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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea, 

 
DECIZIE 

Nr. ... 

Data:  ... 
 

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor cu nr. ... depusă de ... cu sediul în ... str. ..., ... CUI 
..., privind procedura de cerere de oferte pentru atribuirea 
contractului având ca obiect „servicii de asistenţă tehnică din partea 
proiectantului pentru realizarea proiectului – Reabilitare şi 
modernizare imobil – conservare monument paleocreştin Niculiţel, 
... organizată de ... cu sediul în ... ... ... în calitate de autoritate 
contractantă, s-a solicitat anularea procedurii. De asemenea, s-a 
solicitat suspendarea procedurii până la solutionarea contestaţiei, 
cerere soluţionată prin decizia Consiliului nr. ... 

 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
În temeiul art. 278 alin. (5) şi (6) din OUG nr. 34/2006, 

aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, respinge ca nefondată contestaţia formulată de ... în 
contradictoriu cu autoritatea contractantă ... şi va dispune 
continuarea procedurii de atribuire în cauză. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006.  
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Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 
termen de zece zile de la comunicare. 

 
MOTIVARE 

 
În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: 
Prin contestaţia înregistrată la Consiliu cu nr. ... ... în 

contradictoriu cu ... a solicitat anularea procedurii de atribuire, 
motivat de faptul că, în opinia sa, organizarea procedurii având ca 
obiect servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru 
realizarea proiectului – Reabilitare şi modernizare imobil, încalcă 
drepturile sale de autor, în condiţiile în care ... este autorul 
proiectului în cauză.  

Astfel, contestatoarea arată că activitatea de asistenţă tehnică 
a proiectantului este o activitate adiacentă a activităţii de proiectare 
subrogată dreptului de autor, astfel încât, pentru respectarea în 
totalitate şi fără a aduce prejudicii de orice fel atât operei, cât şi 
autorului acesteia, intervine necesitatea participării efective a 
autorului în cadrul activităţilor de servicii de asistenţă tehnică. 

În susţinere, arată că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 
8/1996 privind drepturile de autor, orice proiect de arhitectură 
constituie obiect al dreptului de autor, dreptul asupra operei fiind 
legat de persoana autorului, comportând, totodată, atribute de ordin 
moral şi patrimonial. Proiectul faza DALI (nr. S-07, 2010) – 
Reabilitare şi consolidare imobil – conservare monument 
paleocreştin – Niculiţel, judeţ ... reprezintă o operă de creaţie 
intelectuală a ... înregistrată la ORDA cu nr. 10985/28.11.2012, 
după cum şi proiectul faza PT/DDE (127-r, 2013) – Reabilitare şi 
consolidare imobil – conservare monument paleocreştin – Niculiţel, 
judeţ ...  
       De asemenea, arată că activitatea de proiectare în cazul 
„clădirilor monument" sau a clădirilor de protecţie şi conservare a 
monumentelor presupune o abordare diferită faţă de proiectarea în 
cazul „clădirilor ordinare". Fără excepţie, în cazul lucrărilor de 
construcţii executate fie la clădiri monument, fie la clădiri de 
protecţie şi conservare a monumentelor, apar situaţii neprevăzute 
de natură arheologică şi/sau constructivă ca o consecinţă a vechimii 
acestora. Astfel, stabilirea tipurilor de intervenţii, a soluţiilor şi a 
reţetelor vor fi definitivate pe şantier, în timpul execuţiei lucrărilor 
de intervenţie. Prin urmare, proiectarea în cazul consolidării, 
restaurării şi conservării clădirilor monument sau a celor de 
protecţie, se definitivează pe şantier, în timpul execuţiei lucrărilor 
de intervenţie. 
      În acest context, cu atât mai mult eventualele completări, 
adaptări, modificări, schimbări punctuale ale soluţiilor, procedurilor, 
operaţiunilor şi reţetelor ce ţin de consolidarea, restaurarea şi 
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conservarea unui monument sau a unei construcţii de protecţie şi 
conservare a unui monument reprezintă intervenţii asupra 
proiectului elaborat în acest scop (restaurarea şi conservarea 
monumentului), ceea ce face parte din specificul activităţii privind 
„asistenţa tehnică a proiectantului" pe parcursul derulării lucrărilor 
de intervenţie, pe care nu le poate opera decât proiectantul 
elaborator al proiectului respectiv. 
            Asistenţa tehnică a proiectantului, ca activitate adiacentă a 
proiectării în domeniul monumentelor răspunde cel mai bine celor 
trei motive (motive tehnice, motive artistice şi motive legate de 
protecţia unor drepturi de exclusivitate) care condiţionează 
atribuirea unui contract de achiziţii de servicii prin negociere directă 
fără publicare prealabilă. 
        În consecinţă, orice modificare necesară a fi adusă proiectului 
iniţial nu poate fi dispusă în mod legal decât de către autorul 
lucrării, respectiv proiectantul acesteia. În cazul în care ar fi 
realizată de către un alt proiectant decât cel de drept, lucrarea ar 
suferi modificări ce ar reprezenta o încălcare a dreptului de autor şi 
care nu ar putea fi dispusă decât cu acordul acestuia. 
       Contestatoarea mai arată că, în situaţia în care, un alt 
proiectant ar lua decizia de modificare a proicetului iniţial, în caz de 
necesitate, ar reprezenta o încălcare a prevederilor art. 8 şi art. 11 
alin. (2) din Codul deontologic  al profesiei de arhitect. 
       De asemenea, în conformitate cu art 14 Cap. II din Legea 
10/1995 privind calitatea în construcţii, „Conducerea şi asigurarea 
calităţii în construcţii constituie obligaţia tuturor factorilor care 
participă la conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor şi 
implică o strategie adecvată şi măsuri specifice pentru garantarea 
calităţii acestora". Corelat şi în interdependenţă directă cu 
răspunderea proiectanţilor, executanţii lucrărilor de construcţii au 
obligaţia, în vederea asigurării calităţii construcţiilor, să soluţioneze 
neconformităţile, defectele şi neconcordanţele apărute în faza de 
execuţie doar pe baza soluţiilor stabilite de proiectant. 
        Prin urmare, legiuitorul a instituit o excepţie de la regulă şi a 
dat posibilitatea de atribuire prin negociere directă fără publicare 
prealabilă a unui anunţ de participare în anumite cazuri. Asistenţa 
tehnică a proiectantului este o activitate ce subrogă dreptului de 
autor, aceasta intrând sub incidenţa art. 122 lit. b Secţiunea 6 din 
OUG nr. 34/2006 „Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica 
procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare numai în următoarele cazuri: b) atunci când, din motive 
tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor 
drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie publică poate fi 
atribuit numai unui anumit operator economic.” 

Prin adresa nr. 11553/... înregistrată la Consiliu cu nr. 
38570/... autoritatea contractantă a transmis punctul său de vedere 
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cu privire la contestaţia formulată de ... prin care arată că, raportat 
la prevederile Legii nr. 8/1996, chiar din titlul proiectului reiese că în 
cadrul proiectului se execută o serie de lucrări de reabilitare şi 
consolidare la clădirea care adăposteşte monumentul paleocreştin 
Niculiţel, motiv pentru care consideră că proiectul (DALI, PT) nu 
constituie opera de arhitectură, drept pentru care serviciile de 
asistenţă tehnică de specialitate pot fi efectuate şi de alţi proiectanţi 
(arhitecţi). 

În acest sens, la art. 11, pct. 11.3 din Contractul de servicii nr. 
1/04.01.2013 privind realizarea proiectului tehnic se precizează 
"După recepţia şi plata documentaţiei, toate drepturile patrimoniale 
şi de folosinţă a acesteia revin achizitorului", fapt pentru care, în 
Devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiţiilor 
pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare imobil - conservare 
monument paleocreştin Niculiţel - ...", la capitolul 3, punctul 3.6, s-
au prevăzut cheltuieli privind asistenţa tehnică de specialitate, 
detaliate în planul de achiziţii publice al proiectului în Servicii de 
asistenţă tehnică din partea proiectantului şi Servicii de dirigenţie de 
şantier, servicii ce se vor desfăşura pe perioada de execuţie a 
lucrărilor la obiectivul de investiţii menţionat mai sus. 

În conformitate cu prevederile art. 8, cap.3, pct. 3.6 din Anexa 
4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 - „Metodologie privind 
elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii", la poziţia asistenţă tehnică de specialitate se includ 
cheltuielile efectuate, după caz, pentru: asistenţă tehnică din partea 
proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care 
aceasta nu intră în tarifarea proiectului) şi plata diriginţilor de 
şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform 
prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii. Potrivit autorităţii contractante, prevederile 
art. 122 lit. b Secţiunea 6 din OUG nr. 34/2006, au aplicabilitate 
doar în situaţia în care se demonstrează faptul că pe piaţă nu există 
un alt operator economic de la care să se poată achiziţiona serviciul 
care face obiectul procedurii.  

În speţă, dat fiind faptul că serviciul care face obiectul 
contractului nu prezintă o specificitate care să justifice dreptul de 
exclusivitate al unui operator economic, pe piaţă existând un număr 
mare de operatori care au capacitatea de a presta servicii de 
asistenţă, autoritatea contractantă apreciază că nu se justifică 
recurgerea la aceasta procedură, care ar încălca principiul 
transparenţei, prin nerespectarea obligaţiilor de publicitate. 

În situaţia reglementată de articolul 122 lit. b din OUG nr. 
34/2006, autoritatea contractantă trebuie să justifice existenţa unor 
condiţii de natură tehnică, artistică sau legate de protecţia unor 
drepturi de exclusivitate care impun prestarea serviciilor de către un 
singur operator economic, din aceste motive fiind imposibilă 
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realizarea contractului de către orice alt operator economic. În 
situaţia reglementată de articolul 122, lit. b din OUG nr. 34/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă 
trebuie să justifice existenţa unor condiţii de natură tehnică, 
artistică sau legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate care 
impun prestarea serviciilor de către un singur operator economic, 
din aceste motive fiind imposibilă realizarea contractului de către 
orice alt operator economic. În situaţia în care o astfel de 
constrângere nu există, iar obiectul contractului ar putea fi realizat 
şi de către alţi operatori economici, autoritatea contractantă 
apreciază că nu este îndreptăţită să aplice procedura de negociere 
fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în baza 
articolului 122 lit. b din ordonanţă. 

Din documentele depuse la dosarul cauzei şi din susţinerile 
părţilor, Consiliul reţine următoarele: 

Autoritatea contractantă ... a iniţiat procedura de atribuire, 
prin cerere de oferte, a contractului de achiziţie publică având ca 
obiect „servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru 
realizarea proiectului – Reabilitare şi modernizare imobil – 
conservare monument paleocreştin Niculiţel, ... prin publicarea în 
SEAP a invitaţiei de participare nr. ... din 04.11.2013, criteriul de 
atribuire „preţul cel mai scăzut”, iar valoarea estimată fiind de 
157.711,61 lei. 

Ca urmare a publicării în SEAP a documentaţiei de atribuire, a 
formulat contestaţie ... criticând demararea procedurii în cauză, 
considerând că autoritatea contractantă nu avea dreptul să 
organizeze a astfel de procedură deschisă pentru aceste servicii, 
modalitatea de atribuire fiind negocierea cu firma sa, întrucât 
beneficiază de protecţiea drepturilor de autor, fiind autor al 
proiectului pentru a cărui punere în operă se contractează serviciile 
de consultanţă. Motivele invocate de contestatoare au în vedere atât 
protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, acestea fiind 
analizate de Consiliu, doar ca argumente în ceea ce priveşte 
încălcarea reglementărilor în materia achiziţiilor publice, calea 
contestaţiei fiind improprie protecţiei drepturilor de autor, cât şi 
încălcări ale legislaţiei achiziţiilor publice, în acest sens, invocând 
greşita alegere a procedurii de atribuire. 

Astfel cum rezultă din conţinutul contestaţiei, ... critică 
procedura de „cerere de oferte”, pe care autoritatea contractantă a 
lansat-o în vederea încheierii contractului de servicii de mai sus, 
susţinând că ar fi trebuit să fie aplicată procedura de negociere fără 
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, invocând în acest 
sens, prevederile art. 122 lit. b) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „autoritatea 
contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără 
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publicarea prealabilă a unui anunţ de participare numai în 
următoarele cazuri: (...)  atunci când, din motive tehnice, artistice 
sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, 
contractul de achiziţie publică poate fi atribuit numai unui anumit 
operator economic”. 

Din verificarea actelor dosarului cauzei, Consiliul constată că 
autoritatea contractantă, în calitate de Achizitor, a încheiat 
Contractul nr. 375/27.10.2010 şi nr. 1/04.01.2013 cu ... în calitate 
de Prestator, primul având ca obiect  Proiectare faza DALI– 
Reabilitare şi consolidare imobil – conservare monument 
paleocreştin – Niculiţel, judeţ ... iar cel de-al doilea realizare proiect 
tehnic pentru acelaşi monument. 

În baza art. 11, pct. 11.3 din Contractul de servicii nr. 
1/04.01.2013 privind realizarea proiectului tehnic "După recepţia şi 
plata documentaţiei, toate drepturile patrimoniale şi de folosinţă a 
acesteia revin achizitorului". Prin urmare, autoritatea contractantă 
are dreptul să folosească proiectul potrivit scopului pentru care a 
fost elaborat, nefiind necesar niciun aviz sau vreo aprobare din 
partea proiectantului.  

În conformitate cu prevederile art. 8, cap.3, pct. 3.6 din Anexa 
4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 - „Metodologie privind 
elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări 
de intervenţii", la poziţia asistenţă tehnică de specialitate se includ 
cheltuielile efectuate, după caz, pentru: asistenţă tehnică din partea 
proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care 
aceasta nu intră în tarifarea proiectului) şi plata diriginţilor de 
şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform 
prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii acestea fiind prevăzute  şi detaliate în planul 
de achiziţii publice al proiectului în Servicii de asistenţă tehnică din 
partea proiectantului şi Servicii de dirigenţie de şantier, servicii ce 
se vor desfăşura pe perioada de execuţie a lucrărilor la obiectivul de 
investiţii menţionat mai sus.  

Având în vedere cele prezentate anterior, Consiliul nu va reţine 
susţinerea contestatorului potrivit căreia „Asistenţa tehnică a 
proiectantului este o activitate ce subrogă dreptului de autor, 
aceasta intrând sub incidenţa art. 122 lit. b Secţiunea 6 din OUG nr. 
34/2006”, deoarece, pe de o parte, în conţinutul contractului 
anterior precizat, nu se regăseşte nici o clauză care să prevadă 
obligativitatea prestatorului de a executa, într-o altă etapă, alături 
de serviciile de „consultanţă” şi cele de asistenţa tehnică pentru 
realizarea proiectului Reabilitare şi modernizare imobil – conservare 
monument paleocreştin Niculiţel, ...” şi, pe de altă parte, prin 
menţiunea de mai sus, respectiv: „După recepţia şi plata 
documentaţiei, toate drepturile patrimoniale şi de folosinţă a 
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acesteia revin achizitorului", prin urmare, ... a dispus cu bună ştiinţă 
de actele pe care le-a întocmit, ca urmare a executării Contractelor 
menţionate, fiind aplicabile dispoziţiile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 
8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, potrivit 
cărora: „În cazul cesiunii exclusive, însuşi titularul dreptului de autor 
nu mai poate utiliza opera în modalităţile, pe termenul şi pentru 
teritoriul convenite cu cesionarul şi nici nu mai poate transmite 
dreptul respectiv unei alte persoane. Caracterul exclusiv al cesiunii 
trebuie să fie expres prevăzut în contract”. Este adevărat că 
autoritatea contractantă îşi poate exercita drepturile sale în mod 
limitat, numai în privinţa monumentului pentru care s-a realizat 
proiectarea. 

În aceste condiţii, Consiliul constată că este la latitudinea 
exclusivă a autorităţii contractante a uza sau nu de dispoziţiile art. 
122 lit. b) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin urmare, va respinge ca nefondată solicitarea 
contestatorului privind obligarea autorităţii contractante de a aplica 
procedura de  negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare, întrucât ... nu a dovedit existenţa unor „motive tehnice, 
artistice sau motive legate de protecţia unor drepturi de 
exclusivitate”, astfel încât să demonstreze că achiziţie publică în 
cauză trebuie să-i fie atribuită doar pe baza procedurii menţionată 
mai sus. Astfel fiind, dreptul autorităţii contractante de a utiliza o 
procedură concurenţială a fost legal utilizat, nefiind relevat niciun 
temei juridic din care să rezulte nelegalitatea tipului procedurii de 
atribuire aleasă. 

În acelaşi fel se va pronunţa Consiliul şi referitor la precizarea, 
de către ... a Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, 
deoarece acesta este o norma legală care, pentru asigurarea calităţii 
în construcţii, implică obligaţia tuturor factorilor care participă la 
proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor, aşa cum este 
prevăzut la art. 14, dar care nu impune obligativitatea ca cel care 
întocmeşte proiectul, să-l execute sau să asigure asistentă tehnică 
în etapa executării. 

Mai mult, Consiliul constată că ... nu a proiectat o construcţie 
nouă, ci numai a întocmit un proiect tehnic pentru activităţile de 
consolidare, restaurare şi conservare a unui monument existent. 

Practica instanţelor şi a Consiliului este constantă în această 
materie, în acest sens fiind grăitoare Decizia civilă nr. 3532 din 9 
octombrie 2012, pronunţată de Curtea de Apel ... în care sunt 
menţionate următoarele: ,,Analizând argumentele din plângerea 
contestatoarei, Curtea le constată nefondate. Astfel, petenta continuă să 
susţină incidenţa art. 122 lit. b) din ordonanţă, dar şi a art. 122 lit. i) din 
acelaşi act normativ, conform cărora autoritatea are dreptul de a aplica 
procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive 
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legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie 
publică poate fi atribuit numai unui anumit operator economic, respectiv 
atunci când este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii 
suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar 
care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru 
îndeplinirea contractului în cauză, şi numai dacă se respectă, în mod 
cumulativ, următoarele condiţii: 

- atribuirea să fie făcută contractantului iniţial; 
- lucrările sau serviciile suplimentare/adiţionale să nu poată fi, din 

punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără 
apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, 
deşi separabile de contractul iniţial, să fie strict necesare în vederea 
îndeplinirii acestuia; 

- valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor 
adiţionale care vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare 
ori adiţionale să nu depăşească 20% din valoarea contractului iniţial. 

Rezultă, din enunţarea acestor dispoziţii, că ele nu sunt incidente în 
speţă, întrucât lucrările pentru care a fost declanşată noua procedură de 
achiziţie publică nu sunt lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale care 
să fi devenit necesare pentru îndeplinirea unui contract aflat în derulare, 
din pricina unor circumstanţe neprevăzute, ci reprezintă un contract nou, 
vizând asistenţa tehnică a proiectantului pentru proiectul de consolidare, 
restaurare şi conservare la observatorul astronomic Vasile Urseanu. 

Cât priveşte art. 122 lit. b), petenta nu indică motive tehnice, 
artistice sau legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate care să 
impună atribuirea noului contract de achiziţie publică în favoarea sa, pe 
calea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare. Invocarea generică a dreptului de autor asupra proiectului 
realizat în baza contractului nr. 5899/27.05.2009 încheiat cu intimata şi a 
dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe 
nu este de natură a susţine poziţia petentei, care a fost deja contrazisă de 
Consiliu prin trimiteri concrete la conţinutul clauzelor contractului anterior 
menţionat şi la prevederile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 8/1996. 

De asemenea, petenta afirmă că activitatea de asistenţă tehnică a 
proiectantului este o activitate adiacentă activităţii propriu-zise de 
proiectare, venind în completarea acesteia, şi că proiectul de restaurare a 
unui monument este un concept unitar constructiv şi artistic, în privinţa 
alegerii soluţiilor ce ţin de consolidare, restaurare şi conservare putând 
decide numai proiectantul. Chiar dacă activitatea de asistenţă tehnică din 
partea proiectantului este adiacentă activităţii propriu-zise de proiectare, 
aceasta nu constituie motive tehnice, în sensul art. art. 122 lit. b), care să 
justifice atribuirea contractului de achiziţie publică proiectantului, întrucât 
activitatea de asistenţă tehnică din partea proiectantului, în pofida 
denumirii ei, poate fi îndeplinită de orice prestator care îndeplineşte 
condiţiile din caietul de sarcini şi care îşi asumă responsabilitatea de 
proiectant pentru activităţile prestate (de exemplu: eventuale modificări 
ale documentaţiei, adoptarea de soluţii noi care schimbă condiţiile iniţiale, 
elaborarea de soluţii tehnice prin dispoziţii de şantier, elaborarea de 
detalii tehnice de execuţie). Cele două activităţi nu sunt într-o legătură 
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indisolubilă care să determine atribuirea contractului de achiziţie publică 
referitor la activitatea de asistenţă tehnică societăţii care a întocmit 
proiectul de consolidare şi restaurare, prin negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare. 

Pentru toate aceste motive, Curtea va respinge plângerea, ca 
nefondată.’’ 

Similar, şi în Decizia civilă nr. 3682 din 18 octombrie 2012, 
pronunţată de aceeaşi instanţă,  se reţin următoarele argumente: 
,,Astfel cum rezultă din citatul din Ghidul de proiectare privind exercitarea 
profesiei de arhitect, asistenţa tehnică pe şantier este o misiune 
suplimentară a arhitectului (proiectantului), stabilită contractual între 
beneficiar şi arhitect şi/sau alţi proiectanţi de specialitate. Altfel spus, 
această activitate poate fi îndeplinită atât de arhitectul (proiectantul) 
iniţial, cât şi de alţi proiectanţi de specialitate. 

Consiliul a reţinut că nu rezultă din textele de lege evocate de 
contestatoare faptul că numai proiectantul lucrării poate presta serviciul 
de asistenţă tehnică. Întreaga motivare a contestaţiei are în vedere 
apărarea dreptului de autor al proiectantului asupra proiectului realizat, 
aspect care, însă, nu face imposibilă prestarea serviciului de asistenţă 
tehnică de către un alt proiectant, cu asigurarea respectării tuturor 
drepturilor deţinute de proiectantul lucrării. 

Cât priveşte necesitatea apreciată de contestatoare privind aplicarea 
de către autoritatea contractantă a dispoziţiilor art. 122 lit. b) din 
ordonanţă, Consiliul a stabilit că nu sunt îndeplinite condiţiile impuse de 
legiuitor pentru organizarea procedurii de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunţ de participare. Astfel, nu sunt demonstrate care 
sunt acele motive tehnice, artistice sau alte motive legate de protecţia 
unor drepturi de exclusivitate pentru care serviciul de asistenţă tehnică nu 
poate fi prestat decât de către un anumit operator economic, în speţă 
proiectantul lucrărilor de consolidare, restaurare şi conservare a Arcului 
de Triumf. 

Văzând situaţia de fapt ivită în cadrul autorităţii contractante, 
precum şi prevederile art. 122 lit. b) din ordonanţă şi cele ale art. 5 din 
Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, Consiliul a stabilit că derularea 
procedurii de cerere de oferte, care a avut ca urmare publicarea invitaţiei 
de participare contestată, nu s-a desfăşurat cu încălcarea prevederilor 
legale aplicabile domeniului achiziţiilor publice, astfel încât cele susţinute 
de contestatoare apar ca neîntemeiate. 

Plângerea, este nefondată, pentru motivele ce vor fi arătate în 
continuare. 

Astfel, Curtea apreciază că decizia Consiliului este legală şi 
temeinică şi îşi însuşeşte considerentele acesteia. 

Contrar susţinerilor petentei, argumentul pe baza căruia Consiliul a 
respins contestaţia nu este acela conform căruia dispoziţiile art. 122 lit. b) 
din ordonanţă nu ar stabili în sarcina autorităţii contractante obligaţia de a 
aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de 
participare, ci numai dreptul de a apela la o asemenea procedură. După 
cum rezultă din analiza considerentelor deciziei atacate, motivul esenţial 
al respingerii contestaţiei formulate de petentă l-a constituit faptul că din 
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textele de lege evocate de aceasta nu reiese că serviciul de asistenţă 
tehnică trebuie prestat exclusiv de proiectant, în condiţiile în care pct. 4.2 
din Ghidul de proiectare privind exercitarea profesiei de arhitect prevede 
că asistenţa tehnică pe şantier poate fi stabilită contractual şi între 
beneficiar şi alţi proiectanţi de specialitate. Curtea constată, însă, că acest 
argument, ce stă la baza soluţiei Consiliului de respingere a contestaţiei, 
nu a fost combătut de către petentă prin prezenta plângere. 

Nu pot fi primite susţinerile generice ale petentei privind încălcarea 
drepturilor sale de autor prin atribuirea serviciilor de asistenţă tehnică 
unui alt operator, faţă de aceleaşi dispoziţii ale pct. 4.2 din Ghidul de 
proiectare privind exercitarea profesiei de arhitect, care detaliază 
aspectele principale ale asistenţei tehnice pe şantier, respectiv verificarea 
curentă a calităţii execuţiei lucrărilor de construire şi a modului de 
respectare a proiectului, precum şi consultanţa de specialitate acordată 
beneficiarului. Or, nu există probe că realizarea acestor activităţi ar aduce 
atingere dreptului de autor al petentei. 

În opinia Curţii, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 122 lit. i) din 
ordonanţă, întrucât asistenţa tehnică pe şantier este un serviciu a cărei 
necesitate putea fi prevăzută la data încheierii contractului dintre 
beneficiar şi petentă, deci, ca urmare, nu se poate susţine existenţa unor 
circumstanţe neprevăzute. 

Faţă de considerentele mai sus expuse, Curtea va respinge 
plângerea ca nefondată.’’ 

În legătură cu solicitarea contestatoarei referitoare la 
soluţionarea cererii în prezenţa unui reprezentant legal al acesteia, 
invocând, în acest sens, dispoziţiile art. 269 din OUG nr. 34/2006, 
aceasta va fi respinsă ca nefondată, deoarece potrivit prevederilor 
art. 275 alin. (5) ale aceleaşi ordonanţe, ,,Procedura în faţa 
Consiliului este scrisă, iar părţile vor fi audiate numai dacă acest 
lucru este considerat necesar de către completul de soluţionare a 
contestaţiei’’. Prin urmare, dispoziţiile legale nu prevăd soluţionarea 
cauzei în şedinţă prin prezenţa părţilor, ci doar posibilitatea audierii 
acestora, în situaţia în care completul consideră necesar. Principiul 
contradictorialităţii şi dreptul la apărare invocat de contestatoare nu 
echivalează cu dezbaterea cauzei oral, ci prin aducerea la cunoştinţă 
a pretenţiilor părţilor şi acordarea posibilităţii de a depune apărări în 
scris. Probele aflate la dosar sunt, însă, suficiente pentru a forma 
convingerea Consiliului referitoare la cauza aflată în analiză.  
       Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 278 alin. (5) şi (6) din 
OUG nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, Consiliul va respinge ca nefondată 
contestaţia formulată de ... în contradictoriu cu autoritatea 
contractantă ... şi va dispune continuarea procedurii de atribuire în 
cauză. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 alin. (3) din actul normativ menţionat 
anterior. 
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Redactată în patru exemplare, cuprinde unsprezece pagini. 

 
 
 

PREŞEDINTE COMPLET, 
... 

 
 
    MEMBRU,                 MEMBRU, 
...                 ... 


