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Cuprins 

 
Abrevieri

 

Capitolul I. Considera ii preliminare

 

Capitolul II. Noul cadru normativ instituit la nivel unional în materia atribuirii 

contractelor de achizi ii publice, a contractelor sectoriale i a contractelor de 

concesiune de lucr ri i concesiune de servicii

Capitolul III. Transpunerea în dreptul nostru intern a directivelor unionale 

adoptate în anul 2014 privind atribuirea contractelor de achizi ii publice, a 

contractelor sectoriale i a contractelor de concesiune de lucr ri i concesiune 

de servicii, precum i a directivelor comunitare în materia c ilor de atac care pot 

fi exercitate împotriva actelor administrative adoptate de c tre autorit ile 

contractante în procedura de atribuire a acestor contracte, acord rii de 

desp gubiri în procedura de atribuire a contractului i în materia solu ion rii 

litigiilor derivate din executarea, anularea, rezolu iunea, rezilierea sau 

denun area unilateral  a contractelor

Capitolul IV. Sfera de aplicabilitate a prevederilor Legii nr. 98/2016 privind 

achizi iile publice, Legii nr. 99/2016 privind achizi iile sectoriale i a Legii nr. 

100/2016 privind concesiunile de lucr ri i concesiunile de servicii. Aspecte 

jurispruden iale din materia achizi iilor publice
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Capitolul V. Autorit i învestite cu atribu ii de control în materia atribuirii 

contractelor de achizi ii publice, contractelor sectoriale i contractelor de 

concesiune  de lucr ri i de servicii

Capitolul I. Solu ionarea litigiilor derivate din actele emise de c tre autorit ile 

contractante (parteneri publici) în procedura de atribuire a contractelor  de 

achizi ii publice, contractelor de achizi ii sectoriale, contractelor  de concesiune 

de lucr ri i concesiune de servicii

de lege ferenda

Capitolul II. Contesta ia formulat  pe cale administrativ-jurisdic ional  în 

contextul noului cadru normativ instituit de Legea nr. 101/2016

lato sensu
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Capitolul III. Obiectul contesta iei formulate pe cale 

administrativ-jurisdic ional

 

Capitolul IV. Calitatea procesual  activ  i pasiv  în materia solu ion rii litigiilor 

având ca obiect acte emise de c tre autoritatea contractant  în procedura de 

atribuire a contractului de achizi ie public , contractului de achizi ii sectoriale, 

contractului de concesiune de lucr ri i concesiune de servicii
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Capitolul V. Dreptul subiectiv i interesul legitim – condi ie a exercit rii 

contesta iei  pe cale administrativ-jurisdic ional  sau la instan a de contencios 

administrativ împotriva actelor emise de autorit ile contractante/entit ile 

contractante în procedura de atribuire  a contractului. Aspecte din practica 

judiciar  în materi

Capitolul VI. Solu ionarea contesta iei pe cale administrativ-jurisdic ional  de 

c tre Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilor. Solu iile pe care le poate 

pronun a Consiliul în urma solu ion rii contesta iei

de lege ferenda

de lege ferenda
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Capitolul VII. Solu ionarea pe cale administrativ-jurisdic ional , în condi iile 

Legii  nr. 101/2016, a unor litigii decurgând din aplicarea unor dispozi ii legale 

speciale în materia achizi iilor publice

Capitolul VIII. Solu iile pe care le poate pronun a Consiliul  în urma solu ion rii 

contesta iei



398 |  Oliviu Puie 

 

Capitolul IX. Suspendarea procedurii de atribuire a contractului de c tre 

Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilor

Capitolul X. Suspendarea procedurii de solu ionare a contesta iei de c tre 

Consiliul Na ional de Solu ionare a Contesta iilor

Capitolul XI. Aspecte privitoare la calea de atac împotriva deciziei Consiliului,  în 

contextul noului cadru normativ instituit de Legea nr. 101/2016

Capitolul XII. Instan ele competente cu solu ionarea plângerilor formulate 
împotriva deciziilor Consiliului Na ional de Solu ionare a Contesta iilor în 
contextul Legii nr. 101/2016 i solu iile pe care le pot pronun a instan ele care 
solu ioneaz  plângerea. Reguli procedurale instituite de Legea nr. 101/2016 în 
materia solu ion rii plângerilor formulate împotriva deciziilor Consiliului 
Na ional de Solu ionare a Contesta iilor

Capitolul XIII. Suspendarea procedurii de atribuire a contractului de c tre 

instan a care solu ioneaz  plângerea împotriva deciziei Consiliului
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Capitolul XIV. Controlul administrativ ex-ante exercitat de c tre Agen ia 

Na ional  pentru Achizi ii Publice asupra procedurii de atribuire a contractelor 

de achizi ii publice, contractelor de achizi ii sectoriale, contractelor de 

concesiune de lucr ri i concesiune de servicii

ex-ante 

ex-ante

ex-ante

ex-ante

Capitolul XV. Aspecte privitoare la controlul ex-post exercitat de c tre Curtea de 

Conturi asupra procedurii de atribuirea contractelor de achizi ii publice, 

contractelor de achizi ii sectoriale, contractelor de concesiune de lucr ri  i 

concesiune de servicii

Capitolul XVI. Aspecte privitoare la posibilitatea concilierii în fazele 

premerg toare atribuirii contractului în ipoteza înc lc rii legisla iei 

comunitare, precum  i în cazul exercit rii controlului ex-ante de c tre 

Autoritatea Na ional  pentru Achizi ii Publice

ex-ante

Capitolul XVII. Anularea procedurii de atribuire a contractelor de achizi ii 

publice, contractelor de achizi ii sectoriale, contractelor de concesiune de 

lucr ri  i concesiune de servicii

Capitolul XVIII. R spunderea contraven ional  i contenciosul contraven ional 

în materia achizi iilor publice, achizi iilor sectoriale, concesiunilor de lucr ri   

i concesiunilor de servicii

Capitolul I. Considera ii generale

Capitolul II. Solu ionarea în fond pe cale judiciar  a litigiilor derivate din actul 

emis  de autoritatea contractant  în procedura de atribuire a contractului
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Capitolul III. Instan a competent  cu solu ionarea pe cale judiciar  a litigiilor 

derivate din acte emise de autoritatea contractant  în procedura de atribuire a 

contractului i solu iile pe care le poate pronun a instan a competent . Aspecte 

privitoare la procedura de solu ionare a cererilor pentru ipotezele normei legale 

instituite de art. 49 din Legea nr. 101/2016

Capitolul IV. Aspecte privitoare la suspendarea procedurii de atribuire în 

contextul noului cadru normativ instituit de Legea nr. 101/2016

Capitolul V. C ile de atac care pot fi exercitate împotriva hot rârii pronun ate în 

fond de c tre sec ia de contencios administrativ i fiscal a tribunalului

Capitolul VI. Solu ionarea pe cale judiciar  a litigiilor privitoare la acordarea  de 

desp gubiri în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizi ie public , 

contractului de achizi ie sectorial , contractului de concesiune  de lucr ri i 

concesiune de servicii
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Capitolul I. Solu ionarea pe cale judiciar  a litigiilor derivate din contractele  de 

achizi ii publice, contractele de achizi ii sectoriale, contractele  de concesiune de 

lucr ri i concesiune de servicii

lato sensu

lato sensu

lato sensu

Capitolul II. Instan ele competente cu solu ionarea litigiilor derivate din 

încheierea i executarea contractelor administrative care intr  sub inciden a de 

reglementare a Legii nr. 101/2016, prin raportare la dispozi iile Legii   

nr. 554/2004 a contenciosului administrativ
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Capitolul III. Aplicabilitatea dispozi iilor Legii nr. 101/2016 în materia 

solu ion rii litigiilor derivate din contractele subsecvente încheiate în baza 

acordurilor-cadru centralizate potrivit O.U.G. nr. 46/2018

 

Capitolul IV. Condi iile exercit rii ac iunii formulate la instan ele judec tore ti 

având  ca obiect litigii derivate din contracte administrative reglementate de 

Legea  nr. 101/2016 i termenul de formulare a unor astfel de ac iuni la 

instan ele judec tore ti competente

Capitolul V. Solu iile pe care le pot pronun a instan ele judec tore ti competente 

potrivit art. 53 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 modificat prin Legea   

nr. 212/2018 în urma solu ion rii litigiilor derivate din contractele 

administrative care intr  sub inciden a de reglementare a Legii nr. 101/2016

Capitolul VI. Solu iile pe care le pot pronun a instan ele civile de drept comun în 

cazul litigiilor derivate din executarea contractelor administrative i din 

nerespectarea obliga iilor contractuale

Capitolul VII. Calea de atac care poate fi exercitat  împotriva hot rârii 

pronun ate  în fond de c tre sec ia de contencios administrativ i fiscal a 

tribunalului  i împotriva hot rârii pronun ate în fond de c tre instan ele civile 

de drept comun care solu ioneaz  litigii derivate din executarea contractului 

administrativ
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Capitolul VIII. Ac iunea în constatarea nulit ii absolute acontractelor de 

achizi ii publice, a contractelor sectoriale i a contractelor de concesiune de 

lucr ri sau de servicii publice i a contractelor de parteneriat public-privat 

potrivit Legii nr. 101/2016

Capitolul IX. Cazurile reglementate de Legea nr. 101/2016 pentru formularea 

unei ac iuni în constatarea nulit ii absolute acontractelor de achizi ii publice,  a 

contractelor sectoriale i a contractelor de concesiune de lucr ri sau  de servicii 

publice

Capitolul X. Aspecte referitoare la aplicabilitatea dispozi iilor legale privind 

procedura prealabil  administrativ  drept condi ie procedural  anterioar  

sesiz rii instan ei de contencios administrativ în cazul ac iunilor în constatarea 

nulit ii absolute a contractului

Capitolul XI. Instan a competent  cu solu ionarea litigiilor prin care se solicit  

nulitatea absolut  acontractelor de achizi ii publice, a contractelor sectoriale  i 

a contractelor de concesiune de lucr ri sau de servicii publice potrivit Legii  

nr. 101/2016, termenul în care poate formula ac iunea i solu iile  pe care le 

poate pronun a instan a de judecat
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Capitolul XII. Calea de atac care poate fi exercitat  asupra sentin ei pronun ate 

în fond de c tre tribunal cu privire la constatarea nulit ii absolute a 

contractului

Capitolul XIII. Controlul de tutel  administrativ  exercitat de c tre prefect în 

materia contractelor de achizi ie public , contractelor sectoriale, contractelor de 

concesiune de lucr ri i concesiune de servicii

Capitolul XIV. Aspecte privitoare la solu ionarea litigiilor derivate din 

contractele  de achizi ii publice, contractele de achizi ii sectoriale, contractele  

de concesiune de lucr ri i concesiune de servicii pe calea arbitrajului

Capitolul XV. Aspecte privitoare la solu ionarea litigiilor derivate din contractul  

de achizi ie public , contractul de achizi ie sectorial , contractul  de concesiune 

de lucr ri i concesiune de servicii pe calea medierii

Capitolul XVI. Suspendarea execut rii contractului de achizi ie public , 

contractului  de achizi ie sectorial , contractului de concesiune de lucr ri i 

concesiune  de servicii

Capitolul XVII. Inaplicabilitatea dispozi iilor instituite prin noul Cod de 

procedur  civil  referitoare la ordonan a de plat  în materia solu ion rii 

litigiilor derivate din contractele de achizi ii publice, contractele de achizi ii 

sectoriale, contractele de concesiune de lucr ri i concesiune de servicii

Capitolul I. Considera ii preliminare

Capitolul II. Aspecte de noutate aduse de Legea nr. 101/2016 în urma 

modific rilor aduse prin Legea nr. 212/2018 în materia procedurii de executare 

a hot rârilor judec tore ti prin care au fost solu ionate litigii derivate din 

executarea contractelor administrative
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Capitolul III. Categorii de hot râri judec tore ti pronun ate în urma solu ion rii 

litigiilor care intr  sub inciden a de reglementare a Legii nr. 101/2016  i 

procedura de executare a acestora

Capitolul IV. Aspecte privitoare la instan a de executare i la hot rârile 

pronun ate de aceasta în materia execut rii hot rârilor judec tore ti definitive 

pronun ate de c tre instan ele de contencios administrativ prin care au fost 

solu ionate litigii care intr  sub inciden a de reglementare a Legii nr. 101/2016 

prin raportare la dispozi iile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. 

C ile de atac care pot fi exercitate împotriva hot rârilor pronun ate în fond de 

c tre instan a de executare

Capitolul V. Ac iunea în regres reglementat  de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ exercitat  împotriva persoanelor care se fac 

vinovate de neexecutarea în termen a hot rârilor judec tore ti definitive 

pronun ate de instan ele de contencios administrativ prin care s-au instituit 

anumite obliga ii de a face în sarcina autorit ilor publice c zute în preten ii

Capitolul VI. Efectele hot rârii judec tore ti prin care a fost admis  ac iunea în 

constatarea nulit ii absolute a contractelor administrative care intr  sub 

inciden a de reglementare a Legii nr. 101/2016 i procedura de executare  a 

acestor hot râri judec tore ti

Capitolul VII. Procedura de executare a hot rârilor arbitrale prin care au fost 

solu ionate litigii având ca obiect interpretarea, încheierea, executarea, 

modificarea  i încetarea contractelor administrative care intr  sub inciden a  de 

reglementare a Legii nr. 101/2016
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