
Art. 611 – Legea nr. 101/2016 (Consolidarea din data de 06 noiembrie 2020) 

 

Art. 611. -   (1) Pentru soluționarea contestației formulate în condițiile art. 8 sub 
sancțiunea respingerii acesteia, persoana care se consideră vătămată trebuie să 
constituie, în termen de maximum 5 zile de la data sesizării Consiliului, o 
cauțiune stabilită după cum urmează:   
   a) 2% din valoarea estimată a contractului, în cazul în care aceasta este mai 
mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu 
modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 35.000 lei pentru 
contestațiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. a), respectiv nu mai 
mult de 88.000 lei pentru contestațiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. (1) 
lit. b);    
   b) 2% din valoarea estimată a contractului, dacă aceasta este egală sau mai 
mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu 
modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 220.000 lei pentru 
contestațiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. a), respectiv nu mai 
mult de 880.000 lei pentru contestațiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. 
(1) lit. b).    
   (2) În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, prevederile alin. (1) 
se raportează la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent 
ce se intenționează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv.   
   (21) În cazul unei proceduri de atribuire împărțite pe loturi, prevederile alin. (1) 
se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat.   
   (22) În cazul în care procedura de atribuire a acordului-cadru este organizată 
pe loturi, prevederile alin. (1) se raportează la dublul valorii estimate a celui 
mai mare contract subsecvent ce se intenționează a se atribui în baza 
acordului-cadru respectiv aferent fiecărui lot contestat.   
   (3) În cazul în care contestația a fost respinsă de către Consiliu, persoana care 
se consideră vătămată care utilizează calea de atac în condițiile art. 29 sau art. 51 
alin. (3), după caz, nu trebuie să constituie o cauțiune suplimentară.   
   (4) În cazul în care calea de atac reglementată de art. 29 sau art. 51 alin. (3) este 
utilizată de o altă persoană decât cea care a constituit cauțiunea conform alin. (1), 
pentru soluționarea plângerii sau recursului, după caz, trebuie constituită în 
prealabil o cauțiune egală cu 50% din cauțiunea prevăzută la alin. (1).   
   (5) Cauțiunea se restituie celui care a depus-o, nu mai devreme de 30 de 
zile de la data rămânerii definitive a hotărârii Consiliului. Cauțiunea nu se 
restituie celui care a depus-o în măsura în care autoritatea contractantă face 
dovada că asupra acesteia a formulat cerere în fața instanței pentru plata 



despăgubirii cuvenite până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data 
rămânerii definitive a hotărârii.   
   (6) Cererea de restituire se depune la Consiliu și la autoritatea contractantă 
după expirarea termenului reglementat la alin. (5). Cu toate acestea, cauțiunea 
se restituie de îndată dacă autoritatea contractantă declară în mod expres că nu 
urmărește obligarea contestatorului care a constituit cauțiunea la despăgubiri 
pentru prejudiciile cauzate ca urmare a depunerii contestației. În termen de 2 zile 
de la data solicitării contestatorului sau a Consiliului autoritatea contractantă are 
obligația să transmită răspunsul.   
   (7) Consiliul, după caz, se pronunță asupra cererii de restituire a cauțiunii cu 
respectarea principiilor reglementate la art. 15, în termen de 5 zile, printr-o 
încheiere supusă plângerii la instanța competentă potrivit art. 32 alin. (1) sau (2) 
în termen de 5 zile de la comunicare. Plângerea este suspensivă de executare.   
   (8) În situația în care nu sunt aplicabile prevederile de la alin. (5) - (7), cauțiunea 
se constituie venit la bugetul de stat la împlinirea termenului de 3 ani calculat de 
la data la care aceasta putea fi solicitată.   
   (9) Sunt scutite de la depunerea cauțiunii autoritățile contractante.   
 


