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Agendă  

seminar unificarea practicii administrativ – jurisdicționale 

conform Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de 

atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a 

contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru 

organizarea șu funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor 

 

24 – 27 mai 2017 

 

Tg. Mureș 

 

Seminarul este organizat de către CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A 

CONTESTAȚIILOR în cooperare cu INSTITUTUL NAȚIONAL AL MAGISTRATURII și 

sprijinul CURȚII DE APEL Tg. MUREȘ 

 

Moderator  

Horațiu PĂTRAȘCU 

judecător Curtea de Apel București/formator I.N.M 

     

 

joi 25 mai 2017 

9.15-9.30 

9.30-10.45 

Moderator Horațiu PĂTRAȘCU – judecător Curtea de Apel 

București/formator I.N.M; 

 

Deschiderea seminarului - prezentarea participanților. 

Controlul de legalitate realizat de instanțele de contencios 

administrativ în materia achizițiilor publice în lumina noilor dispoziții 

ale Legii nr. 101/2016. 

Efectele Legii nr. 101/2016 sub aspectul cadrului procesual specific 

plângerii și limitării administrării de probe în cursul acesteia;  

 

10.45-11.00 Pauză 

11.00-12.30 

 Modul de aplicare a art.161 din Legea nr.554/2004, limite, 

consecințe pe plan procedural; Modalități procedurale de intervenție 

a ceilalți operatori economici participanți la procedura de achiziție 

publică în procedura contestației. 

Limitele de admisibilitate a analizei în contestație sau plângere 

atunci când acestea conțin motive suplimentare celor dezvoltare în 

notificarea prealabilă sau, după caz, contestație; Lipsa motivarii 

concrete din notificarea prealabilă-consecințe.   

12.30-13.30  Pauză 

 

http://www.cnsc.ro/


13.30-15.00  

 Aplicarea condiției de admisibilitate a ofertei prevăzută de art.137 

alin.2 lit b din HG nr.395/2016; sancțiunea necompletării DUAE în 

conformitate cu criteriile stabilite de autoritatea contractantă; 

 Natura juridică a Notificării privind utilizarea DUAE din 01.09.2016;  

condiții de formă și fond; Lipsa semnăturii electronice a DUAE; 

Aplicație practică utilizare DUAE.  

 

15.00-15.15 Pauză 

 15.15-16.00 

  

Concluzii asupra aspectelor discutate pe parcursul zilei de seminar. 

Eventuale propuneri de subiecte de abordare pentru ziua următoare. 

 

 

vineri, 26 mai 2017 

9.30 -11.00 

Moderator: Horațiu PĂTRAȘCU - judecător Curtea de Apel 

București/formator I.N.M. 

 

Regimul solicitării de clarificări din partea autorității contractante; 

Limitele solicitării de clarificări, Consecințe pe plan procedural și 

substanțial. 

11.00-11.15 Pauză 

11.15-12.45 

Criterii de calificare și selecție în contextul noilor prevederi în 

domeniul achizițiilor publice; Motive de excludere a candidatului / 

ofertantului din procedura de atribuire a contractului de achiziție 

publică / acordului – cadru; 

 Limitele revocării de către autoritatea contractantă a actelor 

administrative emise in cadrul unei procedurii de atribuire. 

12.45-14.00 Pauză 

14.00-16.00 

   

Dificultăți procedurale în aplicarea procedurii de soluționare a 

contestației în fața CNSC și a plângerii în fața curții de apel.  

 

sâmbătă, 27 mai 2016 

 Moderator: Horațiu PĂTRAȘCU - judecător Curtea 

de Apel București/formator I.N.M. 

 

09.30 -12.00     Concluzii asupra seminarului. Prezentarea punctuală 

a ideilor conturate urmare a dezbaterilor. 

 

 

 

 

 


