirea raportului de specialitate din partea experţilor cooptaţi. Evaluare valabilă, 
lipsa raportului nefiind sancţionată de lege 
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456. 1. În materia dreptului administrativ calitatea procesuală nu este condiţionată de cerinţa personalităţii 
juridice, motiv pentru care primăria organizatoare a achiziţiei are calitate procesuală pasivă. 2. Pentru a 
putea critica oferta depusă de un alt participant la licitaţie este necesar ca oferta contestatoarei să fie 
admisibilă, în caz contrar contestaţia fiind lipsită de interes 

457. Respingerea unei oferte la şedinţa de deschidere, pentru alte motive decât cele premise de lege. Respingere 
nelegală 

458. Achiziţie de pâine coaptă pe vatră. Metoda indicată de coacere a pâinii nu constituie un obstacol de natură 
să restrângă concurenţa între operatorii economici 

459. Indicarea în devizul ofertei a unei cote de contribuţii pentru asigurări sociale eronate şi invocarea faptului că 
preţurile anumitor materiale considerate mărunte au fost incluse în cheltuielile indirecte. Ofertă neconformă 

460. Reorganizarea autorităţii contractante prin preluarea atribuţiilor pentru care a fost organizată procedura de 
atribuire de către o altă instituţie, căreia i-au fost repartizate fondurile deţinute iniţial de autoritatea 
contractantă. Anularea procedurii de atribuire pe motivul imposibilităţii încheierii contractului de achiziţie de 
către autoritatea contractantă, nemaiavând atribuţii şi fonduri în acest sens. Anulare legală 

461. De principiu, în cazul lipsei unor documente, autoritatea contractantă trebuie să manifeste un rol activ şi să 
solicite ofertantului completarea acestora 

462. Conformitatea ofertei cu cerinţele caietului de sarcini este esenţială pentru asigurarea scopului contractului, 
criteriile prevăzute de lege pentru desemnarea unui câştigător având ca premisă această conformitate 

463. Atestat „ANRE” prezentat de subcontractant, nu de ofertant. Luarea lui în considerare  
464. 1. În procedura plângerii este inadmisibilă formularea de cereri reconvenţionale. 2. Prezentarea unei oferte 

cu preţ presupus neobişnuit de scăzut nu poate avea ca efect respingerea automată a ei, autoritatea fiind 
obligată să solicite justificarea preţului ofertei 

465. Criticile vizând documentaţia de atribuire formulate ulterior depunerii şi deschiderii ofertelor nu pot fi 
primite 

466. Art. 271 alin. (2) din ordonanţă prevede posibilitatea asocierii pentru admiterea contestaţiei şi nu pentru 
respingerea acesteia. Cererea de intervenţie este admisibilă în cadrul procedurii reglementate de ordonanţă 

467. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 nu interzice participanţilor la licitaţie să atace cu plângere 
decizia Consiliului dacă nu au fost implicaţi în etapa administrativ-jurisdicţională 

468. Evaluarea ofertelor este stabilită în sarcina autorităţii contractante, Consiliului revenindu-i numai obligaţia 
cenzurării ei 

 
Capitolul al XII-lea. Curtea de Apel Ploieşti, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal 

 
469. O persoană care depune contestaţie privind loturi la care nu a participat cu ofertă nu îndeplineşte condiţiile 

imperative şi cumulative de a fi considerată persoană vătămată 
470. 1. Contestaţie inadmisibilă, fiind depusă la Consiliul ulterior momentului încheierii contractului de achiziţie. 

2. Consiliul nu are posibilitatea de a îşi declina competenţa de soluţionare a contestaţiei către instanţa de 
judecată 

471. Constatarea nerespectării sistemului de corectare a primei de asigurare RCA este de competenţa Comisiei de 
Supraveghere a Asigurărilor, nu a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 

472. Ca urmare a necontestării documentaţiei de participare şi a depunerii ofertei proprii în baza acesteia, 
petenta şi-a însuşit toate cerinţele obligatorii pentru calificarea ofertei, inclusiv cele pe care acum le 
apreciază ca fiind nelegale 

473. Continuarea procedurii după primirea unei contestaţii nu atrage nulitatea actelor autorităţii contractante, 
exceptând contractul de achiziţie 

474. Împărţire pe loturi. Prin gruparea a 27 de tipuri de fire de sutură în doar două loturi autoritatea contractantă 
a restrâns concurenţa 

475. Durată de valabilitate a ofertei neclară. Respingerea ofertei fără a se solicita clarificări. Respingere nelegală 
476. Licitaţie organizată de o societate care nu este autoritate contractantă. Contestaţie inadmisibilă la Consiliu 
477. 1. Are calitate de persoană vătămată în contestarea documentaţiei de atribuire societatea care din cauza 

prevederilor acesteia nu a putut participa la procedura de atribuire. 2. Lipsa precizării, în cadrul 
documentaţiei de atribuire, a algoritmului de calcul pentru toţi factorii de evaluare. Anulare legală a 
procedurii de atribuire 
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478. Licitaţie pentru atribuirea unui contract de servicii de pază de către o autoritate contractantă ce desfăşoară 
activităţi relevante. Contestaţie inadmisibilă la Consiliu în situaţia în care obiectul achiziţiei vizează produse, 
servicii sau lucrări destinate desfăşurării altor activităţi decât cele relevante 

479. În propria cale de atacat nu i se poate înrăutăţi situaţia petentei. Petenta nu a contestat conţinutul 
documentaţiei de atribuire, astfel că şi-a asumat obligaţia de a respecta condiţiile de participare la licitaţie 

480. 1. Este legală respingerea ofertei petentei dacă societăţile subcontractoare ale ei care deţin atestatele sau 
autorizaţiile de calificare cerute nu au calitatea de ofertante asociate cu petenta şi nici pe cea de 
susţinătoare. 2. Ofertanţii au obligaţia de a se conforma tuturor cerinţelor înscrise în fişa de date a achiziţiei 

481. Contract de lucrări. Organizare de şantier. Necuprinderea ei distinctă în ofertă. Argumentare în sensul că, la 
secţiunea cheltuieli indirecte sunt cuprinse şi cheltuielile aferente organizării de şantier. Ofertă neconformă 

482. În plângere, autoritatea nu mai susţine toate motivele pentru care oferta contestatoarei a fost respinsă, ceea 
ce face ca plângerea să fie întemeiată pentru aceste motive şi evaluarea să fie reluată. Motivele invocate cu 
depăşirea termenului de la art. 281 din ordonanţă nu pot fi analizate de instanţă 

483. Instanţa nu are competenţa de a declara câştigătoare oferta petentei. Acest atribut aparţine comisiei de 
evaluare 

484. Competenţa materială a Consiliului nu poate fi extinsă prin voinţa părţilor la soluţionarea de contestaţii 
privind proceduri nereglementate sau exceptate de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 

485. Consiliul şi-a depăşit competenţele reglementate prin art. 278 obligând autoritatea contractantă să respingă 
oferta recurentei 

486. Legiuitorul nu a prevăzut că nesemnarea raportului de atribuire de către unii membri ai comisiei de evaluare 
atrage nulitatea absolută a lui. Nesemnarea constituie o omisiune ce poate fi completată 

487. Art. 200 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 nu prevede nicio sancţiune pentru depăşirea 
termenului de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor prevăzut pentru stabilirea ofertei câştigătoare 

488. 1. Cererea de obligare a Consiliului la descalificarea ofertantului câştigător este inadmisibilă. 2. Nu există 
niciun act normativ care să limiteze perioada maximă de garanţie de bună execuţie 

489. Atribuirea unui contract de achiziţie publică în cazul depăşirii valorii estimate cu mai mult de 10% este 
posibilă numai la iniţiativa autorităţii contractante, condiţionat de existenţa unor fonduri suplimentare 
disponibile 

490. Consiliul nu se poate substitui sau obliga autoritatea contractantă în privinţa îndeplinirii obligaţiilor legale ale 
acesteia de stabilire a ofertelor inacceptabile, neconforme, admisibile, câştigătoare sau necâştigătoare 

491. 1. Certificat de atestare fiscală în care apar datorii din amenzi contravenţionale. Contestare în instanţă a 
proceselor-verbale de amendare, având ca efect suspendarea executării lor. Ofertă admisibilă. 2. 
Completarea motivelor iniţiale ale contestaţiei trebuie să se facă cu respectarea termenelor de la art. 256 
ind. 2. 3. Ştiut fiind faptul că unele contracte pot avea clauze de confidenţialitate şi nu pot fi făcute publice în 
integralitatea lor, legiuitorul a prevăzut posibilitatea ca livrările de produse să poată fi confirmate prin 
prezentarea unor certificate sau documente emise de către clientul beneficiar 

492. 1. În cazul în care la Consiliu au depus contestaţii două societăţi, iar una dintre ele a formulat plângere la 
Curtea de apel, nu se impune citarea în calea de atac a plângerii a celeilalte societăţi. 2. Este dreptul 
autorităţii contractante de a solicita un formular de contract însuşit, operatorii economici putând contesta 
punctual anumite clauze contractuale sau solicita modificarea lor 

493. Ordonanţa nu interzice formularea de cereri de intervenţie în cadrul soluţionării căii de atac a plângerii 
494. Permiterea accesului contestatoarei la copiile ofertelor concurente în cursul soluţionării contestaţiei de către 

Consiliu. Măsură nelegală 
495. Neluarea în calcul a contribuţiilor datorate statului pentru agenţii care urmau să presteze serviciul de pază nu 

reprezintă o justificare economică reală şi efectivă a ofertei, care trebuie respinsă ca neconformă 
496. Criteriu de calificare constând în prezentarea certificatului SA 8000:2008. Cerinţă nelegală, care nu se 

încadrează la art. 176 lit. e) şi f) din ordonanţă 
497. Contract de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a unei localităţi. Contestaţie depusă la 

Consiliu şi declinată de acesta la instanţa judecătorească, considerată a fi singura competentă să o judece. 
Soluţie legală 



Volumul II 110 
 

Volumul II 

498. Contract de delegare de gestiune a serviciului public de salubrizare a unei localităţi. Contestaţie depusă la 
Consiliu şi declinată de acesta la instanţa judecătorească, considerată a fi singura competentă să o judece. 
Soluţie legală 

499. 1. Participarea juristului autorităţii contractante în comisia de evaluare a ofertelor nu poate fi considerată 
nelegală. 2. Nefiind formulate contestaţii împotriva documentaţiei de atribuire, prin depunerea ofertelor 
operatorii economici şi-au însuşit şi acceptat cerinţele documentaţiei 

500. 1. Cererea de expertiză tehnică nu este admisibilă în etapa plângerii împotriva deciziei Consiliului. 2. Decizia 
irevocabilă a Consiliului dobândeşte putere de lucru judecat, iar aspectele pe care le tranşează nu pot fi 
readuse în discuţie printr-o nouă contestaţie 

501. Termenul de valabilitate a scrisorilor de garanţie bancară nu se calculează pe zile libere 
502. Beneficiază de autoritate de lucru judecat şi considerentele hotărârii în lipsa cărora nu ar fi posibilă 

înţelegerea dispozitivului, considerentele decisive, care fac corp comun cu dispozitivul 
503. Proba cu interogatoriu şi expertiză tehnică este inadmisibilă în judecarea plângerii 
504. Competentă în soluţionarea plângerii este instanţa la care se referă art. 283 alin. (1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, iar nu art. 10 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 
 

Capitolul al XIII-lea. Curtea de Apel Suceava, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal 
 

505. Lipsa solicitării, în cadrul documentaţiei de atribuire, a documentelor privind plata impozitelor şi taxelor nu 
viciază procedura de atribuire 

506. Anularea procedurii de către autoritate în perioada de soluţionare a contestaţiei la documentaţia de 
atribuire. Respingerea contestaţiei ca rămasă fără obiect. Decizie legală 

507. Factor de evaluare „durata de realizare a proiectului”. Ofertantă care avea deja realizat proiectul, dintr-o 
procedură anterioară cu aceeaşi autoritate, şi care a propus o durată de realizare de o zi. Declararea ei 
câştigătoare în mod nelegal 

508. Termenele de contestare a actelor autorităţii 
509. 1. Anularea din oficiu a procedurii de atribuire de către Consiliu, pentru motive care nu conduceau la 

anularea ei. Decizie nelegală. 2. Instanţa nu poate declara vreuna dintre ofertele depuse ca fiind câştigătoare 
510. 1. Departajarea ofertelor pe baza factorilor de evaluare „metodologia planului de lucru” şi „sistemul de 

control al calităţii”. 2. Nu pot forma obiect de analiză pentru instanţă aspectele care nu au fost supuse 
analizei Consiliului în faza administrativ-jurisdicţională 

511. Pretenţiile formulate în calea de atac a plângerii nu pot fi fundamentate pe un alt temei juridic decât cel avut 
în vedere în contestaţie 

512. 1. Cererea reconvenţională este inadmisibilă în calea de atac a plângerii. 2. Consiliul poate dispune 
descalificarea unui ofertant în locul autorităţii contractante 

513. Este nelegală anularea actelor autorităţii în condiţiile în care s-a renunţat la contestaţie. Termen de execuţie 
de 10 minute. Termen nerealist 

 
Capitolul al XIV-lea. Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal 

 
514. Plângere depusă la instanţa de judecată, anterior publicării deciziei Curţii Constituţionale nr. 569 din 15 mai 

2008. Plângere nulă 
515. În situaţia în care nu intră în competenţa sa soluţionarea contestaţiei primite, legea nu admite declinarea 

cauzei de către Consiliu în favoarea instanţei judecătoreşti competente 
516. Competenţa de soluţionare a contestaţiilor privind litigiile în legătură cu atribuirea contractelor de delegare a 

gestiunii revine instanţei de contencios administrativ, nu Consiliului 
517. Contestaţii respinse de Consiliu ca inadmisibile, pentru lipsa sa de competenţă materială. Soluţie nelegală. 

Admiterea plângerii şi declinarea cauzei către instanţa judecătorească competentă 
518. Dispoziţiile art. 101 şi 104 C. proc. civ. sunt inaplicabile cu ocazia soluţionării contestaţiilor de către Consiliu. 

Nu trebuie luată în considerare data depunerii la poştă a contestaţiei, ci data înregistrării ei la Consiliu 
519. Pentru calculul termenului de formulare a contestaţiei/plângerii nu sunt aplicabile normele Codului de 

procedură civilă. Data depunerii la oficiul poştal a contestaţiei/plângerii nu are relevanţă în verificarea 
termenului, ci data la care contestaţia/plângerea ajunge la Consiliu/instanţă 
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Capitolul al XV-lea. Curtea de Apel Timişoara, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 

520. Certificat de atestare fiscală în care este evidenţiată o datorie către buget, dar şi o cerere de îndreptare a 
unei erori. Declarare câştigătoare a ofertantei înainte de finalizarea procedurii de îndreptare a erorii, în baza 
unor documente ce dovedesc eroarea. Hotărâre legală 

521. Contestaţie în care se invocă punctarea greşită a ofertei, fără însă a se aduce argumente din care să reiasă 
elementele de calcul al punctajului pe care contestatoarea îl consideră a fi corect 

522. Solicitarea de informaţii de calificare unui terţ faţă de procedura de atribuire, fără a cere informaţii societăţii 
care a depus oferta. Măsură nelegală 

523. Consiliul a respins excepţia tardivităţii contestaţiei, dar pe fondul acesteia a reţinut că motivele arătate de 
contestatoare sunt tardiv invocate. Soluţie eronată 

524. Factor de evaluare „termen de livrare”. Neindicarea de către ofertantă a unui termen de livrare, ci 
menţionarea „livrare din stoc”. Punctare cu 0 puncte la acest factor. Punctare corectă 

525. Consiliul poate anula procedura de atribuire doar în situaţia admiterii contestaţiei  
526. Neanalizarea de către Consiliu a tuturor aspectelor invocate de contestatoare. Decizie valabilă a Consiliului 
527. Necomunicarea copiei contestaţiei către autoritatea contractantă. Nulitatea absolută a contestaţiei 
528. Lipsa accesului contestatorului la mijloace electronice (la Internet) nu înlătură aplicabilitatea dispoziţiei 

legale conform căreia termenul de contestare a documentaţiei de atribuire curge de la data publicării ei în 
SEAP 

529. Contestarea documentaţiei de atribuire după împlinirea termenului legal, dar în interiorul acestuia raportat 
la răspunsul de clarificări al autorităţii. Contestaţie tardivă  

530. Respingerea ofertei fără a se detalia motivele concrete pentru care oferta a fost respinsă. Respingere 
nelegală 

531. Indicarea drept autoritate contractantă în cuprinsul deciziei Consiliului a primăriei, în loc de consiliul local. 
Eroare materială care nu afectează valabilitatea deciziei  

532. Solicitarea de consumabile OEM, cu livrare în maximum 12 ore de la primirea comenzii. Solicitare legală 
533. Autoritatea are obligaţia de a puncta ofertele conform algoritmului de calcul din fişa de date a achiziţiei. De 

asemenea, autoritatea are şi obligaţia de a solicita clarificări asupra elementelor pe care le consideră 
îndoielnice din ofertă 

534. Termenul de contestare nu este stabilit de autoritatea contractantă, ci de legiuitor, fiind fără relevanţă faptul 
că autoritatea a comunicat petentei un termen de contestare mai lung decât cel prevăzut de lege 

535. Cerinţă de calificare constând în prezentarea anumitor certificate în original. Prezentarea lor în copie 
legalizată. Cerinţă îndeplinită de ofertant 

536. Termenul legal de atacare cu plângere a deciziei Consiliului. Aplicarea Codului de procedură civilă pentru 
calculul acestuia 

537. Necomunicarea plângerii către partea adversă nu este prevăzută sub sancţiunea nulităţii ei 
538. 1. Faptul că primăria şi consiliul local nu au personalitate juridică nu conduce la concluzia lipsei capacităţii lor de 

folosinţă sau de exerciţiu, întrucât în dreptul administrativ esenţială este capacitatea administrativă. 2. Criteriul 
„preţul cel mai scăzut”. Sistem de evaluare a ofertelor prin acordarea de punctaje. Sistem nelegal  

539. Cerere de suspendare a finalizării procedurii de atribuire prin încheierea contractului. Instanţa competentă 
540. Includerea în ofertă a unor documente aparţinând sucursalei societăţii ofertante. Considerarea lor ca 

aparţinând ofertantei 
541. Poate formula plângere adjudecatarul licitaţiei chiar dacă nu a participat în etapa administrativ-juris-

dicţională 
542. Numai prin compararea preţurilor propuse de intimată cu alte valori de pe piaţă s-ar fi putut analiza dacă 

preţurile din ofertă nu sunt rezultatul liberei concurenţe. Nu are nicio relevanţă preţul ofertat într-o altă 
procedură, important fiind ca preţul actual să fie justificat 

543. 1. Termenul în care se poate formula plângere împotriva deciziei Consiliului se calculează conform Codului de 
procedură civilă. 2. În ofertă trebuie cotate toate articolele de deviz cerute de autoritate, inclusiv cele pe 
care ofertantul le execută gratuit 

544. Aplicarea unei amenzi contravenţionale pentru nerespectarea legii concurenţei nu atrage incidenţa art. 180 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 
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545. Solicitare privind stocurile de materii prime şi materiale la care ofertanta nu a răspuns expres, însă a transmis 
copii de pe oferte de preţ de la furnizorii săi. Autoritatea putea deduce că ofertanta nu deţine stocuri de 
materii prime şi materiale 

546. 1. Indicarea ca fiind autoritate contractantă a primăriei, în loc de municipiul achizitor. Neconcordanţa datei 
deciziei Consiliului cu cea de pe site-ul acestuia. Erori care nu afectează valabilitatea deciziei Consiliului. 2. În 
procedura administrativ-jurisdicţională nu este necesară atacarea unui act administrativ, în sensul Legii 
nr. 554/2004. 3. Factor de evaluare „estetică interioară-exterioară” neînsoţit de algoritm de calcul al 
punctajului. Anularea procedurii de către Consiliu. Decizie legală 

547. Faptul că anumite valori nu au fost menţionate în procesul-verbal de deschidere a ofertelor nu poate 
conduce la concluzia că ofertantul nu le-a prezentat în propunerea financiară 

548. Contestaţia în anulare este admisibilă împotriva deciziilor de soluţionare a plângerilor în materia achiziţiilor 
publice 

549. Solicitare de clarificări cu privire la alte aspecte decât cel care a fost reţinut ca motiv de respingere a ofertei. 
Oferta nu putea fi respinsă pe baza aspectului neclarificat 

550. Din momentul introducerii plângerii împotriva deciziei Consiliului şi până în momentul soluţionării 
autoritatea contractantă nu avea competenţa legală de a emite un nou raport de atribuire în aplicarea 
deciziei Consiliului care făcea obiectul cenzurii instanţei de contencios administrativ 

551. Consiliul nu are calitate procesuală pasivă în cauză, această instituţie având menirea de a soluţiona 
contestaţiile formulate de persoanele interesate împotriva diferitelor acte întocmite în cadrul procedurii de 
atribuire de către autoritatea contractantă 

552. Modalitatea de calcul a termenelor de contestare este reglementată de Codul de procedură civilă 
553. Contestaţie formulată de o sucursală în calitate de mandatară a societăţii mamă. Întrucât sucursala nu are 

personalitate juridică ea nu putea fi mandatară, situaţie în care corect a fost respinsă contestaţia de către 
Consiliu 

554. Comunicarea de către autoritate a unui termen de contestare mai lung decât cel legal. Respingere ca tardivă 
a contestaţiei 

555. 1. Calitatea procesuală activă pentru promovarea plângerilor nu poate fi recunoscută oricăror persoane care 
justifică un interes în a ataca decizia emisă de organul administrativ-jurisdicţional, ci doar acelora care au 
participat la procedura derulată în faţa acestuia. 2. Onorariul de succes nu poate fi cuprins în obligaţia de 
dezdăunare reglementată de art. 274 C. proc. civ. 

 
Partea II. Hotărâri pronunţate de alte instanţe 

 
Capitolul I. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 

 
556. Este inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii Constituţionale cu o excepţie de neconstituţionalitate a unor 

dispoziţii legale care nu au legătură cu soluţionarea cauzei 
557. Instanţa competentă să soluţioneze litigiile privind executarea contractului administrativ 
558. Recurs declarat de petentă împotriva hotărârii Curţii de apel de respingere ca nefondată a plângerii sale. 

Recurs inadmisibil chiar dacă în dispozitivul hotărârii se menţiona posibilitatea atacării ei cu recurs 
559. Livrare a două pancarte ca urmare a unei comenzi telefonice. Litigiu privind plata contravalorii produselor. 

Instanţa competentă 
560. Autoritatea are dreptul să anuleze procedura de atribuire pentru lipsa fondurilor necesare doar în ipoteza în 

care aceasta este datorată unor împrejurări obiective, ce nu ţin de voinţa autorităţii 
561. Cerinţa ca experienţa similară să fie dovedită printr-un singur contract de lucrări/servicii, cu un anumit prag 

valoric, este nelegală, ofertanţii putând să îşi dovedească experienţa similară şi prin mai multe astfel de 
contracte, ale căror valori să fie însumate 

562. Autoritatea contractantă nu poate fi obligată la plata contravalorii unor servicii suplimentare celor care au 
constituit obiectul contractului iniţial, a cărui durată a expirat, în condiţiile în care aceste servicii nu au fost 
comandate de către autoritate şi pentru care nu a fost încheiat un act adiţional 

563. Excepţie de neconstituţionalitate a art. 257 alin. (3), art. 260 alin. (2), art. 261 alin. (1), art. 262 alin. (1), art. 
266, 267, 269 şi 275 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Textele enumerate nu 
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au legătură cu soluţionarea plângerii. Părţile pot să invoce numai acele excepţii care încalcă normele 
constituţionale şi care au legătură directă şi intrinsecă cu litigiul aflat pe rolul instanţei 

 
Capitolul al II-lea. Tribunalul Cluj, Secţia litigii de muncă, asigurări sociale şi de contencios administrativ 

 
564. 1. Prin art. 30 alin. (12) din Legea nr. 51/2006 şi art. 13 alin. (3) din Legea nr. 101/2006 se face trimitere la 

întreaga procedură reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, inclusiv la procedurile 
de contestare a actelor. 2. Cerinţele securităţii juridice, previzibilităţii şi egalităţii în faţa legii impun 
respectarea propriilor precedente, astfel că revizuirea jurisprudenţei trebuie să intervină doar pentru motive 
întemeiate 

 
Capitolul al III-lea. Tribunalul Galaţi, Secţia comercială, maritimă şi fluvială şi de contencios administra-
tiv-fiscal 

 
565. Contestaţie trimisă prin poştă în termen legal şi ajunsă la autoritate după semnarea contractului de achiziţie 

publică. Consiliul este competent să soluţioneze contestaţia 
 

Capitolul al IV-lea. Tribunalul Iaşi, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 
 
566. Oferte cu punctaj egal. Declararea câştigătoare a ofertei cu preţul cel mai scăzut 
 

Capitolul al V-lea. Tribunalul Olt, Secţia comercială şi de contencios administrativ 
 
567. Licitaţie restrânsă. Candidatură depusă de o asociere. Invitarea la etapa a doua doar a unuia dintre membrii 

asocierii, membru cu care ulterior a fost semnat contractul. Contravenţie. Amendă de 10.000 lei 
568. Licitaţie restrânsă. Candidaturi depuse de două asocieri. Invitarea la etapa a doua doar a unuia dintre 

membrii fiecărei asocieri. Contravenţie. Încheierea a două procese-verbale de sancţionare cu amendă 
contravenţională de 10.000 lei pentru invitaţiile transmise celor doi membri. Unitate de rezoluţie rezultând 
din modul identic de realizare a faptei ilicite, ceea ce conduce la concluzia că a fost săvârşită o singură 
contravenţie, pentru care trebuia să fie aplicată o singură sancţiune, la a cărei individualizare urma să se ţină 
seama de modul şi circumstanţele săvârşirii faptei 

 
Capitolul al VI-lea. Tribunalul Teleorman, Secţia conflicte de muncă, asigurări sociale şi de contencios 
administrativ şi fiscal 

 
569. În contextul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 nu este prevăzută nicio sancţiune legală pentru 

necomunicarea de către autoritatea contractantă a copiei contestaţiei către Ministerul Finanţelor Publice 
 

Capitolul al VII-lea. Tribunalul Satu Mare, Secţia comercială şi de contencios administrativ 
 
570. Plângere depusă la tribunal. Declinarea plângerii către curtea de apel competentă 
 

Capitolul al VIII-lea. Judecătoria Babadag 
 

571. Amendă contravenţională aplicată unei primării. Anularea procesului-verbal de sancţionare întrucât primăria 
nu este pasibilă de răspundere contravenţională 

 
Capitolul al IX-lea. Judecătoria Iaşi 

 
572. Plângere împotriva deciziei Consiliului depusă la judecătorie. Declinarea cauzei către curtea de apel 

competentă 
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Capitolul al X-lea. Judecătoria Slatina 
 
573. Licitaţie restrânsă. Candidatură depusă de o asociere. Invitarea la etapa a doua doar a unuia dintre membrii 

asocierii. Contravenţie. Amendă de 10.000 lei. Nerespectarea dreptului de a formula obiecţiuni la 
procesul-verbal de contravenţie este sancţionată cu nulitatea relativă 

 



 

Volumul I 

Cuprins Volumul I1 
 

Partea I. Hotărâri pronunţate de curţile de apel 
 

Capitolul I. Curtea de Apel Alba Iulia, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 
 
1. Contestarea anunţului de participare la licitaţie. Invocarea nulităţii absolute. Termenul de contestare 
2. Completarea propunerii financiare la cererea autorităţii contractante. Interdicţie legală. 
3. Dispunerea de către Consiliu a completării documentaţiei de atribuire cu o nouă cerinţă de calificare. 

Îngrădirea accesului la procedura de atribuire 
4. Modificarea propunerii financiare după şedinţa de deschidere a ofertelor. Măsură nelegală 
5. Plângere formulată împotriva unei facultăţi fără personalitate juridică, cu sediul în Hunedoara, structură a 

unei universităţi cu sediul în Timişoara. Instanţa competentă teritorial în soluţionarea plângerii 
6. Obiectul contestaţiei. Posibilitatea deducerii şi încadrării acestuia în dispoziţiile art. 255 alin. (5) din 

ordonanţă 
7. Încheierea contractului între data expedierii prin poştă a contestaţiei şi data primirii contestaţiei de Consiliu. 

Inadmisibilitatea contestaţiei. Imposibilitatea de declinare a cauzei 
8. Prezentare ca dovadă a transmiterii copiei contestaţiei către autoritate a unui raport al aparatului fax. 

Raportul fax nu face dovada conţinutului documentului transmis autorităţii contractante, în contextul în care 
autoritatea susţine că nu a primit nicio copie a contestaţiei 

9. Cerere de revizuire întemeiată pe nepronunţarea instanţei asupra lucrurilor cerute. Respingerea cererii ca 
nefondată. Posibilitatea instanţei de a reduce suma acordată drept cheltuieli de judecată faţă de suma 
cerută de parte 

10. Invocarea unor aspecte ce ţin de nerespectarea Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor 
industriale. Criticile exced competenţa Consiliului şi a instanţei de judecată învestite în temeiul ordonanţei 
privind achiziţiile publice 

11. Depunerea contestaţiei la oficiul poştal în termenul legal. Încheierea contractului de achiziţie publică după 
expirarea termenului de aşteptare. Respingerea contestaţiei ca inadmisibilă. Nelegalitate. Competenţa 
Consiliului de a analiza legalitatea contractului de achiziţie publică şi de a se pronunţa asupra nulităţii lui 

12. Acordarea cheltuielilor de soluţionare a contestaţiei. Înţelesul sintagmei „cheltuieli efectuate în cursul 
soluţionării contestaţiei” 

13. Specificaţia tehnică „dimensiune hârtie – maximum A3” cuprinsă în caietul de sarcini pentru achiziţia de 
copiatoare. Declararea câştigătoare a unei oferte pentru copiatoare cu dimensiunea maximă a hârtiei A4. 
Nelegalitate 

14. Omiterea prezentării chestionarului de securitate pentru intrare în raporturi contractuale cu Ministerul 
Apărării. Acoperirea omisiunii prin prezentarea unor avize de securitate 

15. Cerinţă de calificare a ofertanţilor constând în prezentarea unei autorizaţii eliberate de Autoritatea Rutieră 
Română. Ofertant în curs de autorizare. Respingerea ofertei sale. Lipsa de relevanţă a obţinerii ulterioare a 
autorizaţiei şi depunerii ei la instanţa de soluţionare a plângerii 

16. Nedepunerea tuturor certificatelor solicitate de autoritatea contractantă pentru calificare. Ofertă respinsă în 
mod legal 

17. Respingerea contestaţiei însă reţinerea motivelor invocate în aceasta pentru anularea din oficiu a procedurii 
de atribuire. Modificarea deciziei Consiliului în sensul admiterii contestaţiei. Acordarea de cheltuieli de 
soluţionare a contestaţiei şi plângerii 

18. Contestaţie împotriva documentaţiei de atribuire. Termen de depunere 
19. Solicitare de participare la licitaţie primită după termenul limită de depunere a ofertelor. Lipsa ei de efecte 

juridice 
20. Criticarea deciziei pentru lipsa rolului activ al Consiliului. Critică neîntemeiată 
21. Criticarea factorilor de evaluare din documentaţia de atribuire ulterior depunerii şi evaluării ofertelor. 

Evaluare realizată cu respectarea factorilor de evaluare din documentaţia de atribuire. Evaluare legală 

                                                 
1 Volumul I a fost publicat în anul 2009, la Editura Wolters Kluwer. 
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22. Prezentarea unui certificat expirat la data deschiderii ofertelor. Obligaţia autorităţii contractante de a solicita 
completarea ofertei cu un certificat valabil 

23. Respingerea ofertei ca neconformă prin raportare la cerinţe neprevăzute în documentaţia de atribuire. 
Nelegalitate 

24. Specificaţii tehnice considerate restrictive. Specificaţii justificate 
25. Ofertă comună. Luarea în considerare prin cumul a resurselor ofertanţilor asociaţi 
26. Primirea de oferte neconforme întocmite în baza unei documentaţii de atribuire incomplete. Omisiuni care 

depăşesc 3% din valoarea ofertei. Anularea procedurii de atribuire 
27. Competenţa Consiliului în cazul contestaţiilor privind proceduri de delegare a gestiunii serviciilor comunitare 

de utilităţi publice 
28. Ofertă comună depusă de două societăţi întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri). Respingerea ofertei întrucât 

numărul de salariaţi ai asocierii depăşea nivelul pentru IMM-uri, astfel încât ea nu putea să beneficieze de 
facilitatea constituirii garanţiei de participare diminuată cu 50%, prevăzută de Legea nr. 346/2004. 
Respingere nelegală. Ofertantele asociate îşi păstrează statutul de IMM-uri chiar dacă numărul cumulat de 
angajaţi depăşeşte nivelul pentru IMM-uri 

 
Capitolul al II-lea. Curtea de Apel Bacău, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal 

 
29. Lipsa calităţii procesuale pasive a ofertanţilor care nu au participat ca părţi în faza administrativ-juris-

dicţională. Declararea unei valabilităţi a ofertei pe o perioadă mai redusă decât cea solicitată. Eroare. Ofertă 
neconformă 

30. Admisibilitatea plângerii formulate de un ofertant care nu a fost parte în procedura administrativ-juri-
sdicţională. Cerinţe de calificare constând în existenţa unui dispecerat de zonă şi în prezentarea unui contract 
de închiriere de armament. Cerinţe nelegale 

31. Cerinţă de calificare constând în certificarea sistemului de management de mediu. Declarare câştigătoare a 
unei ofertante aflate în curs de certificare. Hotărâre nelegală 

32. Diminuarea valorii fondurilor de care dispune autoritatea contractantă după desemnarea ofertantului 
câştigător. Anularea procedurii pentru insuficienţa fondurilor 

33. Omisiunea instanţei de a se pronunţa cu privire la cheltuielile de judecare a plângerii. Aplicarea art. 281 ind. 
2 C. proc. civ. 

34. Completarea documentaţiei de atribuire cu menţiunea acceptării şi a unei soluţii tehnice diferite faţă de cea 
prevăzută iniţial. Absenţa definirii cerinţelor minimale pentru soluţia tehnică diferită. Criteriul de atribuire 
„preţul cel mai scăzut”. Nelegalitatea completării 

35. Declarare câştigătoare a unei oferte depusă de o societate care beneficiază legal de subvenţii în baza Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Decizie corectă 

36. Acţiune în anulare a licitaţiei formulată de ofertanta declarată câştigătoare a respectivei licitaţii. Acţiune 
lipsită de interes 

37. Lipsa de relevanţă în îndeplinirea criteriului privind absenţa datoriilor către buget a prezentării unor hotărâri 
judecătoreşti care nu sunt definitive şi irevocabile 

38. Factori de evaluare incerţi. Acordarea de către instanţă a punctajelor maxime la respectivii factori şi, întrucât 
oferta câştigătoare şi cea de pe ultimul loc (a recurentei) rămân aceleaşi, respingerea recursului 

39. Contestaţie întemeiată pe motive multiple. Neanalizarea de către Consiliu a tuturor motivelor din 
contestaţie. Desfiinţarea deciziei Consiliului cu trimitere spre rejudecare 

40. 1. Declararea câştigătoare a unui ofertant cu o durată de execuţie a lucrării deosebit de scăzută. 
Obligativitatea solicitării în prealabil de clarificări asupra termenului de execuţie propus. 2. Lipsa algoritmului 
de calcul din documentaţia de atribuire nu poate fi acoperită prin faptul că autoritatea a adus precizări 
ofertanţilor la şedinţa de deschidere a ofertelor. Anulare legală a procedurii de atribuire 

41. Licitaţie organizată pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane. Lipsa de 
competenţă a Consiliului de a soluţiona contestaţia formulată împotriva acestei licitaţii 

42. Solicitarea prezentării unui certificat de atestare fiscală emis cu maximum 30 de zile înainte de data de 
deschidere a ofertelor. Prezentarea unui certificat expirat. Este legală solicitarea autorităţii de completare a 
ofertei cu unul valabil 
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Capitolul al III-lea. Curtea de Apel Braşov, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 
 
43. Cerere de suspendare a deciziei Consiliului. Judecarea ei pe baza condiţiilor prevăzute de Legea nr. 554/2004 
44. Refuzul autorităţii de a pune la dispoziţie solicitantului documentaţia de atribuire, pe motivul că în anunţul 

de participare a stabilit o dată anterioară până la care se putea obţine documentaţia. Soluţie nelegală 
45. Decizie a Consiliului atacată cu plângere de un ofertant care nu a fost parte în litigiul soluţionat de Consiliu. 

Lipsa calităţii procesuale active 
46. Instanţa competentă să soluţioneze o contestaţie împotriva actelor unei autorităţi judeţene 
47. Cerinţă de prezentare a unui certificat eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de data de deschidere a 

ofertelor. Prezentarea unui certificat valabil 90 de zile de la emitere, conform legislaţiei italiene, perioadă 
care acoperă şi data de deschidere a ofertei, însă emis cu mai mult de 30 de zile înainte. Respingere legală a 
ofertei 

48. Conciliere directă. Spiritul art. 720 ind. 1 C. proc. civ. 
49. Renunţarea la contestaţie în etapa de judecare a plângerii. Admiterea plângerii autorităţii şi modificarea 

deciziei Consiliului. Obligaţia autorităţii de a justifica şi comunica ofertanţilor modul concret de acordare a 
punctajelor ofertelor depuse pentru fiecare subfactor de evaluare 

50. Contestaţie adresată Consiliului dublată de adresarea ei autorităţii contractante, fără a se indica autorităţii că 
a fost transmisă spre soluţionare Consiliului. Constatarea nulităţii contestaţiei de către Consiliu. Nelegalitate 

51. Utilizarea procedurii de cerere de oferte, deşi valoarea estimată a contractului depăşea pragul aferent 
acestei proceduri. Utilizarea de factori de evaluare pentru care nu s-a indicat algoritmul de calcul al 
punctajului. Anulare legală a procedurii 

52. Necontestarea caietului de sarcini în termenul legal echivalează cu acordul sau achiesarea specificaţiile 
cuprinse în acesta. Preţ neobişnuit de scăzut 

53. Plângere formulată de o ofertantă ce nu a fost parte în procedura administrativ-jurisdicţională. Lipsa calităţii 
procesuale active a petentei 

54. 1. Clarificări transmise prin fax autorităţii contractante. Infirmarea primirii lor de către aceasta. Lipsa de 
relevanţă a raportului transmisiunii fax. 2. Capăt de cerere de anulare a întregii proceduri de atribuire. 
Inadmisibilitatea unei asemenea solicitări 

55. Nulitatea contestaţiei ca urmare a comunicării ei cu întârziere către autoritate. Aplicarea imediată a regulilor 
noi de procedură 

56. Algoritm de calcul neclar, care nu permite evaluarea obiectivă a ofertelor. Anularea procedurii 
57. Formularea plângerii de o persoană care nu a fost parte în etapa administrativ-jurisdicţională. Respingerea 

plângerii ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă 
58. Capacitatea de folosinţă şi de a sta în proces a primăriei. Contestaţie lipsită de interes întrucât ofertanta de 

pe locul trei contestă oferta de pe locul întâi, fără a fi contestată şi oferta de pe locul doi 
59. Plângere declarată de o ofertantă care nu a fost parte în faţa Consiliului. Lipsa calităţii procesuale active a 

petentei 
60. Recontestarea respingerii ofertei contestatoarei după comunicarea corectă a rezultatului procedurii. 

Autoritate de lucru judecat 
61. Lipsa capacităţii de exerciţiu a primăriei. Excepţie neîntemeiată. Valoarea juridică a Ghidului pentru 

atribuirea contractelor de achiziţie publică 
62. 1. Nu există incompatibilitate dacă rejudecarea se realizează de acelaşi judecător care a respins acţiunea 

iniţial pe excepţie, fără a intra pe fond. 2. Nu poate fi reţinută în apărare susţinerea lipsei fondurilor, pentru 
neexecutarea obligaţiilor contractuale. 3. Suportarea în solidar a prejudiciului cauzat furnizoarei reclamante 
prin neexecutarea contractului 

63. Reclamarea anumitor aspecte privind derularea procedurii de atribuire pentru prima dată în calea de atac 
prin plângere. Inadmisibilitate 

64. 1. Depunerea unei oferte cu preţ mai mic decât valoarea estimată a contractului. Ofertă declarată corect 
câştigătoare. 2. Neindicarea de către autoritate în adresa de comunicare a rezultatului procedurii a căii de 
atac şi a temeiului de exercitare a acesteia. Omisiuni care nu prejudiciază petenta contestatoare 

65. 1. Plângerea prealabilă nu este obligatorie dacă se alege calea contestaţiei la Consiliu. 2. Cerinţa de calificare 
a vânzării în ultimii trei ani a peste 500 de anvelope este nelegală 

66. Capacitatea de folosinţă a primăriei în litigiile privind achiziţiile publice 
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67. Procedură care nu intră sub incidenţa ordonanţei, însă organizată potrivit ordonanţei. Lipsa de competenţă a 
Consiliului în soluţionarea contestaţiilor primite la procedură 

68. Cerere de repunere în termenul de contestare formulată prin plângere. Inadmisibilitatea cererii. Momentul 
de la care se socoteşte termenul de contestare a actului vătămător. Primirea actului vătămător prin fax, în 
timpul programului de lucru, însă prezentarea lui conducerii contestatoarei în următoarea zi lucrătoare 

69. 1. Neluarea în considerare de către Consiliu a concluziilor scrise formulate de contestatoare şi a cererii de 
depunere de concluzii orale. Încălcarea dreptului la apărare. 2. Stabilirea ofertei câştigătoare este o atribuţie 
a comisiei de evaluare a ofertelor, nu a instanţei 

70. Solicitare adresată de Consiliu contestatoarei pentru completarea contestaţiei cu elementele prevăzute la 
art. 270 alin. (1) din Ordonanţă. Neprimirea vreunui răspuns la solicitarea Consiliului. Respingere nelegală a 
contestaţiei pentru neconformarea la obligaţia de completare a contestaţiei 

 
Capitolul al IV-lea. Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal 

 
71. Descalificarea ofertantului pentru neîndeplinirea cerinţei privind experienţa similară. Invocarea experienţei 

similare a unui subcontractant. Nerelevanţă 
72. Nu se pot reclama ulterior şedinţei de deschidere a ofertelor cerinţele din documentaţia de atribuire 
73. În cauzele în care este vorba despre o achiziţie publică, pârâtul este autoritatea contractantă, iar nu 

organizatoarea procedurii (dacă diferă de autoritate). Nerespectarea termenului minim prevăzut de lege 
între publicarea anunţului şi depunerea ofertelor conduce la anularea procedurii de atribuire 

74. Procedură de atribuire desfăşurată în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001. Contestaţie 
inadmisibilă la Consiliu 

75. Depunerea la licitaţie a unei singure oferte, care nu a fost deschisă de autoritate, aceasta anulând procedura 
de atribuire, pentru neasigurarea unui nivel corespunzător al concurenţei. Măsură legală 

76. Instanţa nu se poate substitui unei autorităţi în exercitarea competenţelor pe care legea i le atribuie în mod 
exclusiv, cum sunt evaluarea comparativă a ofertelor şi desemnarea ofertei câştigătoare 

77. Publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nu înlătură aplicabilitatea art. 130 alin. 
(1) din ordonanţă 

78. Lipsa fondurilor necesare finalizării achiziţiei. Anularea procedurii 
79. 1. Faptul că intervenienta fabrică produsele ofertate de recurenta reclamantă nu justifică intervenţia sa în 

litigiu. 2. Nu este posibilă declararea drept câştigătoare a unei oferte care are cel mai mic preţ, dar care nu 
îndeplineşte cerinţele tehnice obligatorii  

80. Autoritatea contractantă trebuie să acorde pentru prezentarea răspunsului de clarificări un termen 
rezonabil, care să permită ofertantului formularea răspunsului 

81. Absenţa din anunţul de participare a anumitor informaţii nu atrage nulitatea acestuia, decât dacă a produs o 
vătămare ce nu poate fi înlăturată altfel 

82. Anularea procedurii. Chiar dacă nu există posibilitatea atribuirii contractului către petenta contestatoare, 
aceasta are interes în depunerea contestaţiei şi a plângerii, întrucât poate obţine despăgubiri 

83. Obiectul contestaţiei. Constatarea de către instanţă a ofertantului câştigător 
84. Indicarea în anunţ a procedurii de licitaţie deschisă, în loc de cerere de oferte. Obligaţia autorităţii de a 

respecta prevederile care reglementează licitaţia deschisă 
85. Organizarea licitaţiei prin reprezentant şi comisionar. Calitatea procesuală pasivă a unităţilor militare, a 

reprezentantului, a comisionarului şi a Consiliului. Calitate procesuală activă a unui ofertant care nu a luat 
parte la procedura în faţa Consiliului. Soluţionarea contestaţiei cu reţinerea tardivităţii, însă cu evocarea unor 
aspecte de fond 

86. Angajament de plată de către ofertanţi a unui comision către organizatoarea procedurii – Bursa Română de 
Mărfuri SA. Nelegalitate 

87. Societate comercială achizitoare. Contract sectorial. Condiţia ca atribuirea contractului să fie destinată 
pentru efectuarea unei activităţi relevante 

88. Procedură exceptată de la obligativitatea aplicării dispoziţiilor ordonanţei. Inadmisibilitatea contestaţiei 
depuse la Consiliu 

89. Condiţii de calificare şi specificaţii nelegale. Menţionarea în anunţul de participare a unei valori estimate a 
contractului greşită. Anularea procedurii 
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90. Lipsa notificării de îndată a autorităţii contractante despre depunerea contestaţiei. Inadmisibilitatea 
contestaţiei 

91. Specificaţii tehnice restrictive. Decizie de eliminare. Legalitate 
92. O contestaţie formulată pe cale administrativ-jurisdicţională având ca obiect anularea unui contract de 

achiziţie este inadmisibilă 
93. Licitaţie deschisă neîntemeiată pe dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. Lipsa de 

competenţă a Consiliului şi inadmisibilitatea contestaţiei depuse la acesta 
94. Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna oferta câştigătoare pe baza criteriului de atribuire şi 

dacă ofertantul respectiv îndeplineşte criteriile de calificare impuse 
95. 1. Contestarea descalificării ofertei trebuie raportată şi la actul de descalificare, iar nu doar la cel prin care i 

se comunică ofertantei măsura luată. 2. Un certificat expirat nu poate face dovada că ofertanta nu are datorii 
scadente 

96. Aplicarea unei proceduri de atribuire nereglementată de ordonanţă. Lipsa competenţei materiale a 
Consiliului în soluţionarea contestaţiilor privind respectiva procedură 

97. Are calitate de persoană vătămată un operator economic care este împiedicat de condiţiile impuse de 
autoritate să participe la licitaţie 

98. Capete de cerere inadmisibile 
99. Invocarea neclarităţii documentaţiei de atribuire după data de depunere şi deschidere a ofertelor. Tardivitate 
100. Capete de cerere de constatare că oferta contestatoarei este câştigătoare şi de dispunere de către Consiliu a 

atribuirii contractului de achiziţie publică către contestatoare. Inadmisibilitate 
101. Societate comercială achizitoare. Contract sectorial. Condiţia ca atribuirea contractului să fie destinată 

pentru efectuarea unei activităţi relevante 
102. Cerere de ordonanţă preşedinţială pentru suspendarea procedurii de atribuire şi a executării deciziei 

pronunţate de Consiliu. Admisibilitate 
103. Documente contradictorii. Obligativitatea solicitării de relaţii de la emitentul documentelor. Capăt de cerere 

de daune morale 
104. Inexistenţa obligaţiei autorităţii contractante de a comunica unui ofertant denumirea şi tipul materialelor 

utilizate de alt ofertant 
105. Condiţia prezentării documentelor de calificare în copii legalizate. Prezentarea documentelor de calificare în 

copii certificate prin semnătura ofertantului pentru conformitate cu originalul. Prezentarea de CV-uri 
nesemnate. Datorii la buget pentru care este invocată compensarea. Respingere legală a ofertei 

106. Obiect al contestaţiei neclar. Respingerea contestaţiei ca lipsită de obiect. Decizie nelegală 
107. Respingerea contestaţiei ca inadmisibilă pentru lipsa notificării ei către autoritatea contractantă. Nelegalitate 
108. Transmiterea contestaţiei către autoritatea cu o zi înainte de a fi transmisă şi Consiliului. Validitatea 

contestaţiei 
109. Contestaţie depusă la autoritate şi interpretată greşit de Consiliu ca fiind plângere prealabilă în baza Legii 

nr. 554/2004. Respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei ulterioare adresate Consiliului. Nelegalitate 
110. Decizie a Consiliului de încetare a perioadei de suspendare a procedurii. Motive întemeiate 
111. Transmiterea contestaţiei prin poştă în termenul legal. Încheierea contractului înainte de primirea 

contestaţiei. Contestaţie inadmisibilă. Nelegalitate 
112. Cerinţă privind experienţa similară. Delimitare în cazul unui contract complex 
113. Calitatea procesuală a unei persoane care nu a fost parte în litigiul soluţionat de Consiliu de a formula 

plângere 
114. Natura nulităţii contestaţiei pentru necomunicarea în termenul legal către autoritatea contractantă a copiei 

contestaţiei şi a înscrisurilor ataşate ei. Nulitate absolută 
115. Condiţii de calificare neclare. Solicitarea de către autoritatea contractantă a unor înscrisuri neprevăzute în 

documentaţia de atribuire. Nelegalitate. Anularea procedurii 
116. Nesemnarea anumitor documente de către toţi membrii comisiei de evaluare. Anularea procedurii de către 

Consiliu. Soluţie nelegală 
117. Obligativitatea cercetării justificării în realitate a specificaţiilor tehnice impuse de autoritatea contractantă. 

Posibilitatea impunerii unor cerinţe ce restrâng concurenţa dacă sunt justificate de necesităţile autorităţii 
contractante 

118. Contestarea unor acte adoptate în temeiul unor norme legale abrogate, anterioare Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006. Lipsa de competenţă a Consiliului 
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119. Cerinţă de calificare a ofertanţilor constând în prezentarea de certificări conform standardelor ISO 9001, ISO 
14001 şi OHSAS 18001 pentru domeniul aferent achiziţiei. Prezentarea de certificări pentru serviciile ce fac 
obiectul achiziţiei, însă pentru alt domeniu. Ofertă neconformă 

120. Argumentarea plângerii pe încălcarea de către Consiliu a principiului dreptului la apărare şi al 
contradictorialităţii, prin necomunicarea datei şi orei la care a avut loc şedinţa de soluţionare, în vederea 
formulării de concluzii orale. Netemeinicia plângerii 

121. Prevederea în caietul de sarcini a prestării de servicii de conectivitate în bandă sub licenţă naţională de 
comunicare în spectrul 3,5 GHz, fără a se prevedea însă cerinţa pentru calificarea ofertanţilor de deţinere a 
licenţei aferente necesare. Declararea câştigătoare a unei oferte depuse de un operator care nu deţine 
licenţa respectivă. Nelegalitate 

122. Cerinţa avizării de către Ministerul Economiei şi Finanţelor a preţurilor ofertanţilor pentru produsele de 
balastieră. Nelegalitate 

123. Servicii de salubrizare a localităţii. Opţiunea atribuirii unui contract de achiziţie publică de servicii. Publicarea 
anunţului de participare şi întocmirea documentaţiei de atribuire având în vedere această opţiune. 
Nelegalitate. Anularea procedurii 

124. Imposibilitatea constituirii garanţiei de bună execuţie în forma cerută de autoritatea contractantă. Solicitarea 
acceptării prezentării garanţiei într-o altă formă prevăzută de lege. Considerarea ca fiind temeinic refuzul 
autorităţii de accepta o altă formă pentru garanţia cerută 

125. Natura şi calculul termenului de contestare. Depunerea contestaţiei la oficiul poştal în interiorul termenului 
şi primirea ei la Consiliu după expirarea termenului. Contestaţie valabilă 

126. Cerinţă de calificare constând în prezentarea autorizării din partea Autorităţii Feroviare Române pentru 
servicii de modernizare locomotive. Prezentarea unei autorizări pentru servicii de modernizare vagoane. 
Respingere legală a ofertei 

127. Concurs de soluţii. Imposibilitatea obligării de către Consiliu a autorităţii contractante la organizarea unui 
anumit tip de concurs de soluţii pe considerentul încălcării drepturilor de autor 

128. Concurs de soluţii. Valoare scăzută a premiilor ce urmează a fi acordate de autoritatea contractantă. 
Necenzurarea de către Consiliu a valorii premiilor 

129. Decizie de respingere de către Consiliu a solicitării de anulare a procedurii de atribuire. Depunerea unei noi 
contestaţii prin care se resolicită anularea procedurii de atribuire, concomitent cu atacarea cu plângere la 
instanţă a primei decizii a Consiliului. Admiterea celei din urmă contestaţii de către Consiliu şi respingerea în 
consecinţă de către instanţă a plângerii ca rămasă fără obiect 

130. Admiterea contestaţiei şi anularea procedurii de atribuire. Plângere depusă de autoritatea contractantă. 
Renunţare de contestatoare la dreptul pretins prin contestaţie. Admiterea de către instanţă a plângerii, 
anularea deciziei Consiliului şi respingerea contestaţiei 

131. Lipsa precizării în anunţul de participare a tuturor condiţiilor de participare la licitaţie şi nemenţionarea în 
documentaţia de atribuire a tuturor drepturilor recunoscute prin lege ofertanţilor. Nerelevanţă. Calcularea 
prin cumul a anumitor condiţii de calificare 

132. Achiziţionare globală a 41 de tipuri diferite de produse, încadrate în coduri CPV diferite. Contestaţie prin care 
se solicită divizarea achiziţiei pe loturi. Admiterea contestaţiei şi obligarea autorităţii la separarea pe loturi a 
achiziţiei. Decizie legală 

133. Respingerea ofertei şi returnarea ei nedeschisă de către autoritatea contractantă la şedinţa de deschidere. 
Considerarea de către Consiliu că ofertanta contestatoare nu face dovada interesului legitim şi a prejudiciului 
pe care îl poate suferi, având ca urmare respingerea contestaţiei ca inadmisibilă. Plângere întemeiată 

134. Respingerea ca lipsită de interes a contestaţiei ofertantei clasate pe locul III, deşi era reclamată 
neconformitatea ofertelor clasate pe locurile I şi II. Decizie nelegală  

135. Faptul că organul administrativ-jurisdicţională a înştiinţat autoritatea despre depunerea contestaţiei nu o 
scutea pe contestatoare de obligaţia legală a transmite autorităţii o copie de pe contestaţia depusă 

136. Cerere de suspendare a procedurii de atribuire până la soluţionarea plângerii. Motive întemeiate 
137. Depunerea plângerii direct în instanţă, înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României a deciziei Curţii 

Constituţionale nr. 737 din 24 iulie 2008. Plângere nulă  
138. Cerinţă de calificare a ofertanţilor constând în dovedirea unei cifre medii de afaceri pe ultimii trei ani de 

minimum 3.000.000 lei. Susţinere acordată de un terţ pentru îndeplinirea cerinţei. Valabilitate 
139. Decalarea datei de depunere şi deschidere a ofertelor. Scrisoare de garanţie bancară de participare la licitaţie 

prezentată în original – raportată la data iniţială de depunere şi deschidere a ofertelor –, însoţită de o adresă 
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din partea băncii de prelungire a valabilităţii ei – conform noii date de depunere şi deschidere a ofertelor –, 
prezentată în fax. Valabilitate 

140. Solicitare de clarificare a ofertei transmisă de autoritate prin fax. Negarea primirii solicitării de către 
ofertantă. Raportul aparatului fax nu face dovada primirii solicitării de către ofertantă. Respingere nelegală a 
ofertei pentru lipsa unui răspuns la solicitarea de clarificare 

141. Contestaţie în anulare bazată pe greşita citare a petentei. Valabilitatea menţiunii agentului procedural „nicio 
persoană nu a fost găsită”, pe dovada de citare 

142. Calitatea de autoritate contractantă a CN Loteria Naţională SA 
143. 1. Decizie prin care Consiliul a dispus respingerea unei oferte ca neconformă. Decizie nelegală, întrucât 

stabilirea unei oferte ca inacceptabilă sau neconformă este atributul exclusiv al comisiei de evaluare. 2. Nu 
poate fi respinsă o ofertă pe motivul că are un preţ neobişnuit de scăzut fără a se solicita în prealabil 
ofertantului justificarea preţului. Încălcarea dreptului la apărare 

144. Obligaţia autorităţii de a deschide ofertele chiar şi atunci când primeşte o singură ofertă. Nedeschiderea 
singurei oferte primite şi informarea ofertantului că procedura de atribuire se va repeta. Nelegalitate 

145. Declinarea soluţionării contestaţiilor către secţia comercială a tribunalului, deşi în fişa de date era prevăzută 
în acest sens şi competenţa Consiliului, iar contestatoarele au optat pentru aceasta. Declinare eronată 

146. Comunicarea de către autoritate a unui termen de contestare mai lung decât cel prevăzut de lege. 
Depunerea contestaţiei în termenul comunicat de autoritate dar în afara celui prevăzut de lege. Contestaţie 
tardivă 

147. Cererea de suspendare a procedurii de atribuire sau a deciziei Consiliului nu este inadmisibilă. Încheierea 
contractului de achiziţie. Rămânerea fără obiect a cererii de suspendare 

148.  Documentaţie de atribuire deficitară. Motiv de anulare a procedurii de atribuire 
149. Suspendarea procedurii de atribuire şi a deciziei Consiliului. Motive netemeinice 
150. Prin faptul că autoritatea a descris produsul care corespunde necesităţilor sale nu s-au încălcat prevederile 

ordonanţei 
151. Prezentarea unui certificat de atestare fiscală expirat şi a unor manuale considerate echivalente certificatelor 

ISO 9001 şi ISO 14001. Ofertă respinsă legal 
152. Contestaţie primită în ziua de depunere a ofertelor, dar anterior orei limită de depunere. Contestaţie în 

termen 
153. Contestaţie depusă de unul dintre asociaţii societăţii contestatoare, respinsă de Consiliu ca fiind semnată de 

o persoană neîmputernicită. Respingere nelegală. Este obligatorie acordarea unui termen pentru acoperirea 
aspectului constatat 

154. Capăt prin care este cerut de către contestatoare să îi fie atribuit contractul. Verificarea de către Consiliu a 
îndeplinirii de către contestatoare a condiţiilor de eligibilitate. Constatarea de către Consiliu a neîndeplinirii 
condiţiilor nu constituie o neagravare a situaţiei în propria cale de atac 

155. Eroarea aritmetică. Modalitatea de corectare a erorii 
156. 1. Faptul că oferta a fost apreciată ca inacceptabilă nu infirmă dreptul şi interesul ofertantului de a formula 

contestaţie. 2. Experienţa similară nu poate fi îndeplinită prin susţinere din partea unui terţ 
157. 1. Împrejurarea că membrii completului care au pronunţat decizia atacată au pronunţat anterior şi alte 

decizii în procedura de atribuire nu îi face incompatibili, întrucât art. 273 alin. (1) din ordonanţă obligă la 
menţinerea continuităţii completului. 2. Necitarea contestatoarei la audieri nu atrage desfiinţarea deciziei 
Consiliului. 3. Capăt de cerere privind anularea procedurii de atribuire în ansamblu. Inadmisibilitate 

158. Contestaţie respinsă ca inadmisibilă întrucât procedura este derulată potrivit regulilor Băncii Europene de 
Investiţii. Decizie legală 

159. Respingerea din nou şi pentru aceleaşi motive a unei oferte, cu încălcarea deciziei Consiliului. Respingere 
nelegală 

160. Ofertă respinsă pentru netrimiterea răspunsului solicitat de autoritate în termenul acordat. Contestaţie 
ulterioară evaluării în care invocă termenul prea scurt pentru formularea răspunsului. Contestaţie nefondată 

161. Timbrarea plângerii prin care se solicită şi suspendarea executării deciziei atacate. Efectul netimbrării. 
Acordarea de cheltuieli de judecată 

162. Capăt de cerere similar, formulat într-o altă redactare. Autoritate de lucru judecat 
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Capitolul al V-lea. Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal 

163. Lipsa calităţii procesuale pasive a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în procesele împotriva 
deciziilor pronunţate de acesta 

164. Obiectul contestaţiei. Neindicarea actului atacat 
165. Anularea de către autoritate a procedurii de atribuire ca urmare a descoperirii că ofertele desemnate 

câştigătoare sunt neconforme. Anulare nelegală 
166. 1. Întrucât până la data procedurii de atribuire nu a operat transferul de acţiuni, astfel încât un ofertant să fie 

acţionarul altui ofertant, nu există o încălcare a principiului liberei concurenţe sau o fixare concertată a 
preţurilor. 2. Nedepunerea în ofertă a modelului de contract primit de la autoritate. Omisiune care nu 
determină respingerea ofertei 

167. Solicitarea contestatoarei de a fi citată în vederea depunerii de concluzii orale. Soluţionarea contestaţiei fără 
citarea contestatoarei. Decizie legală 

168. Competenţa teritorială de soluţionare a plângerii 
169. Instanţa competentă să recunoască dreptul petentei la despăgubiri şi instanţa competentă să acorde 

despăgubiri 
170. Întreprinderi afiliate. Participarea lor la aceeaşi procedură cu ofertă comună. Competenţa instanţei de recurs 

de a anula procedura de atribuire 
171. Contestaţie în anulare în care se invocă aceleaşi motive invocate în contestaţia de la Consiliu şi în plângerea 

de la instanţă. Respingere 
172. Etapa de aplicare şi ofertele asupra cărora se aplică criteriul de atribuire a contractului 
173. Ofertant descalificat pentru existenţa unor datorii la bugetul local, pentru care nu era împlinit termenul de 

scadenţă. Decizie nelegală. Competenţa de atribuire a contractului 
174. Obiectul contestaţiei. Respingere nelegală a contestaţiei, întrucât nu se impunea solicitarea de către Consiliu 

a completării ei cu un al obiect 
175. Cerere de revizuire bazată pe un înscris ulterior datei de pronunţare a hotărârii faţă de care se cere 

revizuirea. Respingere 
176. Obiect valid al contestaţiei. Contestaţie şi plângere nefondate. Ordinul de plată prin care a fost constituită 

garanţia de participare trebuia prezentat în original, nu în copie, la şedinţa de deschidere a ofertelor, potrivit 
fişei de date a achiziţiei 

177. Ofertă neconformă a căror neconformităţi nu depăşesc valoric 3% din valoarea ofertei. Respingere legală a 
ofertei 

178. Neinvocarea nulităţii contestaţiei în etapa de soluţionare a ei de către Consiliul. Invocarea excepţiei nulităţii 
contestaţiei în etapa de judecare a plângerii la instanţă. Decăderea petentei din dreptul de a invoca excepţia 

179. Acţiune formulată de alt asociat decât liderul asocierii care a depus oferta comună. Respingerea ei pentru 
lipsa calităţii procesuale active în formularea acţiunii 

180. Consolidarea şi opozabilitatea documentaţiei de atribuire neatacate 
181. Constatarea din oficiu a nulităţii contestaţiei de către Consiliu (pentru comunicarea contestaţiei mai întâi la 

autoritatea contractantă şi apoi la Consiliu), fără a se stabili dacă exista sau nu adusă o vătămare adusă 
autorităţii. Decizie nelegală 

182. Depunerea copiei contestaţiei la compania mamă, iar nu la direcţia regională organizatoare a procedurii. 
Valabilitate 

183. Plângere prin care se solicită şi suspendarea procedurii de atribuire. Normele aplicabile acestui capăt de 
cerere. Lipsa motivării solicitării. Respingerea ei 

184. Acceptarea altor documente de calificare, echivalente celor cerute, având în vedere că ofertantul este 
dintr-un alt stat 

185. Neîndeplinirea obligaţiei de a prezenta o declaraţie potrivit formularului dat de autoritate. Ofertă 
neconformă 

186. 1. Documentaţie de atribuire prin care se solicită ofertanţilor prezentarea unor certificate de management 
conform ISO 9001:2001 şi 14001:2005. Prezentarea unei adeverinţe că ofertantul este în curs de certificare. 
Respingere legală a ofertei. 2. Lipsa certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului este 
suplinită de prezentarea certificatului constatator emis de aceeaşi instituţie 

187. Contestaţie depusă de un furnizor al ofertantei, furnizor care nu a participat la procedura de atribuire a 
contractului. Contestaţie inadmisibilă pentru lipsa calităţii de persoană vătămată 
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188. Comunicare a unui document prin fax. Raportul transmiterii fax. Forţa probantă 
189. Anularea procedurii de atribuire după o lungă perioadă de la deschiderea ofertelor şi pentru motive 

nejustificate. Anulare nelegală 
190. Includerea în ofertă a unei clauze de ajustare a preţului contractului, contrar documentaţiei de atribuire a 

unui contract de lucrări pe o perioadă de 36 de luni. Ofertă neconformă 
191. Viciu privind preşedintele completului de soluţionare a contestaţiei. Obligaţia de a proba respectivul viciu 
192. Temeiul legal de soluţionare a cererii de suspendare a procedurii de atribuire şi/sau a deciziei Consiliului. 

Soarta cererii de suspendare formulată ulterior semnării contractului de achiziţie publică 
193. Necesitatea plângerii prealabile atunci când contestatorul atacă actul autorităţii contractante în justiţie, nu la 

Consiliu 
194. Semnarea contractului de achiziţie publică ulterior promovării cererii de suspendare a procedurii de 

atribuire. Rămânerea fără obiect a cererii de suspendare 
195. Notificarea contestaţiei către autoritatea contractantă prin fax, la ora 10:29 post meridian. Valabilitate 
196. Cerinţă de calificare constând în prezentarea unui certificat de service din partea producătorului 

echipamentelor. Corespondenţă anterioară iniţierii achiziţiei prin care producătorul confirmă că va elibera 
certificatul cerut doar unei anumite ofertante. Procedură de atribuire nelegală 

197. Excepţia autorităţii de lucru judecat poate fi invocată numai cu privire la hotărâri judecătoreşti, iar nu în 
raport cu o decizie precedentă a Consiliului 

198. Atribuire pe loturi. Lipsa oricărei precizări în acest sens în documentaţia de atribuire. Anularea procedurii 
 

Capitolul al VI-lea. Curtea de Apel Constanţa, Secţia comercială, maritimă şi fluvială, contencios 
administrativ şi fiscal 

 
199. Organizarea unei proceduri care nu este de atribuire a unui contract de achiziţie publică. Declinare de 

competenţă 
200. Solicitare de suspendare a procedurii de atribuire. Licitaţie deschisă finalizată prin perfectarea contractului. 

Consecinţe asupra solicitării de suspendare 
201. Contestarea participării la licitaţie a unui anumit ofertant. Termenul de contestare 
202. Contestarea la Consiliu a rezultatului procedurii de atribuire ulterior încheierii contractului de achiziţie 

publică. Completarea obiectului contestaţiei cu solicitarea de anulare a contractului. Declinarea contestaţiei 
de către Consiliu în favoarea instanţei de contencios administrativ. Disjungerea de către instanţă a capetelor 
de cerere ale contestaţiei. Declinarea capătului de cerere privind contestarea rezultatului procedurii către 
Consiliu. Conflict negativ de competenţă. Regulator de competenţă 

203. Informarea de către autoritate a reprezentantelor ofertantei venite să participe la şedinţa de deschidere că 
oferta va fi returnată nedeschisă întrucât este întârziată. Neparticiparea reprezentantelor la şedinţa de 
deschidere şi primirea ulterioară a procesului-verbal al şedinţei. Momentul de la care curge termenul de 
contestare a actului autorităţii 

204. Tipul şi condiţiile răspunderii autorităţii contractante în atribuirea unui contract de achiziţie publică. 
Obligativitatea probării întinderii prejudiciului a cărei acoperire este solicitată 

205. Achiziţionarea de produse prin leasing financiar. Solicitare din partea unui operator economic interesat a 
completării cerinţelor de calificare cu cea de prezentare a unei dovezi din care să rezulte ca obiect de 
activitate a ofertantului codul CAEN 6521. Netemeinicie 

206. Angajarea răspunderii civile a funcţionarului public responsabil cu acordarea vizei de control financiar 
preventiv. Acordarea vizei pentru efectuarea de plăţi în baza unui contract de achiziţie publică 

207. Invocarea nelegalităţii deciziei pronunţate de Consiliu pentru necitarea petentei la soluţionarea contestaţiei 
sale. Netemeinicie 

208. Plângere nefondată întrucât prin necomunicarea motivelor concrete de respingere a ofertei nu s-a dovedit 
aducerea unei vătămări petentei. Neacordarea posibilităţii de a formula concluzii orale nu conduce la 
desfiinţarea deciziei Consiliului 

209. Multiple încălcări ale legislaţiei achiziţiilor publice. Anularea procedurii de către autoritatea contractantă şi 
menţinerea de către Consiliu a măsurii anulării, neavând relevanţă că anularea nu se datorează culpei 
ofertantei 
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210. Depunerea unei singure oferte nu presupune şi declararea ei câştigătoare. Anularea procedurii de către 
Consiliu pentru încălcări grave ale legii imputabile autorităţii contractante. Lipsa cauzării unui prejudiciu 
ofertantului 

211. Anularea procedurii de către Consiliu deşi nu a fost cerută de contestatoare. Anulare permisă de lege 
212. Încălcări ale legii care nu pot fi remediate. Anulare legală a procedurii 
213. Contestaţie prin care se solicită anularea licitaţiei, depusă după evaluarea ofertelor şi comunicarea 

rezultatului de către autoritate. Criticarea prin contestaţie a documentaţiei de atribuire. Contestaţie tardivă 
214. Ofertarea altei cantităţi de material la un articol de lucrări decât cea din caietul de sarcini, cu argumentul că 

nu era justificată cantitatea prevăzută de autoritate în caiet. Abatere care determină respingerea ofertei ca 
neconformă 

215. Depunerea la autoritate a copiei contestaţiei, fără a fi însoţită şi de înscrisurile probatorii anexate ei, 
transmise doar la Consiliu. Contestaţie valabilă, întrucât netransmiterea înscrisurilor probatorii nu a vătămat 
autoritatea, care cunoştea acele înscrisuri, deoarece proveneau de la ea 

216. Aplicarea art. 275 alin. (5) şi (6) din Ordonanţă. Imposibilitatea prezentării de către o societate înfiinţată 
recent a experienţei similare cerute. Ofertă inacceptabilă 

217. Expert cooptat aflat în relaţii de subordonare faţă de soţul ofertantului câştigător. Conflict de interese 
218. Notificarea autorităţii despre depunerea unei contestaţii la Consiliu, fără însă a i se comunica o copie de pe 

contestaţia depusă. Nulitatea contestaţiei 
219. Depunerea la oficiul poştal, în interiorul termenului acordat, a clarificărilor cerute autoritatea contractantă, 

însă primirea lor după expirarea lui. Invocarea prevederii conform căreia actele de procedură trimise prin 
poştă se socotesc îndeplinite în termen dacă au fost predate recomandat la oficiul poştal înainte de 
împlinirea lui. Netemeinicie. Natura termenului de clarificare a ofertelor 

220. Depunerea plângerii direct în instanţă, înainte de publicarea în Monitorul Oficial al României a deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 737 din 24 iulie 2008. Valabilitatea plângerii. Solicitarea autorităţii contractante de 
clarificare sau completare a ofertei – drept sau obligaţie a autorităţii? 

221. Recomandare de precizare a modalităţii concrete de punctare a ofertelor la factorul de evaluare „nivelul 
tehnic”, primită din partea Compartimentului de Verificare a Achiziţiilor Publice. Eliminarea cu totul a 
respectivului factor de evaluare de către autoritate, cu majorarea punctajelor la factorii menţinuţi. Măsură 
nelegală 

222. Contestaţie care nu a fost transmisă, în ziua imediat următoare celei transmiterii către Consiliu, către 
autoritatea contractantă. Nulitatea contestaţiei 

223. Răspuns lapidar din partea ofertantei la solicitarea autorităţii de justificare a preţului ofertei. Oferta trebuie 
respinsă din acest motiv 

224. Contestaţie în anulare declarată de un ofertant terţ. Lipsa calităţii procesuale active 
225. Critica deciziei Consiliului pentru soluţionarea contestaţiei fără participarea ofertantului declarat câştigător. 

Respingerea plângerii acestuia ca nefondată 
226. Solicitarea execuţiei de contracte a căror valoare să fie cel puţin egală cu cea estimată. Ofertant care prezintă 

contracte executate a căror valoare o depăşeşte pe cea estimată, însă la evaluarea ofertei autoritatea nu ia 
în considerare valoarea cu T.V.A. aferentă contractelor, ci pe cea fără T.V.A., mai mică decât valoarea 
estimată. Evaluare nelegală 

227. Certificat de calitate depus pentru producător, dar nu şi pentru distribuitorul ofertant. Motiv de respingere 
legală a ofertei 

228. Contract încheiat în perioada de suspendare a procedurii. Nu se justifică anularea contractului dacă este 
nefondată contestaţia care a determinat suspendarea procedurii 

229. Procedură suspendată de drept prin depunerea contestaţiei. Continuarea nelegală a ei prin deschiderea 
ofertelor are drept consecinţă anularea procedurii 

230. Contestaţie depusă la Consiliu după încheierea contractului subsecvent, respinsă ca fiind inadmisibilă din 
acest motiv. Decizie legală 

231. Termenul de contestare a actelor autorităţii contractante anterioare şedinţei de deschidere a ofertelor 
232. Contract de întreţinere şi amenajare de spaţii verzi atribuit de o societate comercială pe acţiuni cu obiect de 

activitate „activităţi anexe transportului pe apă”. Contestaţie respinsă ca inadmisibilă, bazată pe lipsa calităţii 
de autoritate contractantă a organizatoarei procedurii, contractul atribuit nefiind de achiziţie publică ori 
sectorial. Decizie nelegală 
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233. Susţinerea că oferta concurentă este neconformă, fără a se indica aspectele neconforme, şi că include 
documente falsificate, fără a se face vreo probă. Susţinere nefondată 

234. 1. Stabilirea termenului de depunere a contestaţiei. 2. Aprecierea cu privire la existenţa şi a altor încălcări 
este lăsată la latitudinea Consiliului, care are doar posibilitatea să dispună remedierea lor şi nu o obligaţie în 
acest sens 

235. Acţiune judiciară având ca obiect vânzarea de locuinţe şi alte spaţii în temeiul Legii nr. 85/1992. Nu este 
incidentă litigiului O.U.G. nr. 34/2006 

 
Capitolul al VII-lea. Curtea de Apel Craiova, Secţia contencios administrativ şi fiscal 

 
236. Contestaţie respinsă ca tardivă. Evocarea fondului. Dispunere nelegală de măsuri 
237. Obiectul contestaţiei. Neîncadrarea lui în prevederile art. 255 alin. (5) din ordonanţă. Respingerea 

contestaţiei 
238. Admiterea contestaţiei şi anularea procedurii de către Consiliu. Contract de achiziţie publică încheiat ulterior 

depunerii contestaţiei la Consiliu, însă anterior primirii de către autoritate a notificării despre depunerea 
contestaţiei 

239. Lipsa notificării autorităţii contractante despre depunerea contestaţiei la Consiliu. Consecinţe 
240. Cerinţa certificării implementării sistemului de management de mediu/calitate potrivit ISO 14001 şi OHSAS 

18001. Ofertant în curs de certificare. Documente echivalente 
241. Onorariu de expert. Neachitare de către partea îndatorată. Efecte 
242. Plângere formulată de un ofertant care nu a fost parte în procedura administrativ-jurisdicţională în faţa 

Consiliului. Lipsa obligativităţii Consiliului de a introduce în cauză ofertantul declarat câştigător de autoritate 
243. Imposibilitatea utilizării de către o filială ofertantă a unor documente de calificare aparţinând societăţii 

mamă 
244. Depunerea contestaţiei la autoritatea contractantă şi, ulterior primirii răspunsului, depunerea ei la Consiliu. 

Inadmisibilitatea contestaţiei depuse la Consiliu 
245. Plângere depusă direct la instanţă. Nulitatea plângerii 
246. Competenţa în judecarea litigiilor apărute după încheierea contractului de achiziţie publică 
247. Cerinţe de calificare. Pentru calificare este necesară îndeplinirea lor de către ofertanţi, nu de subcontractanţi 
248. Cerinţe privind lichiditatea generală şi solvabilitatea patrimonială. Neatacarea în termen a cerinţelor 
249. Lipsa calităţii de parte în proces a Consiliului 
250. Prezentarea pentru calificare a unui număr de lucrări similare cu cea de alimentare cu apă care face obiectul 

achiziţiei. Execuţia de lucrări de alimentare cu gaze. Considerarea acestora similare cu cele cerute 
251. Contestaţie formulată de ofertantul clasat pe locul cinci. Respingere legală a ei ca lipsită de interes 
252. Contestarea documentaţiei de atribuire. Termenul de contestare 
253. Contestarea iniţierii unei proceduri de atribuire sub motivul că există deja un contract încheiat cu acelaşi 

obiect ca şi viitoarea achiziţie. Neprezentarea de probe concludente din care să reiasă că există în derulare 
un contract similar celui scos la licitaţie. Respingerea contestaţiei ca nefondată 

254. Renunţare la dreptul pretins prin contestaţie în etapa de judecată a plângerii. Efect 
255. Fundamentarea preţului ofertei pe un salariu mai mic decât cel legal. Neincluderea tuturor cheltuielilor în 

preţul ofertei şi acordarea unui bonus autorităţii contractante. Răspunderea ofertantei şi a autorităţii 
contractante 

256. Anularea procedurii de atribuire pentru lipsa fondurilor necesare îndeplinirii contractului. Măsură legală 
257. Natura nulităţii contestaţiei pentru necomunicarea în termenul legal către autoritatea contractantă a copiei 

contestaţiei şi a înscrisurilor ataşate ei. Nulitate absolută 
258. Solicitarea de restituire a contravalorii plătite autorităţii pentru obţinerea documentaţiei de participare la 

licitaţie. Solicitare nefondată 
259. Neacordarea cheltuielilor de soluţionare a contestaţiei deşi contestaţia a fost admisă. Soluţie nelegală 
260. Constituirea garanţiei de participare într-o formă neprevăzută de lege sau de fişa de date a achiziţiei. 

Respingerea ofertei 
261. Solicitarea derulării prealabile a unui contract similar cu o valoare de minimum 200.000 lei. Neprezentarea 

dovezii necesare şi respingerea legală, în consecinţă, a ofertei 
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262. Servicii prevăzute în anexa nr. 2B la ordonanţă. Menţionarea în fişa de date a achiziţiei a competenţei 
instanţelor judecătoreşti în soluţionarea contestaţiilor. Respingerea de către Consiliu a contestaţiei ca 
inadmisibilă. Soluţie legală 

263. Caracterul obligatoriu al deciziei Consiliului 
264. Document omis a fi inclus în ofertă şi despre care autoritatea contractantă nu avea cunoştinţă. Autoritatea 

nu are obligaţia solicitării completării ofertei cu astfel de documente 
265. Respingerea contestaţiei şi anularea din oficiu a procedurii de atribuire. Decizie nelegală 
266. Excluderea ofertantei pentru îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor contractuale faţă de autoritatea 

contractantă. Cumulul culpei ofertantei cu cea a autorităţii contractante în neîndeplinirea obligaţiilor 
anterioare. Excludere nelegală a ofertantei 

267. Solicitarea de mostre unui singur ofertant şi analizarea lor fără participarea celorlalţi ofertanţi. Încălcare a 
tratamentului egal şi a transparenţei 

268. 1. În calea de atac a plângerii părţile nu se vor putea folosi de alte mijloace de apărare şi dovezi decât cele 
invocate în faţa Consiliului. 2. Respectarea principiilor nediscriminării şi eficienţei utilizării fondurilor publice 
trebuie interpretate în corelaţie directă cu necesităţile autorităţii contractante, care nu poate fi obligată să 
achiziţioneze un alt produs decât cel necesar ei 

269. Procedură de achiziţie specifică Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Inadmisibilitatea 
contestării ei la Consiliu 

270. Cerinţa ca echipamentele necesare să fie în proprietatea ofertantei. Cerinţă restrictivă şi disproporţionată 
271. Respingerea contestaţiilor şi anularea din oficiu a procedurii de atribuire. Soluţie nelegală 
272. Valoarea modică a penalităţilor de întârziere calculate nu înlătură excluderea ofertantei de la procedură 

pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale anterioare 
273. Casarea deciziei Consiliului pentru analizarea formală a documentelor, fără consultarea unui expert. 

Necesitatea administrării unei expertize tehnice 
274. Nu este posibilă completarea ofertei atunci când este specificată această interdicţie în documentaţia de 

atribuire 
275. Depunerea contestaţiei împotriva documentaţiei de atribuire la data limită de depunere a ofertelor, dar 

după ora limită. Contestaţie tardivă 
276. Lipsa calităţii procesuale în formularea plângerii a ofertantului care nu a participat la etapa procesuală de la 

Consiliu 
277. Cerere de completare a hotărârii judecătoreşti de soluţionare a plângerii. Cerere inadmisibilă 
278. Cerinţa prezentării unei autorizaţii de la producător. Prezentarea unei autorizaţii de la un intermediar. 

Respingere legală a ofertei 
279. Indicarea de către autoritate a unui termen greşit pentru depunerea contestaţiilor. Lipsa de relevanţă, 

întrucât este aplicabil termenul legal 
280. Ambele oferte depuse depăşesc valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate. Oferte inacceptabile. 

Continuare nelegală a procedurii de atribuire 
281. Documentaţie de atribuire publicată în SEAP. Autoritatea nu are obligaţia de a pune la dispoziţie operatorilor 

economici şi forma tipărită a documentaţiei publicate şi nici de a le explica cum funcţionează SEAP-ul şi paşii 
de parcurs pentru accesarea documentaţiei 

282. Utilizarea cerinţei de calificare privind standardul de calitate ISO 9001 şi ca factor de evaluare (programul 
calităţii). Redactare care lasă loc arbitrajului în ceea ce priveşte evaluarea ofertelor. Anulare legală a 
procedurii 

283. 1. Membrii Consiliului nu pot avea cunoştinţe în toate domeniile la care se referă contestaţiile. Necesitatea 
dispunerii de expertize conform art. 201 C. proc. civ. 2. Caiet de sarcini în care anumite repere sunt 
prevăzute de două ori. Cotarea reperelor de către ofertant o singură dată. Ofertă conformă, care răspunde 
principiului eficienţei utilizării fondurilor publice 

284. Nelegalitatea perceperii unui preţ pentru documentaţia de atribuire în absenţa indicării acestuia în invitaţia 
de participare. Neeliberarea în timp util a documentaţiei operatorului economic solicitant. Anularea 
procedurii 

285. Transmiterea copiei contestaţiei către autoritatea contractantă prin fax. Valabilitate 
286. Ofertanta nu poate să facă alte propuneri tehnice decât cele stabilite strict prin caietul de sarcini, în caz 

contrar oferta este neconformă 
287. Ofertă depusă după data şi ora limită indicate în anunţul de participare. Ofertă inacceptabilă 
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288. Societăţi ofertante care au inclus în ofertele proprii un acord de asociere şi angajamente reciproce de livrare 
a produselor proprii către autoritatea contractantă. Recalificarea ofertelor individuale ca fiind oferte 
comune, ceea ce atrage aplicarea art. 46 alin. (1) lit. a) – interdicţia de a depune două oferte la aceeaşi 
procedură – şi respingerea lor 

289. Ofertă care un preţ neobişnuit de scăzut. Dispunerea de către Consiliu a respingerii ei de către autoritatea 
contractantă pentru acest motiv, fără însă a se fi solicitat ofertantei justificarea preţului său. Decizie nelegală 
a Consiliului 

290. Chiar dacă oferta are preţul cel mai scăzut ea nu poate fi admisă dacă nu îndeplineşte cerinţele de calificare 
291. Un preţ care reprezintă peste 60% din valoarea estimată a contractului şi care este cu 16% mai mic decât al 

petentei nu poate fi considerat neobişnuit de scăzut 
292. Activitate relevantă în domeniul energiei. Atribuirea unui contract de servicii de pază. Contestaţie ce intră în 

competenţa Consiliului 
293. Contestaţia împotriva documentaţiei poate fi depusă numai până la data stabilită pentru depunerea 

ofertelor. Prin această excepţie nu au fost prelungite termenele de depunere a contestaţiei, ci numai s-a 
prevăzut o limită în timp, cel mult până la data depunerii ofertelor, chiar dacă acest moment se situează în 
interiorul termenelor de 10 zile, respectiv de 5 zile 

294. Formularea contestaţiei la autoritatea contractantă şi, ulterior, la Consiliu. Contestaţie tardivă la Consiliu 
295. Chiar dacă formal petitul contestaţiei nu se referă la anularea unui act al autorităţii, din exprimarea folosită 

de contestatoare se deduce că acesta solicită anulare actului atacat. Contestaţie respinsă în mod nelegal de 
Consiliu ca inadmisibilă 

296. 1. Neînştiinţarea Ministerului Economiei şi Finanţelor despre iniţierea procedurii de atribuire nu afectează 
valabilitatea procedurii. 2. Critica factorilor de evaluare după data limită de depunere a ofertelor. Critică 
tardivă. 3. Stabilire corectă a ofertantului câştigător pe baza documentaţiei de atribuire neatacată în termen 

297. Lipsa calităţii procesuale în formularea plângerii a ofertantului care nu a participat la etapa procesuală 
desfăşurată în faţa Consiliului 

298. Contestaţie netransmisă autorităţii în aceeaşi zi sau în următoarea zi lucrătoare celei în care a fost depusă la 
Consiliu. Contestaţie nulă 

299. Notificarea autorităţii contractante despre depunerea contestaţiei la Consiliu, fără a se transmite contestaţia 
şi către autoritate. Încălcare a art. 271 alin. (1) din ordonanţă sancţionată cu respingerea contestaţiei ca 
tardivă 

300. Modificarea conţinutului propunerii tehnice atrage respingerea ofertei ca neconformă 
301. Transmiterea contestaţiei către autoritatea contractantă prin fax. Lipsă a raportului fax cauzată de o 

defecţiune tehnică. Respingerea contestaţiei ca tardivă de către Consiliu. Depunerea la instanţă a unei 
adrese emisă de societatea de telefonie prin care se confirmă transmiterea de către petentă a două faxuri 
către autoritate, la data menţionată de contestatoare. Respingere nelegală de către Consiliu a contestaţiei 

 
Capitolul al VIII-lea. Curtea de Apel Galaţi, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal 

 
302. Absenţa răspunsului autorităţii contractante la notificarea formulată de persoana care se consideră 

vătămată. Procedura prealabilă căii de atac în justiţie 
303. Depunerea plângerii direct la instanţă. Respingerea excepţiei nulităţii plângerii 
304. Deschiderea eronată a ofertei din culpa autorităţii contractante. Respingerea contestaţiei pe excepţia lipsei 

calităţii procesuale active. Nelegalitate 
305. Adresarea concomitent cu formularea contestaţiei la Consiliu a unei plângeri prealabile la autoritatea 

contractantă împotriva aceloraşi acte criticate prin contestaţie. Respingerea contestaţiei ca inadmisibilă. 
Soluţie nelegală 

306. Cheltuieli de soluţionare a contestaţiei. Acordare chiar dacă respectiva contestaţie este redactată şi semnată 
de contestatoare, iar nu de avocat 

 
Capitolul al IX-lea. Curtea de Apel Iaşi, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 

 
307. Plângere împotriva deciziei Consiliului depusă direct în instanţă. Nulitatea plângerii 
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308. Societate comercială achizitoare. Contract sectorial. Condiţia ca atribuirea contractului să fie destinată 
pentru efectuarea unei activităţi relevante 

309. Plângere împotriva deciziei Consiliului depusă direct în instanţă. Nulitatea plângerii 
310. Absenţa algoritmului obiectiv de calcul al punctajului ofertelor. Anularea procedurii de atribuire din această 

cauză. Legalitatea deciziei de anulare. Pronunţarea de către Consiliu a deciziei în contradictoriu primăria 
municipiului, iar nu cu însuşi municipiul care avea calitatea de autoritate contractantă. Lipsa de relevanţă 

311. Prezentarea unei oferte tip abonament în contextul în care autoritatea prevăzuse plata în funcţie de 
consumul efectiv. Ofertă neconformă. Respingere legală a ofertei 

312. Diferenţe de preţ faţă de oferta iniţială rezultate din rotunjirea de către ofertantă a preţurilor pe 
componente. Modificarea nelegală a propunerii financiare 

313. Transmiterea contestaţiei către Consiliu, în termen, prin poştă. Retransmiterea ulterioară a contestaţiei prin 
fax, în afara termenului legal. Nelivrarea de către serviciul poştal a contestaţiei transmise prin poştă. 
Tardivitatea contestaţiei. Nelegalitate 

314. Absenţa precizării în documentaţia de atribuire a metodologiei concrete de punctare a ofertelor, motiv de 
anulare a procedurii de achiziţie 

315. Transmiterea contestaţiei la autoritatea contractantă şi, după cinci zile, la Consiliu. Constatarea nulităţii 
contestaţiei. Nelegalitate 

316. Utilizarea unui factor de evaluare subiectiv şi care nu permite verificarea corectitudinii punctajului acordat – 
„programul calităţii propus pentru execuţia lucrării”. Anularea procedurii de atribuire de către Consiliu 

317. Declarare câştigătoare a unei oferte al cărei preţ este de cinci ori mai mic decât al ofertei de pe locul II, de 
şapte ori mai mic decât cel al ofertei de pe locul III şi de zece ori mai mic decât valoarea estimată a 
contractului, fără a se cere justificări ale preţului deosebit de scăzut. Nelegalitate 

318. Contestaţie în anulare prin care se invocă faptul că instanţa s-a pronunţat asupra altui act al autorităţii decât 
cel atacat. Contestaţie în anulare nefondată 

 
Capitolul al X-lea. Curtea de Apel Oradea, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal 

 
319. Comunicarea rezultatului procedurii prin fax. Termen de contestare. Lipsa forţei probante concludente a 

raportului faxului ca luare la cunoştinţă a comunicării 
320. Depunerea plângerii împotriva deciziei Consiliului direct la instanţă. Nulitatea plângerii 
321. Inadmisibilitatea cererii reconvenţionale în etapa de judecare a plângerii. Competenţa de soluţionare a 

cererii reconvenţionale 
322. Analizarea ofertei contestatorului de către Consiliu şi descalificarea lui pentru alt motiv decât cel comunicat 

de autoritatea contractantă. Depăşirea de către Consiliu a atribuţiilor sale 
323. Respingerea ca lipsită de obiect a contestaţiei prin care se solicită anularea procedurii de atribuire. Decizie 

nelegală 
324. Cerinţă de calificare constând în realizarea de profit în ultimii trei ani. Societate cu pierdere într-un an, 

acoperită prin profitul celorlalţi doi ani. Neîndeplinirea condiţiei de calificare 
325. Soluţionarea contestaţiei de către Consiliu fără citarea sau intervenţia şi participarea la proces a ofertantei 

declarate câştigătoare. Plângere declarată de aceasta împotriva deciziei Consiliului pentru încălcarea 
dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii. Admitere 

326. Cerinţa prezentării propunerii tehnice a ofertei în limba engleză şi în traducere autorizată în limba română. 
Cerinţă abuzivă şi care încalcă principiile proporţionalităţii, tratamentului egal şi al eficienţei utilizării 
fondurilor publice 

327. Anularea din oficiu de către Consiliu a procedurii de atribuire şi respingerea contestaţiei ca rămasă fără 
obiect. Decizie legală a Consiliului 

328. Contestaţie depusă în termen la oficiul poştal, primită la Consiliu şi la autoritatea contractantă ulterior datei 
de semnare a contractului de achiziţie publică. Respingerea contestaţiei ca inadmisibilă. Nelegalitatea 
deciziei 

329. Obligativitatea motivării şi comunicării ei de către autoritatea contractantă a luării măsurii de anulare a 
procedurii de atribuire, nefiind suficientă doar invocarea unor prevederi legale. Nu este permisă motivarea 
de către Consiliu, în locul autorităţii, a măsurii de anulare. Nu este permisă declararea neconforme a 
ofertelor de către Consiliu, prin substituirea în atribuţiile autorităţii 
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330. Obligativitatea motivării şi comunicării ei de către autoritatea contractantă a luării măsurii de anulare a 
procedurii de atribuire, nefiind suficientă doar invocarea unor prevederi legale. Nu este permisă motivarea 
de către Consiliu, în locul autorităţii, a măsurii de anulare. Nu este permisă declararea neconforme a 
ofertelor de către Consiliu, prin substituirea în atribuţiile autorităţii. Prin analizarea ofertei contestatoarei 
Consiliul a depăşit limitele obiectului contestaţiei cu a cărei soluţionare a fost învestit 

331. Citarea de către instanţă a petentei la alt sediu decât cel ales. Contestaţie în anulare întemeiată 
332. Obligaţia autorităţii contractante de a lămuri neclarităţile legate de calificarea ofertanţilor 
333. Algoritm de calcul nerespectat de autoritate, cu motivul că este eronat. Anulare nelegală a procedurii de 

atribuire sub pretextul erorii de redactare a algoritmului de calcul. Invocarea nulităţii contestaţiei pe motivul 
că aceasta a fost depusă la autoritate nu de contestatoare, ci de un terţ. Neacordarea dreptului de a depune 
concluzii orale în faţa Consiliului 

334. 1. Faptul că petentele nu au depus ulterior oferte nu înlătură calitatea procesuală activă a lor în a contesta 
documentaţia de atribuire. 2. Nepronunţarea Consiliului asupra unui motiv invocat în cuprinsul contestaţiei 
formulate nu duce la nulitatea deciziei pronunţate. 3. Termenul de depunere a ofertelor nu este un termen 
procedural şi care să se calculeze potrivit art. 101 C. proc. civ. Faptul că între data invitaţiei de participare şi 
cea de depunere a ofertelor există mai multe zile libere nu afectează legalitatea duratei termenului 

335. Valabilitatea notificării copiei contestaţiei către autoritatea contractantă prin poştă. Încheierea contractului 
de achiziţie publică ulterior formulării contestaţiei. Competenţa Consiliului în soluţionarea contestaţiei. 
Facultatea Consiliului de a încuviinţa depunerea de concluzii orale 

336. Cauză rămasă în nelucrare mai mult de un an. Perimarea plângerii 
 

Capitolul al XI-lea. Curtea de Apel Piteşti, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal 
 
337. Obiectul contestaţiei. Solicitare de anulare a procedurii de atribuire. Neîncadrarea acesteia în dispoziţiile art. 

255 alin. (5) din ordonanţă 
338. Preţul ofertei. Inadmisibilitatea unui preţ exprimat cu mai mult de două zecimale 
339. Solicitare din partea unui ofertant de a fi analizate documentele de calificare ale ofertanţilor în timpul 

şedinţei de deschidere. Capete de cerere de anulare a procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, 
de anulare a procedurii şi de suspendare a procedurii 

340. Depunerea greşită a plângerii împotriva deciziei Consiliului. Nulitatea plângerii 
341. Ofertanţi asociaţi. Depunerea contestaţiei şi a plângerii de către unul dintre membrii asocierii. Calitate 

procesuală activă a acestuia 
342. Anularea procedurii de atribuire de către autoritate. Respingerea contestaţiei ca rămasă fără obiect, fără a se 

cerceta legalitatea măsurii anulării procedurii 
343. Decizie a Consiliului atacată cu plângere de un ofertant care nu a fost parte în litigiul soluţionat de Consiliu. 

Lipsa calităţii procesuale active 
344. Contestaţie înaintată de un ofertant care a solicitat şi i s-a restituit garanţia de participare. Drept de 

contestare 
345. Plângere depusă în original direct la instanţă şi prin fax la Consiliu în aceeaşi zi, cu număr de înregistrare de la 

instanţă. Neînaintarea de către Consiliu a plângerii şi a dosarului către instanţa de judecată. Cerere de 
obligare a Consiliului în acest sens. Cerere nefondată 

346. Ofertantă respinsă pentru neexecutarea anterioară a obligaţiilor contractuale faţă de autoritatea contrac-
tantă. Respingere legală 

347. Neexecutarea obligaţiilor contractuale de către furnizor. Dreptul autorităţii contractante de a obţine rezilie-
rea contractului, plata de daune-interese şi suspendarea furnizorului din Sistemul Electronic de Achiziţii 
Publice 

348. Transmiterea în afara termenului legal către autoritate a copiei contestaţiei. Nulitatea contestaţiei 
349. Valabilitatea unei motivări sumare a deciziei Consiliului 
350. Contestaţie tardivă prin raportare la tipul de contract stabilit de autoritatea contractantă şi pentru care au 

fost depuse ofertele. Recalificarea de către instanţa de judecată a contractului de lucrări ce face obiectul 
achiziţiei în contract de furnizare de produse, ceea ce conduce la incidenţa unui termen de depunere a 
contestaţiei mai lung, care înlătură excepţia tardivităţii ei 
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351. Necontestarea în termenul legal a factorilor de evaluare. Decăderea de a îi contesta după depunerea şi 
evaluarea ofertelor. Planul calităţii 

352. Citarea petentei la un sediu schimbat. Contestaţie în anulare fondată 
353. Plângere prealabilă împotriva actului autorităţii, conform Legii nr. 554/2004, urmată de contestarea actului 

pe cale administrativ-jurisdicţională la Consiliu. Inadmisibilitatea contestaţiei la Consiliu întrucât exercitarea 
uneia dintre cele două jurisdicţii exclude exercitarea celeilalte jurisdicţii 

354. Anularea procedurii de atribuire ca urmare a aprobării unui buget de venituri şi cheltuieli prin care se alocă 
fonduri insuficiente. Nelegalitate 

355. Tardivitatea contestaţiei. Necesitatea verificării prealabile a corectitudinii încadrării tipului de contract, 
pentru a stabili termenul legal de contestare 

356. Necontestarea în termen a factorului de evaluare a ofertelor „planul calităţii”. Decădere. Limitarea 
controlului evaluării sub aspectul dacă acordarea punctajului respectă factorii de evaluare stabiliţi prin 
documentaţia de evaluare 

357. Termenul de contestare a documentaţiei de atribuire în funcţie de tipul contractului de achiziţie publică 
358. Autoritate de lucru judecat. Contestaţii succesive privind aceeaşi procedură de atribuire  
359. Stabilirea termenului legal de contestare. Necesitatea verificării prealabile a încadrării corecte a tipului de 

contract 
360. Respectarea obligaţiei transmiterii spre publicare a invitaţiei de participare cu cel puţin 10 zile înainte de 

data limită de depunere a ofertelor. Termen efectiv de obţinere a documentaţiei de atribuire, întocmire şi 
depunere a ofertei, de doar trei zile lucrătoare 

361. Termenul de contestare a documentaţiei nu este întrerupt de suspendarea anterioară a procedurii ca urmare 
a unei alte contestaţii 

362. Contestaţie privind documentaţia de atribuire depusă la data limită de depunere a ofertelor. Contestaţie 
tardivă 

363. Comunicarea deciziei Consiliului după trei luni de la pronunţare. Întârzierea nu afectează valabilitatea 
deciziei. Evaluare din care nu rezultă care au fost motivele pentru care au primit respectivele punctaje 
ofertele. Dispunere legală a reevaluării ofertelor 

364. Lipsa din procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi din raportul procedurii a elementelor 
valorice ale ofertelor care se punctau. Anulare legală a procedurii pentru încălcarea principiului transparenţei 

365. Contestaţie şi plângere formulate de o ofertantă a cărei ofertă nu putea fi declarată câştigătoare întrucât 
preţul său depăşea valoarea fondurilor de care dispunea autoritatea contractantă. Lipsa interesului în 
formularea contestaţiei şi a plângerii 

366. Operatori economici cu acelaşi număr de fax pentru comunicarea documentelor. Trimiterea comunicărilor de 
către autoritate la numărul de fax indicat, cu menţionarea denumirii parţiale a operatorului economic, care 
i-a fost dată de acesta. Lipsa obligativităţii autorităţii de a cerceta care sunt denumirea şi adresa complete ale 
operatorului 

367. Sancţionarea cu nulitatea contestaţiei a nerespectării obligaţiei de transmitere a unei copii de pe contestaţie 
autorităţii contractante. Neafectarea prin aceasta a exercitării liberului acces la justiţie 

368. Contestaţie în anulare prin care se încearcă rejudecarea plângerii. Respingere 
369. Decăderea din dreptul de a ataca cerinţele din documentaţia de atribuire ulterior datei stabilite pentru 

depunerea ofertelor 
370. Plângere prin care se invocă aceleaşi aspecte. Autoritate de lucru judecat 
371. Plângere formulată de ofertanta declarată câştigătoare pe motivul că nu a fost citată la soluţionarea 

contestaţiei formulate de altă ofertantă la Consiliu. Admiterea plângerii şi casarea deciziei Consiliului cu 
trimitere spre rejudecare 

372. Absenţa obligaţiei Consiliului de a cita în litigiu ofertantul câştigător pentru a-şi prezenta apărările 
373. Anularea procedurii pe motivul că autoritatea contractantă nu a transmis tuturor ofertanţilor clarificările la 

documentaţie. Măsură nelegală. Competenţa de a desemna câştigătoare o anumită ofertă. Competenţa de 
soluţionare a cererii de despăgubiri 

374. Cerere de revizuire bazată pe concluziile unui raport la Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 
Monitorizarea Achiziţiilor Publice. Valoarea probantă a raportului în comparaţie cu o hotărâre 
judecătorească. Cerere de revizuire nefondată 

375. Propunere din partea contestatoarei ca atât ea, cât şi ofertanta concurentă, să efectueze o probă practică 
pentru a vedea care dintre produsele oferite respectă cerinţele autorităţii. Inadmisibilitate 
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376. Contestarea comisiei de evaluare. Termen 
377. Respingerea ofertei, fără o justificare temeinică, pentru preţ neobişnuit de scăzut. Respingere nelegală 
378. Capăt de cerere de declarare câştigătoare a ofertei contestatoarei. Inadmisibilitate 
379. Competenţa teritorială de judecare a plângerii în cazul în care procedura de atribuire este organizată de o 

sucursală fără personalitate juridică 
380. Imposibilitate de evaluare a documentelor de calificare prezentate datorată formulării neclare în 

documentaţia de atribuire a cerinţelor de calificare. Anulare procedurii de către Consiliu. Măsură legală 
 

Capitolul al XII-lea. Curtea de Apel Ploieşti, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal 
 

381. Lucrări de organizare de şantier. Lipsă din documentaţia de atribuire. Menţionarea cifrei zero în ofertă, în 
dreptul lucrărilor pentru organizarea de şantier 

382. Cerinţa certificării implementării sistemului de management de mediu/calitate potrivit ISO 
14001:2004/9001:2000. Ofertant în curs de certificare. Documente echivalente 

383. Ofertant care nu şi-a executat în mod corespunzător obligaţiile contractuale anterioare. Respingerea ofertei 
ca inacceptabilă 

384. Dovedirea experienţei similare prin contracte în derulare, cu alt obiect sau cu valori inferioare celei impuse. 
Lipsa de relevanţă a acestor contracte. Schimbarea calităţii de subcontractant în aceea de asociat. Temeiuri 
pentru respingerea ofertei 

385. Solicitare de anulare a deciziei de atribuire a contractului procedurii motivată pe nereguli cunoscute la data 
şedinţei de deschidere a ofertelor. Tardivitatea contestaţiei. Decizie nelegală 

386. Condiţii pentru revizuirea deciziei Curţii de apel. Înscrisuri care nu existau la data pronunţării deciziei Curţii. 
Lipsa de relevanţă 

387. Prezentarea de către ofertant, în locul certificatului ISO 14001:2004 solicitat, a unei adeverinţe de demarare 
a procedurii de certificare şi a altor înscrisuri. Dovezi insuficiente. Descalificare legală a ofertantului 

388. 1. Depăşirea de către Consiliu a termenului de soluţionare a contestaţiei. Neafectarea valabilităţii deciziei. 2. 
Inadmisibilitatea cererii reconvenţionale în calea de atac a plângerii 

389. Soluţionarea contestaţiei la peste trei luni de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la autoritate. Lipsa 
de relevanţă în privinţa valabilităţii deciziei Consiliului 

390. Obligaţia ofertantului de a întocmi oferta potrivit documentaţiei de atribuire şi de a o menţine neschimbată 
391. 1. Respingere ofertei – fără ca autoritatea să solicite în prealabil clarificări – pentru preţ care nu este 

rezultatul liberei concurenţe şi care nu poate fi justificat. Respingere nelegală. 2. Posibilitatea atribuirii 
contractului chiar dacă a fost depusă o singură ofertă 

392. Ofertant care a omis să prezinte mai mult de trei documente cerute. Respingerea ofertei 
393. Omiterea precizării în documentaţie a algoritmului de calcul pentru evaluarea ofertelor. Anularea procedurii 
394. Solicitarea depunerii documentelor ofertei în copie legalizată. Prezentarea documentelor în copie xerox 

nelegalizată, dar şi a originalului pentru conformitate. Respingere nelegală a ofertantului pentru acest motiv 
395. Anularea procedurii de către Consiliu pe motivul că autoritatea nu a stabilit un algoritm de calcul care să fie 

aplicat la evaluarea ofertelor pentru toţi factorii de evaluare. Decizie nelegală. Imposibilitatea obligării 
Consiliului la plata cheltuielilor de judecată către petentă 

396. Termenul de depunere a contestaţiei 
397. Legalitatea deciziei Consiliului pronunţată fără audierea părţii. Inadmisibilitatea cererii reconvenţionale în 

etapa plângerii 
398. Omiterea menţionării în propunerea tehnică a unor informaţii necesare stabilirii conformităţii ofertei. 

Respingerea ofertei ca neconformă. Nelegalitate 
399. Neconformitatea tuturor ofertelor. Anularea procedurii 
400. Solicitarea unui document de calificare neprevăzut în documentaţia de atribuire, însă impus de lege. 

Respingerea ofertei pentru neprezentarea documentului în termenul acordat. Legalitatea respingerii 
401. Ofertă care se abate de la caietul de sarcini prin cotarea suplimentară a unui articol de lucrări de mică 

valoare. Ofertă neconformă 
402. Anularea procedurii de atribuire de către autoritatea contractantă, întrucât criteriul de atribuire ales – 

„preţul cel mai scăzut” – o dezavantajează. Contestaţie împotriva măsurii anulării 
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403. Obligativitatea prezentării de către ofertanţi a unui certificat de conformitate din partea Inspecţiei de Stat 
pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR). Declararea 
câştigătoare şi încheierea contractului de achiziţie publică cu un ofertant care nu a prezentat certificatul 
cerut. Nelegalitate 

404. Confirmare de primire din care nu rezultă ce document a fost transmis destinatarului. Nulitatea contestaţiei 
405. Neincluderea în ofertă a două formulare sub pretextul că autoritatea contractantă nu i-a pus la dispoziţie 

modelul formularelor. Obligaţia ofertantei de a prezenta totuşi în ofertă informaţiile cerute de autoritate. 
Respingere legală a ofertei 

406. 1. Nerespectarea prevederilor art. 21 din Normele aprobate prin Ordinul nr. 20/2008 se constată de către 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar nu de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 2. 
Cererea de stabilire ca fiind câştigătoare a ofertei contestatoarei este inadmisibilă, stabilirea ofertei 
câştigătoare fiind atributul exclusiv al autorităţii contractante 

407. Primirea a două oferte şi deschiderea la şedinţa de deschidere doar a uneia dintre ele. Încălcare care atrage 
anularea procedurii de atribuire 

 
Capitolul al XIII-lea. Curtea de Apel Suceava, Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal 

 
408. Obiectul contestaţiei. Solicitare de reanalizare corectă a ofertelor. Încadrarea acesteia în dispoziţiile art. 255 

alin. (5) din ordonanţă 
409. Succesiunea în timp a normelor legale privind termenul de depunere a contestaţiei. Aplicarea legii noi 
410. Contestarea documentaţiei de atribuire la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Respectarea 

termenului legal de contestare 
411. Intră în cuantumul cheltuielilor de soluţionare a contestaţiei şi acelea plătite pentru redactarea contestaţiei 
412. Indicarea greşită în formularul de ofertă a livrării produselor ofertate la o locaţie a autorităţii contractante 

care nu există. Purtarea cu autoritatea a unei corespondenţe de clarificare din care reiese că livrarea se va 
realiza la locaţia corectă. Modificarea nepermisă a ofertei 

413. Cerere de suspendare a procedurii de atribuire adresate tribunalului, în contradictoriu cu comisia de 
evaluare numită de autoritatea contractantă. Lipsa de competenţă a tribunalului 

 
Capitolul al XIV-lea. Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal 

 
414. Plângere motivată pe încălcarea dreptului la apărare prin lipsa citării petentei de către Consiliu pentru a 

depune concluzii. Plângere nefondată 
 

Capitolul al XV-lea. Curtea de Apel Timişoara, Secţia contencios administrativ şi fiscal 
 
415. Verificarea depunerii contestaţiei în termenul legal prin raportare la data expedierii ei prin poştă, iar nu la 

cea la care a fost primită şi înregistrată la Consiliu 
416. Obiect al contestaţiei constând în solicitarea de anulare a ofertei concurente declarate câştigătoare. Obiect 

care nu se încadrează în prevederile legale 
417. Respingerea contestaţiilor şi anularea procedurii de către Consiliu. Decizie nelegală 
418. Contestarea rezultatului procedurii la autoritatea contractantă. Plângere prealabilă. Formularea unei contestaţii 

la Consiliu după primirea răspunsului autorităţii la prima contestaţie. Inadmisibilitatea contestaţiei secunde 
419. Termenul de contestare. Împlinirea termenului într-o zi nelucrătoare. Depunere legală a contestaţiei în prima 

zi lucrătoare 
420. Conflict de competenţă în judecarea plângerii. Autoritate contractantă fără personalitate juridică 
421. Certificat de atestare fiscală expirat. Lipsa obligativităţii autorităţii contractante de a solicita depunerea unui 

nou certificat, valabil. Compararea preţurilor ofertei la valoarea fără T.V.A., în vederea desemnării ofertei 
câştigătoare. Nerelevanţa calităţii ofertantei de persoană juridică neplătitoare de T.V.A. în compararea 
preţurilor ofertelor 

422. Suspendarea procedurii de atribuire ca urmare a contestării ei. Depunerea, după reluarea procedurii cu o 
nouă dată de deschidere a ofertelor a unei scrisori bancare de garanţie de participare a cărei valabilitate se 
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raporta la data iniţială de organizare a procedurii. Prelungirea valabilităţii scrisorii în raport cu data de 
organizare a procedurii după reluare. Ofertă admisibilă 

423. Cerinţe de calificare privind solvabilitatea patrimonială şi depunerea de copii de pe contractele ce dovedesc 
experienţa similară, la atribuirea unui contract de leasing financiar pentru furnizarea de autoturisme. Cerinţe 
nelegale 

424. Depunerea contestaţiei la Consiliu după ce, în prealabil, aceeaşi contestaţie a fost depusă la autoritatea 
contractantă. Contestaţie inadmisibilă la Consiliu 

425. Specificaţie tehnică la care nu este necesară adăugarea menţiunii „sau echivalent”. Posibilitatea acceptării 
unei oferte chiar dacă preţul ei depăşeşte într-o anumită măsură valoarea estimată a contractului de achiziţie 
publică 

426. Procedură organizată de o direcţie regională situată în Timişoara a unei companii naţionale cu sediul în 
Bucureşti. Competenţa de soluţionare a plângerii 

427. Impunerea condiţiei de calificare ca indicatorii minimi de lichiditate generală şi solvabilitate patrimonială să 
fie îndepliniţi de fiecare ofertant asociat. Condiţie legală 

428. Cerere de suspendare a atribuirii contractului până la soluţionarea plângerii împotriva deciziei Consiliului. 
Respingerea ei ca nefondată întrucât autoarea ei nu a făcut dovada formulării vreunei plângeri împotriva 
deciziei 

429. Comunicarea copiei contestaţiei către autoritatea contractantă după ora de sfârşit al programului de lucru şi 
după încheierea contractului cu ofertantul declarat câştigător. Inadmisibilitatea contestaţiei la Consiliu 

430. Respingerea contestaţiei şi anularea din oficiu de către Consiliu a procedurii de atribuire. Decizie nelegală 
431. Contestatoare clasată pe locul trei care critică oferta de pe primul loc, însă nu şi pe cea de pe locul secund. 

Contestaţie lipsită de interes 
432. Omisiunea instanţei de control de a se pronunţa asupra uneia dintre plângeri. Motiv de contestaţie în 

anulare împotriva hotărârii judecătoreşti 
433. Respingerea contestaţiei şi anularea din oficiu de către Consiliu a procedurii de atribuire. Decizie nelegală 
434. Acordarea parţială a cheltuielilor de soluţionare a contestaţiei pe motivul că nu au fost necesare audieri în 

faţa Consiliului, iar împuternicirea avocaţială era pentru redactare contestaţie şi reprezentare audieri. 
Reducere nelegală a cuantumului cheltuielilor 

435. Invocarea transmiterii copiei contestaţiei către autoritatea contractantă prin fax. Neprobarea documentului 
transmis prin fax. Constatarea nulităţii contestaţiei. Constatare nelegală 

436. Imposibilitatea petentei de a produce vreo confirmare de primire a contestaţiei de către autoritatea con-
tractantă. Nulitatea contestaţiei 

437. Ofertă însoţită de garanţia de participare constituită în altă formă decât cele indicate în documentaţia de 
participare. Respingere corectă a ofertei 

438. Neconstituirea garanţiei de participare în forma prescrisă de autoritatea contractantă. Respingerea legală a 
ofertei 

439. În cazul contractelor sectoriale procedura de atribuire prin negociere cu publicare prealabilă a unui anunţ de 
participare reprezintă regula, iar nu excepţia 

440. Plângere prin care se solicita stabilirea drept câştigătoare a ofertei petentei. Încheierea între timp a 
contractului de către autoritatea contractantă. Respingerea plângerii ca rămase fără obiect 

441. Condiţia şi caracterele interesului în formularea unei contestaţii 
442. Neincluderea în ofertă a unor documente de calificare de acelaşi tip – bilanţurile contabile pe ultimii trei ani. 

Ofertantului îi lipsesc mai multe documente, neputându-se considera că, dacă sunt de acelaşi tip, docu-
mentele lipsă reprezintă doar un singur document 
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Volumul I 

Partea II. Hotărâri pronunţate de alte instanţe 
 

Capitolul I. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ şi fiscal 
 
443. Răspunderea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor şi a persoanelor care acordă viză pe facturile de 

plată 
444. Regie autonomă care desfăşoară activitate relevantă de captare, transport şi furnizare apă. Achiziţie de 

pliante, penare, ceasuri, suporturi telefon şi suporturi birou, împreună cu alte materiale legate de obiectul de 
activitate al regiei. Obligativitatea organizării de licitaţie 

445. Recurs declarat de Consiliu împotriva hotărârii Curţii de apel de anulare ca netimbrată a plângerii contes-
tatoarei. Lipsa de interes a Consiliului 

446. Recurs declarat de petentă împotriva hotărârii Curţii de apel de respingere ca nefondată a plângerii sale. 
Recurs inadmisibil 

447. Excepţie de neconstituţionalitate a prevederii conform căreia Consiliul nu are calitatea de parte în litigiul de 
soluţionare a de către Curtea de apel a plângerii împotriva deciziei Consiliului. Respingerea cererii de sesizare 
a Curţii Constituţionale pe motivul că nu are relevanţă în soluţionarea litigiului 

448. Recursul declarat împotriva încheierii de suspendare a procedurii de atribuire până la soluţionarea plângerii 
formulate împotriva deciziei Consiliului este inadmisibil 

449. Livrarea către autoritatea contractantă a unor produse sub altă marcă. Nerecepţionarea produselor de către 
autoritate. Culpa contractuală a furnizoarei 

 
Capitolul al II-lea. Tribunalul Bucureşti, Secţia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios 
administrativ şi fiscal 

 
450. Solicitare de suspendare a procedurii de atribuire. Licitaţie deschisă finalizată prin perfectarea contractului. 

Consecinţe asupra solicitării de suspendare 
 

Capitolul al III-lea. Tribunalul Mehedinţi, Secţia comercială şi de contencios administrativ 
 
451. Acţiune în instanţă. Ridicare din oficiu şi admitere a excepţiei de necompetenţă materială, urmată de 

trimiterea cauzei la Consiliu 
 

Capitolul al IV-lea. Tribunalul Neamţ, Secţia comercială şi de contencios administrativ 
 
452. Competenţa soluţionării contestaţiei formulate ulterior încheierii contractului de achiziţie publică. Declinarea 

contestaţiei către instanţa competentă. Nelegalitatea desemnării câştigătoare a unei ofertante care nu 
probează realitatea termenului de intervenţie propus 

 
Capitolul al V-lea. Tribunalul Olt, Secţia comercială şi de contencios administrativ 

 
453. Lucrări similare celor care fac obiectul contractului de achiziţie publică 
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