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1. Achiziţie directă. Aplicabilitate Legea nr. 554/2004. Obligaţia de citare a terţului 

beneficiar al actului administrativ 

Necesitatea judecării unui litigiu de drept administrativ în contradictoriu şi cu terţul 

beneficiar al actului derivă din trăsătura fundamentală a actului administrativ, aceea că actul 

este emis în realizarea puterii publice şi, prin urmare, este unul obligatoriu pentru toate 

subiectele de drept care intră sub incidenţa dispoziţiilor sale, iar opozabilitatea sa se întinde şi 

la alte subiecte decât cele obligate să îl execute. Cu alte cuvinte, examinarea legalităţii şi 

temeiniciei unui act administrativ individual adresat unui alt subiect de drept decât 

reclamantul se impune a fi efectuată în contradictoriu nu doar cu autoritatea emitentă, ci şi cu 

beneficiarul direct al actului, întrucât este obligatoriu ca, prin simetrie cu caracterul actului 

verificat, soluţia instanţei să fie una opozabilă tuturor subiectelor de drept interesate. 

Temei de drept: art. 2, art. 16 indice 1 din Legea 554/2004 

Domeniu asociat – Achiziţii publice. Procedură civilă 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Contencios administrativ şi fiscal, Decizia civilă nr. 303/c.a/03 

aprilie 2017 

Prin decizia nr. 303/c.a/ 03.04.2017 a fost admis recursul SC „MS” SRL şi a fost casată 

hotărârea Tribunalului Iaşi, dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare. 

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că recurenta-reclamantă SC „MS” SRL, în 

calitate de ofertant la achiziţia directă demarată de autoritatea pârâtă, contestă legalitatea 

atribuirii contractului ofertantului NESF SRL invocând, în esenţă, faptul că  acesta din urmă nu a 

oferit o fundamentare economică a modului de formare a preţului oferit, în condiţiile în care 

criteriul de atribuire a contractului a fost ”preţul cel mai scăzut”. 

Curtea reţine că prezentul litigiu este unul de drept administrativ, actul principal supus 

judecăţii fiind raportul procedurii nr. 22446/28.09.2016 prin care paratul  SCUSF Iaşi a 

declarat câştigătoare oferta depusa de terţul NESF SRL, cu o propunere financiara de 

59.877,60 lei fara TVA, în urma unei procedurii de achiziţie directă.  

Actul anterior menţionat prezintă toate trăsăturile unui act administrativ în sensul art. 2 

lit c) din Legea nr. 554/2004: reprezintă o manifestare unilaterală de voinţă a unei entităţi 

asimilate autorităţilor publice, este emis în regim de putere publică şi cu scopul de a naşte 

drepturi şi obligaţii în privinţa unui subiect de drept. Caracterul irevocabil al acestui act 

iniţial, având în vedere faptul că în baza sa a fost deja perfectat un contract, are relevanţă sub 

aspectul capetelor de cerere accesorii formulate în prezenta speţă. 



Astfel, Curtea reţine că actul administrativ are un regim juridic specific în centul 

căruia se află Legea 554/2004, act normativ care conţine prevederi procedurale exprese, 

corelate specificului domeniului său de aplicare. Reglementând posibilitatea oricărei persoane 

vătămate de a contesta acte administrative individuale adresate altor subiecte de drept, actul 

normativ anterior menţionat a reglementat inclusiv conduita procesuală a instanţei de 

contencios administrativ într-o astfel de ipoteză. Astfel, conform art. 16 indice 1 din Legea 

554/2004: „Instanţa de contencios administrativ poate introduce în cauză, la cerere, 

organismele sociale interesate sau poate pune în discuţie, din oficiu, necesitatea introducerii în 

cauză a acestora, precum şi a altor subiecte de drept.” 

Norma citată, printre alte ipoteze, creează cadrul absolut necesar pentru judecarea 

unitară a litigiilor de contencios administrativ declanşate de persoane vătămate care privesc 

acte administrative individuale al căror destinatar este un terţ. 

Necesitatea judecării unui astfel de litigiu în contradictoriu şi cu terţul beneficiar al 

actului derivă din trăsătura fundamentală a actului administrativ, aceea că actul este emis în 

realizarea puterii publice şi, prin urmare, este unul obligatoriu pentru toate subiectele de drept 

care intră sub incidenţa dispoziţiilor sale iar, opozabilitatea sa se întinde şi la alte subiecte 

decât cele obligate să îl execute. Cu alte cuvinte, examinarea legalităţii şi temeiniciei unui act 

administrativ individual adresat unui alt subiect de drept decât reclamantul se impune a fi 

efectuată în contradictoriu nu doar cu autoritatea emitentă ci şi cu beneficiarul direct al 

actului, întrucât este obligatoriu ca, prin simetrie cu caracterul actului verificat, soluţia 

instanţei să fie una opozabilă tuturor subiectelor de drept interesate. 

Faptul că, în speţa de faţă, având în vedere perfectarea ulterioară a unui contract, 

efectele eventualei anulări a procesului verbal sunt diferite faţă de toate persoanele interesate, 

nu are relevanţă în privinţa cadrului procesual în care se impune tratarea capătului principal al 

acţiunii. 

Mai reţine Curtea că dispoziţiile legale anterior citate se impun a fi coroborate cu 

prevederile art. 78 alineat 2 Cod procedură civilă, conform cărora: „În materie contencioasă, 

când raportul juridic dedus judecăţii o impune, judecătorul va pune în discuţia părţilor 

necesitatea introducerii în cauză a altor persoane. Dacă niciuna dintre părţi nu solicită 

introducerea în cauză a terţului, iar judecătorul apreciază că pricina nu poate fi soluţionată 

fără participarea terţului, va respinge cererea, fără a se pronunţa pe fond.” Textul citat instituie 

în sarcina instanţei de judecată o obligaţie şi nu o simplă facultate.  

În acest context normativ, faţă de specificul raporturilor de drept administrativ anterior 

expuse, Curtea apreciază că instanţei de contencios administrativ îi revine obligaţia de a pune 

în discuţie stabilirea completă a cadrului procesual.  

Respectarea principiul disponibilităţii care guvernează raporturile procesual civile, 

aplicabil inclusiv materiei contenciosului administrativ prin prisma trimiterii de la art. 28 din 

Legea 554/2004, trebuie interpretat în sensul subsumării sale obligaţiilor instanţei de judecată. 

Cu alte cuvinte, prima chemată să statueze asupra cadrului procesual este instanţa de judecată, 

ei îi revine iniţiativa punerii în discuţie a aspectelor de drept pertinente în acest scop, ulterior, 

devenind într-adevăr relevantă conduita părţilor. Se va da eficienţă acestui principiu al 

disponibilităţii numai ulterior îndeplinirii de către instanţă a propriei obligaţii. 

În speţă, deşi se pune problema legalităţii unui act administrativ care a creat drepturi în 

favoarea unui terţ, prima instanţă nu a făcut aplicarea prevederilor art. 78 alineat 2 Cod 

procedură civilă raportat la art. 16 indice 1 din Legea 554/2004, soluţionând fondul 

raporturilor juridice care priveau inclusiv NESF, fără a pune în discuţie necesitatea citării în 

cauză a acesteia.  

Nerespectarea acestei obligaţii procesuale atrage nulitatea sentinţei astfel pronunţate.  

Prin urmare, faţă de aceste considerente de fapt şi de drept, Curtea apreciază că în 

speţă se impune casarea sentinţei pronunţate fără îndeplinirea obligaţiei legale a primei 

instanţe de stabilire a cadrului procesual prin punerea în discuţia părţilor a necesităţii 

introducerii în cauză a NESF SRL 



În ceea ce priveşte posibilitatea instanţei de recurs de a reţine cauza spre soluţionare, 

în fond, Curtea constată faptul că în speţă se impune aplicarea prevederilor art. 498 alineat 2 

teza a doua Cod procedură civilă raportat la art. 20 alineat 3 din Legea nr. 554/2004 şi nu a 

prevederilor art. 55 alineat 5 din Legea nr. 101/2016. 

Astfel, reţine instanţa faptul că prezentul litigiu nu se circumscrie domeniului de 

aplicare al Legii nr. 101/2016, ci prevederilor Legii nr. 554/2004, întrucât în speţă nu a fost 

aplicată o procedură de atribuire a unui contract de achiziţie publică, ci o procedură de 

atribuire directă, conform art. 7 alineat 5 din Legea nr. 98/2016. 

Or, aşa cum reiese din prevederile art. 1 din Legea nr. 101/2016 precum şi din 

prevederile Directivelor 89/665 şi 92/13 pe care le transpune, acest act normativ se aplică 

exclusiv în materia procedurilor specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică sau 

concesiune, proceduri care sunt expres prevăzute de art. 68 din Legea nr. 98/2016.  

Achiziţia directă, nereprezentând o procedură de atribuire în sensul art. 68 din Legea 

nr. 98/2016, în privinţa sa, nu devin aplicabile nici remediile procesuale prevăzute de Legea 

nr. 101/2016.  

Conţinutul expunerii de motive a Legii nr. 101/2016 prevede explicit acest aspect: 

„Sunt excluse din domeniul de aplicare al legii achiziţiile directe… Astfel, pentru aceste tipuri 

de achiziţii nu este disponibil sistemul de remedii/căi de atac prevăzut de lege, fiind incidente 

regulile dreptului comun.” 

De altfel, acest raţionament era aplicabil şi sub efectul OUG 34/2006. Astfel, prin art. 

7 din Instrucţiunile ANRMAP privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 19 din OUG 

34/2006 se prevedea: „Având în vedere faptul că achiziţia directă nu reprezintă o procedură 

de atribuire, în sensul art. 3 lit ş) şi art. 18 din OUG 34/2006, în cazul acesteia nu sunt 

incidente dispoziţiile capitolului IX- Soluţionarea contestaţiilor din Ordonanţa de urgenţă.” 

 

2. Achiziţii publice. Plângerea împotriva Deciziei Consiliului Naţional de 

Soluţionarea Contestaţiilor. Oferta inacceptabilă. Capacitatea de exercitare a 

activităţii profesionale. Distincţia şi consecinţele ce decurg din deţinerea 

calităţii de broker de asigurare-reasigurare  şi nu a calităţii de asigurator 

Pentru a avea capacitatea de exerciţiu în domeniul prestării serviciilor de 

asigurare, operatorii economici trebuie să aibă depus certificatul constatator în 

care să fie înscris ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea 

serviciilor de asigurare şi să deţină autorizaţia Comisiei de Supraveghere a 

Asigurărilor sau a Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru încheierea 

asigurărilor R.C.A. În absenţa acestor documente, comisia de evaluarea a 

întocmit raportul de reevaluare, declarând corect că oferta contestatoarei este 

inacceptabilă. 

Temei de drept: Legea nr. 101/2016, Legea nr. 98/2016, H.G. nr. 395/2016 Legea 

237/2015, Legea nr. 237/2015, Norma 20/31.03.2016 

Curtea de Apel Iași, Secția de Contencios administrativ și fiscal, Decizia civilă nr. 386/24 

aprilie 2017  

Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. XX8/45/2017 

contestatoarea „X.” a solicitat în contradictoriu cu autoritatea contractantă Inspectoratul 

Teritorial al Politiei de Frontieră Iaşi anularea Deciziei nr. 411/C4/304 din data de 23.02.2017 

dată de Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor, în sensul admiterii în tot a 

contestaţiei formulate, dispunându-se următoarele: 

1.Anularea Raportului de reevaluare nr. 951565 din data de 25.01.2017 emis de 

autoritatea contractanta, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Iaşi, prin care oferta sa 

a fost declarata inacceptabila şi s-a dispus declararea ca ofertant câştigător a Y., 



2.Anularea comunicărilor emise de autoritatea contractanta, privind stabilirea ca 

inacceptabila a ofertei sale şi respectiv privind declararea ofertantului câştigător, Y., precum 

şi anularea oricăror acte subsecvente şi 

3.Reluarea procedurii de achiziţie publică privind atribuirea contractului având ca 

obiect "Asigurare obligatorie RCA pentru autovehicule din dotarea ITPF IASI pentru 506 

autovehicule", din etapa reevaluării ofertelor, cu obligarea autorităţii contractante, 

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Iaşi, de a reevalua oferta depusa de X., potrivit 

prevederilor legale, ale documentaţiei de atribuire şi considerarea ca admisibilă a ofertei sale. 

În motivarea plângerii contestatoarea a arătat ca prin Contestaţia nr. 1605/03.02.2017, 

depusă la C.N.S.C., a contestat rezultatul procedurii emis de autoritatea contractanta, 

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Iaşi, în cadrul procedurii organizata pentru 

atribuirea următorului contract: Achiziţie asigurare obligatorie RCA pentru autovehicule din 

dotarea ITPF IASI CPV: 66516100-1 - Servicii de asigurare de răspundere civila auto (Rev.2) 

. 

Pe calea contestaţiei formulata la CNSC, a solicitat: anularea Raportului de reevaluare 

nr. 951565 din data de 25.01.2017 prin  care  oferta  sa a fost declarata inacceptabila şi s-a 

dispus declararea ca ofertant câştigător a Y., precum şi anularea comunicărilor privind 

stabilirea ca inacceptabila a ofertei sale şi respectiv privind declararea ofertantului câştigător, 

Y., precum şi anularea oricăror acte subsecvente; reevaluarea ofertei depusa de X., potrivit 

prevederilor legale, ale documentaţiei de atribuire şi considerarea ca admisibilă a ofertei sale. 

Arată contestatoarea că iniţial, prin Adresa nr. 951.439 din 20.01.2017, autoritatea 

contractanta i-a comunicat stabilirea ca fiind câştigătoare oferta sa. 

Ulterior, prin Adresa emisa de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Iaşi sub 

nr. 951568/25.01.2017, autoritatea contractantă i-a informat cu privire la decizia luată de 

comisia de evaluare, urmare a reevaluării ofertelor (în urma unei notificări prealabile depusa 

de Y.), în ceea ce priveşte rezultatul procedurii, cuprinzând: 

(1)considerarea ca inacceptabilă a ofertei sale., "în urma reevaluării ofertelor primite 

în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect "Servicii de asigurare de 

răspundere civilă auto - cod CPV 66516100-1"; 

(2)declararea ca ofertant câştigător a "Y. care a oferit preţul de 205339 lei". 

Prin notificarea prealabila formulata în termen legal cu Adresa nr. 1562/27.01.2017 a 

solicitat în mod expres autorităţii contractante sa remedieze în tot încălcarea legislaţiei privind 

achiziţiile publice .Prin Adresa cu nr. 951836 din data de 30.01.2017, a luat la cunoştinţă de 

răspunsul negativ al autorităţii contractante . 

În comunicarea cu nr. 951568/25.01.2017 emisa de autoritatea contractanta, I.T.P.F. 

IASI, se menţionau următoarele: "Comisia de analiza reevaluând documentaţiile de atribuire 

şi luând în considerare argumentele prezentate de SC Y., respectiv Decizia nr. 

1298IC1I1253I2015 a Consiliului National de Soluţionare a Contestaţiilor, a concluzionat ca 

oferta prezentata de SC X. nu îndeplinește cerinţele din caietul de sarcini şi fişa de achiziţii 

(existând o divergenta în activitatea principala descrisa în codul CAEN şi obiectul achiziţiei 

așa cum s-a prevăzut în fisa de date a achiziţiei şi în caietul de sarcini, precum şi 

nerespectarea art. 11 din legea 32/2000). În baza celor mai sus menţionate Comisia anulează 

raportul de atribuire 951401 din 20.01.2017 şi declara oferta prezentata de SC X. ca fiind 

inacceptabila." 

Consideră contestatoarea ca declararea ca inacceptabilă a ofertei sale este netemeinică 

şi nelegală. Astfel autoritatea contractanta a luat în considerare şi a apreciat în mod incorect 

ca fiind întemeiate "argumentele prezentate de SC Y.". 

Or, argumentele invocate de Y. prin notificarea din data de 20.01.2017 vizează 

depunerea de către societatea contestatoare a unei oferte alternative deoarece Y. invoca 

prevederile Art. 137 alin. 2 litera c) "din anexa la HG nr. 395/2016" care prevede ca oferta 

este inacceptabila când "constituie o alternativă la prevederile caietului de sarcini, alternativa 

care nu poate fi luată în considerare deoarece în anunţul de participare nu este precizată în 



mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative, iar respectiva ofertă alternativă, nu 

respecta cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini". 

Oferta alternativa este definita la Art. 3 alin. 1 litera ii) din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice ca fiind "oferta care respectă cerinţele minime şi eventualele cerinţe 

specifice prevăzute în documentele achiziţiei, dar care propune o soluţie diferită într-o măsură 

mai mare sau mai mică." Este evident ca oferta depusa de societatea contestatoare nu propune 

o soluţie diferita, în nicio măsura. 

Obiectul contractului îl constituie „Asigurare obligatorie RCA pentru autovehicule din 

dotarea ITPF IASI pentru 506 autovehicule". În propunerea tehnica, X. își asumă faptul ca va 

încheia asigurările pentru cele 506 autovehicule aparţinând ITPF Iasi. 

În Adresa nr. 951568/25.01.2017 autoritatea contractanta comunica împrejurarea ca s-

a luat în considerare de către Comisie o decizie a CNSC cu nr.1298/C1/1253/2015 ale cărei 

considerente nu le cunoaşte şi nici nu au relevanta în prezenta procedura deoarece potrivit 

prevederilor Art. 28 alin. (1) "Decizia Consiliului este obligatorie pentru părţile cauzei", iar în 

cazul de faţă atât autoritatea contractanta cat şi societatea contestatoare sunt terţi faţă de 

procedura în care s-a pronunţat acea decizie. 

La Art. 137 alin. 2 din normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 se 

prevede în mod expres: "În condiţiile art. 215 alin. (4) din Lege, oferta este considerată 

inacceptabilă în următoarele situaţii: ..." iar aceste situaţii sunt prevăzute la literele a)-k). 

Nu se menţionează în motivarea autorităţii contractante cuprinsa în Adresa nr. 

951568/25.01.2017 care este situaţia în care se presupune ca se încadrează (nu se menţionează 

care dintre cazurile enumerate la literele a) - k) ar fi aplicabil) însă cel de la litera c) invocat 

de Omniasig, nu este întemeiat. 

În sensul prevederilor Art. 215 din Legea nr. 98/2016 oferta sa este admisibila, 

îndeplinind condiţiile de formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, precum şi cerinţele 

de calificare şi selecţie prevăzute în documentele achiziţiei. 

Nu exista nicio divergenta intre activitatea principala a societăţii şi obiectul achiziţiei, 

așa cum menţionează în mod netemeinic şi nelegal autoritatea contractanta în Adresa nr. 

951568/25.01.2017  şi în Răspunsul cu nr. 951836/30.01.2017. 

În documentaţia de atribuire nu a fost solicitat un anumit obiect de activitate, ci a fost 

solicitat să se ofere ca serviciu: Asigurare obligatorie RCA pentru autovehicule din dotarea 

ITPF IASI pentru 506 autovehicule şi atât timp cat se respecta cerinţele caietului de sarcini 

consideră ca propunerea tehnica a X. corespunde din punct de vedere al corelării cu caietul de 

sarcini şi fisa de date a achiziţiei. 

"Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul 

constatator" se menţionează la punctul III 2.1 (1) al fisei de date a achiziţiei. 

Iar pct. III 2. se solicita "Decizia/autorizaţia emisa de Autoritatea de Supraveghere 

Financiara prin care operatorul economic este autorizat sa efectueze tipul de asigurare 

solicitat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi 

supravegherea asigurărilor cu modificările şi completările ulterioare". 

Legislaţia în vigoare, nu prevede maniera în care Codul CPV are corespondenta cu 

CODUL CAEN din certificatele constatatoare, prin urmare, acolo unde legea nu distinge, nici 

noi nu trebuie sa distingem, în condiţiile în care activitatea de brokeraj în asigurări este o 

activitate autorizata, reglementata, societatea fiind autorizata în acest sens conform Legii nr. 

32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi 

înscrisa în Registrul brokerilor de asigurare deschis şi gestionat de Autoritatea de 

Supraveghere Financiara (Număr de înmatriculare în Registrul Brokerilor: RBK -151 din data 

de 04.10.2003). 

În Adresa nr. 951568/25.01.2017 autoritatea contractanta o informează asupra 

declarării ca inacceptabila a ofertei sale invocând Art. 11 din Legea nr. 32/2000 însă acest 

articol a fost abrogat prin punctul 15 din Legea nr. 237/2015 începând cu 01.01.2016. Mai 

mult, în mod netemeinic şi nelegal autoritatea contractanta a reţinut în Raportul de reevaluare 



nr. 951565 din data de 25.01.2017, ca societatea nu este autorizata sa desfășoare/presteze 

serviciile de asigurare ce se doresc a fi achiziţionate ci doar ca poate presta activitate de 

broker de asigurare fiind împuternicita doar sa negocieze încheierea contractelor de asigurare 

şi sa acorde asistenta clienţilor. 

Consiliul îşi motivează în mod netemeinic şi nelegal Decizia de respingere ca 

nefondata a contestaţiei sale pe 2 categorii de motive, ambele eronate: 

I. O categorie de motive vizează respingerea contestaţiei cu argumente aflate în 

legătura cu reţinerea eronata de către Consiliu a împrejurării ca în documentaţia de atribuire 

nu se regăseşte codul CPV 66518100-5 "Servicii de brokeraj în asigurări" (care ar fi fost 

corespondent activităţii autorizata pentru societatea contestatoare, aceea de broker de 

asigurare). 

Aceste argumente aduse de Consiliu sunt eronate, deoarece în conformitate cu 

"REGULAMENTUL (CE) NR.213/2008 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2007 de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV) şi a Directivelor 2004/17/CE şi 

2004/18/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte procedurile de 

achiziţii publice, în ceea ce priveşte revizuirea CPV": 

- CPV cuprinde un vocabular principal şi un vocabular suplimentar; 

- Vocabularul principal se bazează pe o structura ramificată de coduri de pana la noua 

cifre, cărora le corespunde o denumire care descrie produsele, lucrările sau serviciile care 

reprezintă obiectul contractelor de achiziţie. 

- CPV este o codificare care are ca unic rol, identificarea obiectului /serviciului 

achiziţiei. 

Prin urmare, atribuirea unei proceduri consideră ca nu se face în funcţie de codul CPV, 

acesta din urma reprezentând o modalitate de identificare de către operatorii economicii a 

obiectului contractului pentru atribuirea căruia se derulează procedura de achiziţie. 

Nici nu putea aceasta autoritate contractanta sa deruleze o achiziţie de servicii de 

brokeraj în asigurări (codul CPV 66518100-5 "Servicii de brokeraj în asigurări. Astfel, 

conform legislaţiei în vigoare, Codul CPV nu are corespondenţa cu codul CAEN din 

certificatele constatatoare, respectiv din obiectul de activitate al agenţilor economici. 

II. O a doua categorie de motive constau în reţinerea în mod netemeinic şi nelegal de 

către Consiliu ca "nu a demonstrat prestarea serviciilor solicitate de autoritatea contractanta, 

deci ca este autorizat sa presteze serviciile de asigurare pe care doreşte autoritatea 

contractanta sa le achiziţioneze, ci doar ca poate presta activitatea de broker de asigurare. 

Or, atât autoritatea contractanta cat şi Consiliul recunosc ca a făcut dovada calităţii de 

broker de asigurare-reasigurare (în baza Autorizaţiei de funcţionare nr. 3815 din data de 

06.03.2003, fiind înscrisa Registrul Brokerilor - cu număr de înmatriculare în Registrul 

Brokerilor: RBK -151 din data de 04.10.2003). 

În aceste condiţii,  în mod eronat şi nelegal Consiliul constată ca "pentru a putea 

participa la aceasta procedura de atribuire operatorii economici interesaţi trebuiau sa aibă 

înscris ca obiect de activitate (principal sau secundar) prestarea serviciilor de asigurare, 

respectiv codul CAEN 6512" în condiţiile în care în cadrul Fisei de date a achiziţiei în cauza, 

la Cap. III.2.1.b) "capacitatea de exercitare a activităţii profesionale", autoritatea contractanta 

a precizat doar ca obiectul contractului trebuia sa aibă corespondent în codul CAEN din 

certificatul constatator. 

Astfel în aceasta cauza CNSC adaugă la prevederile documentaţiei de atribuire, ceea 

ce este nepermis. 

Mai mult, Consiliul aplica un raţionament lipsit de logica, astfel: după ce reține că în 

fișa de date nu era prevăzut codul CAEN 6512 (condiţie pe care Consiliul considera ca trebuia 

îndeplinită), arata ca trebuia sa formuleze o contestaţie împotriva prevederilor documentaţiei 

de atribuire daca acestea nu erau suficient de clare, în termenul prevăzut la Art. 8 din Legea 

nr. 101/2016. 



Reţinând în acest mod, adică adăugând la prevederile documentaţiei de atribuire şi 

completând în mod nelegal prevederile fisei de date a achiziţiei cu un cod CAEN care nu era 

prevăzut în aceasta de către autoritatea contractanta, Consiliul face dovada ca a analizat 

superficial documentele ataşate contestaţiei şi dosarul procedurii. 

Consideră că nu era posibil ca societatea sa distingă acolo unde autoritatea nu a distins 

şi nu a prevăzut un cod CAEN pe care sa fi trebuit sa îl aibă prevăzut în actul constitutiv 

(CAEN 6512); Nu era posibil a formula o contestaţie împotriva prevederilor documentaţiei de 

atribuire, deoarece prevederile acesteia erau suficient de clare pentru societatea, așa cum au 

fost şi pentru autoritatea contractanta iniţial, din moment ce prin Raportul iniţial de atribuire 

951401 din 20.01.2017 declarase oferta prezentata de SC X. ca fiind câştigătoare . 

La Art. 35 alin 10 al Legii nr. 32/2000 se prevede că "Brokerii de asigurare şi/sau de 

reasigurare, sub condiţia împuternicirii primite din partea asigurătorilor şi/sau reasiguratorilor, 

au dreptul să colecteze primele, să plătească despăgubirile în numele acestora, în moneda 

prevăzută în contractul de asigurare sau de reasigurare, după caz, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare, şi să emită documentele de asigurare sau de reasigurare în numele 

asigurătorului sau reasiguratorului, după caz." 

Cu toate acestea, Consiliul retine în mod netemeinic şi nelegal ca nu a participat în 

procedura în numele vreunui asigurător, ca împuternicit ci în nume propriu. 

Sigur ca a participat în nume propriu, din moment ce, în virtutea dispoziţiilor legale 

mai sus citate în calitate de broker, societatea este autorizata legal să emită documentele de 

asigurare sau de reasigurare în numele asigurătorului, fiind autorizata sa desfășoare/presteze 

serviciile de asigurare ce se doresc a fi achiziţionate de către autoritatea contractanta, fiind 

autorizata sa efectueze tipul de asigurare solicitat - adică sa emită poliţele de asigurare RCA. 

Faţă de cele de mai sus, rezultă ca societatea noastră are calitatea de "operator 

economic autorizat sa efectueze tipul de asigurare solicitat, în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 32/2000", asa cum se solicita în mod expres şi fara alte distincţii în criteriile de 

calificare menţionate la pct. 2 din secţiunea III pct. 2.1 a fisei de date. 

O dovada în acest sens, e faptul ca cu aceeaşi autoritate contractanta s-a încheiat în 

data de 28.12.2015 sub nr. 2187690 un Acord - cadru de prestări servicii RCA (Ataşat în 

Anexa 9 la contestaţie), având exact acelaşi obiect ca şi cel ce face obiectul prezentei 

proceduri de achiziţie: „servicii de asigurare de tip RCA" pentru autovehiculele aceleiaşi 

autorităţi contractante iar acest acord-cadru a fost executat conform şi în termenele asumate, 

în beneficiul autorităţii contractante. 

Mai mult, acelaşi tip de contracte, având ca obiect servicii de asigurare de tip RCA au 

încheiate în cadrul a numeroase proceduri de achiziţie publica, cu diverse autorităţi 

contractante, din care exemplifică:.Contract de prestări servicii nr. A-5761/23.06.2016 

încheiat cu autoritatea contractanta M.A.P.N. prin U.M. 01836;Contract de achiziţie publica 

de servicii nr. 15/11.02.2015 încheiat intre cu autoritatea contractanta M.A.P.N. prin U.M. 

01575; Contract de servicii nr. 444/27.11.2015 încheiat cu autoritatea contractanta Direcţia 

Silvică W.; Contract de prestări servicii nr. 126451/27.01.2016 încheiat cu autoritatea 

contractanta Inspectoratul de Politie al Judeţului Q. etc. 

Nu în ultimul rând, prin declararea ca inacceptabila a ofertei sale, intr-o maniera 

nelegala şi netemeinica, autoritatea contractanta a încălcat principiile care stau la baza 

atribuirii contractelor de achiziţie publică: nediscriminarea; tratamentul egal şi 

proporţionalitatea, încălcând flagrant prevederile Art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice. 

În drept a invocat Legea nr. 101/2016; Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 

Intimata legal citata a formulat  întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii 

ca nefondată şi menţinerea deciziei nr. 411/C4/304 pronunţată în data de 23.02.2017 dată de 

Consiliul Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor.  



Consideră intimata că autoritatea contractantă a procedat la analizarea îndeplinirii 

condiţiilor de calificare, astfel cum acestea au fost solicitate în Caietul de sarcini şi Fişa de 

date a achiziţiei. 

Aşa cum rezultă din Caietul de sarcini al procedurii "Servicii de asigurare de 

răspundere civilă auto, punctul 4: "CERINŢE TEHNICE MINIME: Operatorii economici ce 

depun oferta vor prezenta autorizaţia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau a 

Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru încheierea asigurărilor R.C.A. conform art.20 

din Legea 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare 

şi art.l din Norma 20/31.03.2016 privind autorizarea şi monitorizarea societăţilor de asigurări 

şi reasigurări. Informaţiile cuprinse în aceasta trebuie să fie conforme cu realitatea la data 

depunerii documentului. " Se observă că s-a solicitat ofertanţilor în mod clar şi explicit ca 

aceştia să fie emiţătorii poliţelor. 

Oferta depusă de către X. a fost considerată inacceptabilă conform prevederilor art. 

137, alin.(2), lit.( b) din H.G. 395/2016: "2) în condiţiile art. 215 alin. (4) din Lege. Oferta 

este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:...(b) a fost depusă de un ofertant care nu 

îndeplineşte una sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în documentaţia de 

atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu criteriile stabilite de autoritatea 

contractantă; " 

Totodată, s-a stabilit ca şi condiţie de participare aspectul de fapt conform căruia 

"III.2.1) Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul 

constatator. 

Aşa cum rezultă din certificatul O.N.R.C. 4175/06.01.2017, X. are obiectul de 

activitate 6622 - Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări, şi nu activităţi de asigurări 

aşa cum s-a solicitat în documentaţia de atribuire. 

Consideră că Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, ca autoritate 

contractantă, nu a încălcat niciunul din principiile care stau la baza atribuirii contractelor de 

achiziţie publică, aşa cum rezultă din rapoartele de evaluare, comunicările transmise firmelor 

participante, cât şi prin răspunsurile transmise la notificările firmelor participante, aspect 

confirmat şi prin Deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nr.411/C4/304 

din 23.02.2017. 

Analizând materialul probator administrat in cauza curtea constată următoarele: 

Contestatoarea X. a participat la procedura simplificată pentru achiziţii publice 
organizată de autoritatea contractantă Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi 

privind atribuirea contractului având ca obiect "Asigurare obligatorie RCA pentru 

autovehicule din dotarea ITPF IASI pentru 506 autovehicule". 

Prin Adresa nr. 951.439 din 20.01.2017, autoritatea contractanta a comunicat 

contestatoarei faptul că oferta sa a fost declarată câştigătoare potrivit Raportului de evaluare 

nr 951.401 din 20.01.2017. 

Ulterior, prin Adresa emisa de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Iaşi sub 

nr. 951568/25.01.2017, autoritatea contractantă a informat contestatoarea cu privire la decizia 

luată de comisia de evaluare, urmare a reevaluării ofertelor în urma unei notificări prealabile 

depusa de Y.. 

 Potrivit Raportului de reevaluare nr. 951565 din data de 25.01.2017 emis de 

autoritatea contractanta,  Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Iaşi, oferta X. a fost 

declarata inacceptabila şi s-a dispus declararea ca ofertant câştigător a Y.. 
Prin Contestaţia nr. 1605/03.02.2017, depusă la C.N.S.C., X. a contestat rezultatul 

procedurii emis de autoritatea contractanta. 

Prin decizia nr. 411/C4/304 pronunţată în data de 23.02.2017 dată de Consiliul 

Naţional de Soluţionarea Contestaţiilor a fost respinsă ca nefondată contestaţia formulată de 

X. în contradictoriu cu Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontieră Iaşi, motiv pentru care a 

fost promovată prezenta plângere. 

Curtea consideră că în mod justificat oferta X. a fost declarata inacceptabila.  



Sub acest aspect, Curtea  constată că potrivit Caietului de sarcini al procedurii 

"Servicii de asigurare de răspundere civilă auto, punctul 4: "CERINŢE TEHNICE MINIME: 

Operatorii economici ce depun oferta vor prezenta autorizaţia Comisiei de Supraveghere a 

Asigurărilor sau a Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru încheierea asigurărilor 

R.C.A. conform art.20 din Legea 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de 

asigurare şi reasigurare şi art.l din Norma 20/31.03.2016 privind autorizarea şi monitorizarea 

societăţilor de asigurări şi reasigurări. Informaţiile cuprinse în aceasta trebuie să fie conforme 

cu realitatea la data depunerii documentului. "Se observă aşadar că prevederile caietului de 

sarcini impuneau ofertanţilor în mod clar şi explicit ca aceştia să deţină autorizaţia emisă de 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau a Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru 

încheierea asigurărilor R.C.A, adică să fie emiţătorii poliţelor (să aibă calitatea de asigurator) 

şi nu simpli intermediari( cum este situaţia broker-lui). În acest sens curtea reţine definiţia 

data de art 2 pct.8. din Legea 32/2000 broker de asigurare: a) persoană juridică română, 

autorizată în condiţiile prezentei legi, care negociază pentru clienţii săi, persoane fizice sau 

juridice, asiguraţi ori potenţiali asiguraţi, încheierea contractelor de asigurare sau de 

reasigurare şi acordă asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legătură cu 

regularizarea daunelor, după caz; 

Or atâta timp cât contestatoarea are doar calitatea de broker de asigurare-reasigurare 

(în baza Autorizaţiei de funcţionare nr. 3815 din data de 06.03.2003 şi nu cea de asigurator, în 

mod corect oferta depusă de către X. a fost considerată inacceptabilă fiind incidente 

prevederile art. 137, alin.(2), lit.( b) din H.G. 395/2016: "2) în condiţiile art. 215 alin. (4) din 

Lege. Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:...(b) a fost depusă de un 

ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre criteriile de calificare stabilite în 

documentaţia de atribuire sau nu a completat DUAE în conformitate cu criteriile stabilite de 

autoritatea contractantă;" 

Nu pot fi primite susținerile contestatoarei în sensul că nu exista nicio divergenta intre 

activitatea principala a societăţii şi obiectul achiziţiei în condiţiile în care s-a stabilit ca şi 

condiţie de participare aspectul de fapt conform căruia "III.2.1) Obiectul contractului trebuie 

să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. 

Or, aşa cum rezultă din certificatul O.N.R.C. 4175/06.01.2017, X. are obiectul de 

activitate 6622 - Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări, şi nu activităţi de asigurări 

aşa cum rezultă din documentaţia de atribuire. 

In conformitate cu dispoziţiile art. 207 Cod Civil„în cazul activităţilor care trebuie 

autorizate de organele competente, dreptul de a desfăşura asemenea activităţi se naşte numai 

din momentul obţinerii autorizaţiei respective, dacă prin lege nu se prevede altfel. Actele şi 

operaţiunile săvârşite fără autorizaţiile prevăzute de lege sunt lovite de nulitate absolută, iar 

persoanele care le-au făcut răspund nelimitat şi solidar pentru toate prejudiciile cauzate, 

independent de aplicarea altor sancţiuni prevăzute de lege". 

Scopul persoanei juridice determină conţinutul capacităţii sale de folosinţă. Întinderea 

capacităţii de folosinţă a societăţii comerciale este dată, de „obiectul de activitate".  

Astfel, în raport de necesitatea autorităţii contractante, de a achiziţiona „servicii de 

asigurare de răspundere civilă auto - RCA" ofertanţii trebuie să aibă capacitatea de a presta 

astfel de servicii în condiţiile legii. Pentru a avea capacitatea de exerciţiu în domeniul prestării 

serviciilor de asigurare, operatorii economici trebuie să aibă depus certificatul constatator în 

care să fie înscris ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea serviciilor de 

asigurare şi documente din care să rezulte autorizarea pentru încheierea de poliţe RCA. 

Or în cauză, prin certificatul constatator depus, societatea X. nu a demonstrat că are 

obiectul principal sau secundar de activitate prestarea serviciilor solicitate, deci că este 

autorizat să desfăşoare/ presteze serviciile de asigurare ce se doresc a fi achiziţionate de către 

autoritatea contractantă ci doar că, poate presta activitate de broker de asigurare. Or, această 

activitate implică doar negocierea pentru clienţii săi, persoane fizice sau juridice, asiguraţi ori 

potenţiali asiguraţi, încheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare şi acordarea de 



asistenţă înainte şi pe durata derulării contractelor ori în legătură cu regularizarea daunelor, 

după caz.  

Urmare a tuturor aspectelor mai sus sesizate, raportat la prevederile legale menţionate 

şi înscrisurile depuse de operatorii economici ofertanţi, comisia de evaluarea a întocmit 

raportul de reevaluare numărul 951565 din 25.01.2017, declarând corect că oferta X. ca fiind 

inacceptabilă în baza prevederile art. 137, al. 2, lit. b din H.G. 395/2016, şi prin urmare, 

desemnând câştigător pe SC Y.. 

În cauză nu are relevanță faptul că  propunerea tehnica a X. corespunde din punct de 

vedere al corelării cu caietul de sarcini şi fisa de date a achiziţiei şi că nu poate fi  apreciată ca 

o ofertă alternativă, atâta timp cât societatea nu are autorizarea pentru încheierea de poliţe 

RCA în nume propriu, deci nu poate aduce la îndeplinire contractul în condiţii de legalitate, în 

raport de prevederile documentaţiei de atribuire pe care şi-a însuşit-o în momentul depunerii 

ofertei sale. În documentaţia de atribuire nu a fost solicitat un anumit obiect de activitate, ci a 

fost solicitat să se ofere ca serviciu: Asigurare obligatorie RCA pentru autovehicule din 

dotarea ITPF IASI pentru 506 autovehicule, serviciul pe care însă nu-l poate presta în mod 

direct contestatoarea, ci doar ca împuternicit al oricărui asigurator existent pe piaţă. 

În cauză nu are relevanță faptul că  acelaşi tip de contracte, având ca obiect servicii de 

asigurare de tip RCA au fost încheiate de contestatoare în cadrul a numeroase proceduri de 

achiziţie publica, Curtea fiind ţinută a verifica, strict,  dacă în prezenta procedură de atribuire 

şi în raport de documentaţia de atribuire din speţă, oferta contestatoarei a fost considerată în 

mod corect inacceptabilă. În plus, curtea observă că în calitate de broker, contestatoarea ar fi 

putut negocia cu asiguratorii încheierea de contracte de asigurare, fapt ce ar fi condus în final 

la încheierea unor contracte de asigurare, însă în raport de prevederile caietului de sarcini din 

prezenta procedură, se constată că autoritatea contractantă a impus încheierea unui astfel de 

contract direct cu o societate de asigurare-reasigurare, nu prin intermediar, prin impunerea 

condiţiei ca ofertantul să prezinte autorizaţia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau a 

Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru încheierea asigurărilor R.C.A. 

Curtea mai reţine că autoritatea contractanta a informat contestatoarea asupra 

declarării ca inacceptabila a ofertei sale invocând şi Art. 11 din Legea nr. 32/2000,  articol  ce 

a fost abrogat prin punctul 15. din Legea nr. 237/2015 începând cu 01.01.2016, însă această 

eroare nu este de natură a schimba caracterul inacceptabil al ofertei sale. 

În atare condiţii,  în mod legal şi temeinic Consiliul constată şi ca "pentru a putea 

participa la aceasta procedura de atribuire operatorii economici interesaţi trebuiau sa aibă 

înscris ca obiect de activitate (principal sau secundar) prestarea serviciilor de asigurare, 

respectiv codul CAEN 6512, cod obligatoriu a fi deţinut de toţi cei ce au autorizaţia Comisiei 

de Supraveghere a Asigurărilor sau a Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru încheierea 

asigurărilor.  

Prin urmare nu pot fi primite nici susținerile contestatoarei în sensul că în aceasta 

cauza CNSC adaugă la prevederile documentaţiei de atribuire, fiind necesar pentru a putea 

participa la aceasta procedura de atribuire operatorii economici interesaţi sa aibă înscris ca 

obiect de activitate (principal sau secundar) prestarea serviciilor de asigurare, respectiv codul 

CAEN 6512" chiar dacă în cadrul Fisei de date a achiziţiei în cauza, la Cap. III.2.1.b) 

"capacitatea de exercitare a activităţii profesionale", autoritatea contractanta a precizat doar ca 

obiectul contractului trebuia sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. 

Prin urmare curtea apreciază că plângerea formulată de împotriva Deciziei nr. 

411/C4/304 pronunţată în data de 23.02.2017 de Consiliul Naţional de Soluţionarea 

Contestaţiilor, este neîntemeiată şi o respinge în baza art. 34 din Legea nr. 101/2016, cu 

consecinţa menţinerii deciziei. 


