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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verficarea şi aprobarea ediţiei/reviziei 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Elementele 
privind 

resposabilii  

Numele şi 
prenumele 

Func ţia Data Semn ătura 

 1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat dr.Gabriela MATEI Consilier 

Juridic 

07.07.2011  

1.2. Verificat conf. dr. Paulina 

Popoiu 

Director 

General 

07.07.2011  

1.3. Aprobat conf. dr. Paulina 

Popoiu 

Director 

General 

07.07.2011  
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor 
 
 
 
 
Nr. 
crt.  

Edi ţia/revizia Componen ţa 
revizuit ă 

Modalitatea 
reviziei 

Data de la 
care se aplic ă 

prevederile 
edi ţiei sau 

reviziei edi ţiei 
 1 2 3 4 

2.1. Ediţia I x x 07.07.2011 

2.2. Revizia 1    
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3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia/revizia 

 
 
 
Nr. 
crt. 

Scopul 
difuz ării 

Exem
-plar 
nr. 

Comparti-
ment 

Func ţia Nume şi 
prenume 

Data 
primirii 

Semnătura 

 1 2 3 4 5 6 7 
3.1. aplicare 1 economic director 

economic 
Goean 
Virginia 

07.07.2011  

3.2. aplicare 2 Patrimoniu director 
patrimoniu 

Dragomir 
Vivian 

07.07.2011  

3.3. aplicare 3 Achiziţii 
publice 

şef birou Angelescu 
Elena 

07.07.2011  

3.4. aplicare 4 Oficiul 
juridic 

consilier 
juridic 

Matei 
Gabriela 

07.07.2011  

3.5. informare 1 Conducere director 
general 

Popoiu 
Paulina 

07.07.2011  

3.6. evidenţă 1 Oficiul 
juridic 

jurist Matei 
Gabriela 

07.07.2011  

3.7. arhivare 1 secretariat secretară Roscke 
Florica 

07.07.2011  

3.8. alte 
scopuri 

- - - - - - 
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4. Scopul procedurii 
 

Instituirea unui mod de lucru uniform privind procedura administrării litigiilor la Muzeul  

Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” şi circulaţia actelor necesare pentru acestea. 
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5. Domeniul de aplicare 
 
5.1. Reprezintă interesele muzeului în f a ţa  i n s ta n ţe lo r  j u decă t o reş t i ,  a  a l t o r  
o rg ane  de  j u r i s d i c ţ i e ,  a organelor de urmărire penală, a notariatelor precum şi în 
raporturile cu persoanele juridice şi persoanelor fizice, pe baza delegaţiei dată de 
conducerea instituţiei. 

5.2. Ţine evidenţa cauzelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti competente. 

5.3. Redactează  ac ţ iuni judecă toreş t i ,  întocmeş te întâmpinăr i,  promovează  
că i le ordinare ş i  extraordinare de atac cu aprobarea directorului general. 

5.4. Asigură  îndepl inirea tuturor proceduri lor prevazute de lege pentru buna 
conducere a proceselor in care muzeul este parte. 
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6. Documente de referinţă (reglementări aplicabile) 

 
 

 Ordonan ţă de urgen ţă nr. 34 din 19/04/2006, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 
418 din 15/05/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

 Hotărâre nr. 925 din 19/07/2006, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 
20/07/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică 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 

 Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de 
lucrări, de furnizare şi de servicii 

 Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziţie aplicate de 
entităţile care operează în sectoarele apă, energie, transport şi servicii poştale 

 Directiva 1989/665/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor şi prevederilor 
administrative referitoare la aplicarea procedurilor de recurs în materie de atribuire a 
contractelor de furnizare şi de lucrări 

 Directiva 1992/13/CEE privind coordonarea legilor, regulamentelor şi prevederilor 
administrative referitoare la aplicarea regulilor Comunităţii pentru procedurile de achiziţie 
a entităţilor care operează în sectoarele apă, energie, transport şi telecomunicaţii. 

 Codul Civil 

 Cod procedură civilă 

 Codul muncii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Edi ţia: 1 
Nr.de ex.: 2 

PROCEDURA 
OPERAŢIONALĂ 

 
Administrarea litigiilor 

 
Revizia: 0 
Nr.de ex. : 0 

Pagina 9 din 28 

Unitatea 
Muzeul National al 

Satului “Dimitrie Gusti” 
 
 

Compartiment: 
OFICIUL JURIDIC 

  
 

COD: P.O.G. 007 1.5. 
 Exemplar nr.: 1 

 
 
7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 

 

7.1. Definiţii ale termenilor 

 

Nr. 

crt.  

Termenul Defini ţia 

1. Procedura 
operaţională 

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie 
urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în 
vederea realizării activităţii, cu privire la aspectul procesual 

2. Ediţie a unei 
proceduri 
operaţionale 

Forma iniţială sau actualizată, după caz, a unei proceduri 
operaţionale, aprobată şi difuzată 

3. Revizia în cadrul 
unei ediţii 

Acţiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele 
asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale 
unei ediţii a procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate 
şi difuzate 

4. Persoană 
vătămată 

Orice operator economic care:  
   a) are sau a avut un interes legitim în legătură cu 
respectiva procedură de atribuire;  
   b) a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu ca o 
consecinţă a unui act al muzeului, de natură să producă 
efecte juridice, ori ca urmare a nesoluţionării în termenul 
legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire.  

5 Act al muzeului Orice act administrativ, orice altă operaţiune administrativă 
care produce sau poate produce efecte juridice, 
neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de 
actele normative în domeniul achiziţiilor publice, omisiunea 
ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită 
operaţiune, în legătură cu sau în cadrul procedurii de 
atribuire.  
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           7.2. Abrevieri ale termenilor 
 
Nr. 

crt.  

Abrevierea Termenul abreviat 

1. O.U.G. Ordonanţă de urgenţă 

2. H.G. Hotărâre 

3 C.E. Comunitatea Europeană 

4 CPV Vocabularul comun al achiziţiilor publice 

5 C.civ. Cod civil 

6 C.proc.civ. Cod procedură civilă 

7 C.N.S.C. Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
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8. Descrierea procedurii 

8.1. Generalităţi 
Procedura litigiului se aplică în toate cazurile în care, urmare a unor neînţelegeri 

uneori transformate în stare de conflict între persoane, instituții, este necesară intervenţia 
prin proceduri preliminare de tipul medierilor, sau pot forma obiectul unui proces. 

 
8.2. Documente utilizate 
Documentele utilizate sunt cele puse la dispoziţie de compartimentele din cadrul 

muzeului implicate în litigiu, documentele transmise de părţile contestatoare, părţi vătămate, 
creditori sau debitori, alte persoane implicate în litigiu. 

 
8.3. Resurse necesare 
Pentru desfăşurarea activităţii şi depunerea în termen a actelor necesare fie pentru 

desfăşurarea unor proceduri prealabile (notificări), fie pentru depunerea de plângeri sau 
întâmpinări în instanţă, se va proceda la: 

 informarea de către angajaţi a directorului general în legătură cu situaţia creată şi care 
este de natură să conducă spre desfăşurarea unei situaţii de natură litigioasă; 

 avizarea notelor de sesizare cu recomandare din partea directorului general şi 
transmiterea în timp util către oficiul juridic pentru analiza, consilierea şi eventual luarea 
măsurilor legale ce se impun în vederea soluţionării acţiunii litigioase; 

 transmiterea, de către serviciul secretariat în regim de urgenţă a documentelor cu 
caracter juridic atât de la oficiul juridic către exterior (compartimente si conducere în 
cadrul muzeului, sau către persoane fizice/juridice din exteriorul instituţiei)   

 
Transmiterea documentelor în afara termenelor legale, sau în perioade foarte scurte 

de timp, fac imposibilă acţionarea de către oficiul juridic în vederea soluţionării situaţiilor 
litigioase.  

 
8.4. Modul de lucru 
Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim 

printr-un act al muzeului, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, 
poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea muzeului de a emite un act, 
recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională.  
    În vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională, partea care 
se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor.  
    Înainte de a se adresa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, persoana 
vătămată notifică muzeul cu privire la pretinsa încălcare a dispoziţiilor legale în materia 
achiziţiilor publice şi la intenţia de a sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.  
    Lipsa acestei notificări nu împiedică introducerea cererii în faţa Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor.  
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Notificarea nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. După 
primirea notificării, muzeul poate adopta orice măsuri pe care le consideră necesare pentru 
remedierea pretinsei încălcări, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea 
unui act emis în cadrul respectivei proceduri.  

Măsurile adoptate pentru remedierea pretinsei încălcări se comunică în termen de o 
zi lucrătoare atât persoanei care a notificat muzeul, cât şi celorlalţi operatori economici 
implicaţi.  
    Persoana vătămată care a notificat muzeul se poate adresa de îndată Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, fără a fi obligată să aştepte comunicarea măsurilor 
luate de muzeul.  

Persoana vătămată care, primind comunicarea privind măsurile adoptate de muzeu, 
consideră că acestea sunt suficiente pentru remedierea pretinsei încălcări va transmite 
muzeului o notificare de renunţare la dreptul de a formula contestaţie în faţa Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau, după caz, o cerere de renunţare la judecarea 
contestaţiei.  
    Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în 
vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în 
termen de:  
   a) 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, despre un act al muzeului 
considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, este 
egală sau mai mare decât) echivalentul în lei al 125.000 euro pentru contractele de furnizare 
sau servicii sau decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro pentru contractul de lucrări. 
   b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe 
de urgenţă, despre un act al muzeului considerat nelegal, în cazul în care valoarea 
contractului care urmează să fie atribuit, este mai mică decât echivalentul în lei al 125.000 
euro pentru contractele de furnizare sau servicii sau decât echivalentul în lei al 4.845.000 
euro pentru contractul de lucrări. 

În cazul în care cererea priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicată în 
SEAP în condiţiile în care muzeul publică în SEAP întreaga documentaţie de atribuire şi 
permite, începând cu data publicării anunţului de participare, accesul direct şi nerestricţionat 
al operatorilor economici la această documentaţie, data luării la cunoştinţă este data 
publicării documentaţiei de atribuire.  

După primirea unei contestaţii, muzeul are dreptul de a adopta măsurile de remediere 
pe care le consideră necesare ca urmare a contestaţiei respective. Orice astfel de măsuri 
trebuie comunicate contestatorului, celorlalţi operatori economici implicaţi în procedura de 
atribuire, precum şi Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, nu mai târziu de o zi 
lucrătoare de la data adoptării acestora.  

În situaţia în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru 
remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor şi muzeului o notificare de renunţare la contestaţie. În acest caz, 
muzeul nu mai are obligaţia de a comunica punctul său de vedere. 

În cazul primirii unei contestaţii de către Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, pentru care nu s-a luat act de renunţare, muzeul are dreptul de a încheia 
contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, în termenul de 3 zile, dar nu înainte de expirarea termenelor de aşteptare, 
inclusiv când aceste termene privesc cazurile prevăzute la art. 28712 alin. (1)1 şi la art. 28713 

                                                 
1 Art. 28712. - (1) Prevederile art. 28710 alin.(1) lit. a) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă, considerând că 
se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în care are dreptul de a nu transmite spre 
publicare un/o anunţ/invitaţie de participare, a procedat după cum urmează:  
   a) a publicat în mod voluntar în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunţ pentru asigurarea transparenţei, 
prin care îşi exprimă intenţia de a încheia contractul respectiv. Anunţul pentru asigurarea transparenţei trebuie să conţină 
următoarele informaţii: numele şi datele de contact ale autorităţii contractante, descrierea obiectului contractului, justificarea 
deciziei autorităţii contractante de atribuire a contractului fără publicarea prealabilă în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene a unui anunţ de participare, numele şi datele de contact ale operatorului economic în favoarea căruia a fost luată o 
decizie de atribuire şi, dacă este cazul, orice altă informaţie considerată utilă de autoritatea contractantă;  
   b) a încheiat contractul respectând, din proprie iniţiativă, prevederile art. 205 alin. (1), termenele curgând în acest caz de la 
data publicării anunţului prevăzut la lit. a).  
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lit. a)2. Dacă decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost atacată cu 
plângere, dispoziţiile art. 2877 se aplică în mod corespunzător3.  

Contractul încheiat cu nerespectarea prevederilor de mai sus este lovit de nulitate 
absolută.  

În cazul în care, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, muzeul achiziţionează 
produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi, prevederile de mai sus sunt aplicabile numai 
asupra loturilor pentru care s-a depus contestaţie.  

Consiliul este competent să soluţioneze contestaţiile formulate în cadrul procedurii de 
atribuire, înainte de încheierea contractului, prin complete specializate. 
    Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente:  
   a) numele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru persoanele juridice, 
denumirea, sediul lor şi codul unic de înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica 
şi persoanele care le reprezintă şi în ce calitate;  
   b) denumirea şi sediul muzeului;  
   c) denumirea obiectului contractului de achiziţie publică şi procedura de atribuire aplicată;  
   d) obiectul contestaţiei;  
   e) motivarea în fapt şi în drept a cererii;  
   f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil;  
   g) semnătura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice.  

În situaţia în care Consiliul apreciază că în contestaţie nu sunt cuprinse toate 
informaţiile, va cere contestatorului ca, în termen de 5 zile de la înştiinţarea prin care i se 
aduce la cunoştinţă această situaţie, acesta să completeze contestaţia. În cazul în care 
contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Consiliu, contestaţia va fi respinsă.  
    Sub sancţiunea respingerii contestaţiei ca tardivă, aceasta se înaintează atât 
Consiliului, cât şi muzeului, nu mai târziu de expirarea termenelor prevăzute la art. 2562.4 
Contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost 
emis, precum şi copii ale înscrisurilor, dacă acestea sunt disponibile.  

În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestaţiei, muzeul are obligaţia să îi 
înştiinţeze despre aceasta şi pe ceilalţi participanţi încă implicaţi în procedura de atribuire. 
Înştiinţarea trebuie să conţină inclusiv o copie a contestaţiei respective.  

Toate notificările sau comunicările actelor procedurale se fac cu confirmare de 
primire. Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre următoarele modalităţi:  
   a) prin poştă;  
   b) prin fax;  
   c) prin mijloace electronice;  
                                                 
2 Art. 28713. - Prevederile art. 28710 alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă, considerând că a 
respectat prevederile art. 150 sau, după caz, ale art. 158-160, a procedat după cum urmează:  
   a) a comunicat ofertanţilor implicaţi decizia de atribuire a contractului, cu respectarea prevederilor art. 206 alin. (1) şi (2) şi 
ale art. 207, sub rezerva dispoziţiilor art. 208. 
3  Art. 2877. - (1) În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, instanţa, până la soluţionarea 
fondului cauzei, poate să dispună la cererea părţii interesate, prin încheiere motivată, cu citarea părţilor, suspendarea 
executării contractului.  
   (2) Instanţa soluţionează cererea de suspendare sau privind o altă măsură provizorie, luând în considerare consecinţele 
probabile ale acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. 
Instanţa va putea să nu dispună măsurile prevăzute la alin. (1), în cazul în care consecinţele negative ale acestora ar putea fi 
mai mari decât beneficiile lor. Hotărârea de a nu dispune măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept al 
persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1).  
   (3) Încheierea prevăzută la alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.  
 
4  Art. 2562. - (1) Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în vederea anulării 
actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de:  
   a) 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, despre un act al 
autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform 
prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2);  
   b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, despre un act al 
autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform 
prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2).  
   (2) În cazul în care cererea prevăzută la alin. (1) priveşte conţinutul documentaţiei de atribuire, publicată în SEAP în 
condiţiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) şi art. 127 alin. (2), data luării la cunoştinţă este data publicării documentaţiei de 
atribuire.  
 



 14 

   d) prin orice combinaţie a celor prevăzute la lit. a)-c).  
În cazul neîndeplinirii acestor obligaţii, dispoziţiile privind măsurile de remediere şi 

depunerea punctului de vedere nu sunt aplicabile.  
Contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire vor fi conexate de 

către Consiliu pentru a se pronunţa o soluţie unitară. Pentru contestaţiile formulate în cadrul 
aceleiaşi proceduri de atribuire se va păstra continuitatea completului de soluţionare.  
    Până la soluţionarea contestaţiei de către Consiliu, participanţii în cadrul aceleiaşi 
proceduri de atribuire se pot asocia la contestaţie printr-o cerere proprie care trebuie să 
conţină toate elementele. 

În vederea soluţionării contestaţiei/contestaţiilor, muzeul are obligaţia de a transmite 
Consiliului, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de:   
a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în 
care valoarea estimată a contractului respectiv este egală sau mai mare decât 125.000 euro 
pentru contractul de furnizare sau de servicii şi 4.845.000 euro pentru contractul de lucrări; 
b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în 
care valoarea estimată a contractului respectiv este egală sau mai mare decât 125.000 euro 
pentru contractul de furnizare sau de servicii şi 4.845.000 euro pentru contractul de lucrări; 

punctul său de vedere asupra acesteia/acestora, însoţit de orice alte documente 
considerate edificatoare, precum şi, sub sancţiunea amenzii prevăzute la art. 275 alin. (3), o 
copie a dosarului achiziţiei publice. Lipsa punctului de vedere al muzeului nu împiedică 
soluţionarea contestaţiei/ contestaţiilor, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării 
acesteia/acestora.  

Muzeul va notifica punctul de vedere şi contestatorului/contestatorilor, în acelaşi 
termen prevăzut mai sus. 

La cerere, contestatorul are acces la documentele aflate în dosarul achiziţiei publice 
depuse de muzeu la Consiliu, cu excepţia propunerilor tehnice ale celorlalţi ofertanţi la 
procedura de atribuire, acestea din urmă putând fi consultate de contestator numai cu 
acordul scris al respectivilor ofertanţi, acord care se anexează la cererea pe care 
contestatorul o adresează Consiliului.  

Muzeul are dreptul de a transmite Consiliului punctul său de vedere asupra 
contestaţiei/contestaţiilor, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi 
o copie a dosarului achiziţiei publice, şi înainte de expirarea termenului de:  
a) 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în 
care valoarea estimată a contractului respectiv este egală sau mai mare decât 125.000 euro 
pentru contractul de furnizare sau de servicii şi 4.845.000 euro pentru contractul de lucrări; 
b) 6 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii, în cazul în 
care valoarea estimată a contractului respectiv este egală sau mai mare decât 125.000 euro 
pentru contractul de furnizare sau de servicii şi 4.845.000 euro pentru contractul de lucrări. 

În vederea soluţionării contestaţiei Consiliul are dreptul de a solicita lămuriri părţilor, 
de a administra probe şi de a solicita orice alte date/documente, în măsura în care acestea 
sunt relevante în raport cu obiectul contestaţiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a 
solicita orice date necesare pentru soluţionarea contestaţiei şi de la alte persoane fizice sau 
juridice. Aplicarea acestor prevederi nu trebuie să conducă la depăşirea termenului de 
soluţionare a contestaţiei - 20 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei publice de la 
autoritatea contractantă, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei unei excepţii 
care împiedică analiza pe fond a contestaţiei. 

Muzeul are obligaţia de a răspunde la orice solicitare a Consiliului şi de a-i transmite 
acestuia orice alte documente care prezintă relevanţă pentru soluţionarea contestaţiei, într-
un termen care nu poate depăşi 5 zile de la data primirii solicitării, sub sancţiunea unei 
amenzi în cuantum de 10.000 lei, aplicată conducătorului muzeului.  

Consiliul are obligaţia de a pronunţa decizia privind amenda cel târziu în cea de-a 5-a 
zi de la expirarea termenului care nu poate depăşi 5 zile de la data primirii solicitării, sub 
sancţiunea unei amenzi în cuantum de 10.000 lei, aplicată conducătorului autorităţii 
contractante.  

Decizia Consiliului privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu executoriu şi 
se execută de către organele competente, potrivit dispoziţiilor legale privind executarea silită 
a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii.  
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Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de 
natură tehnică sau financiară. Durata efectuării expertizei trebuie să se încadreze înăuntrul 
termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor de către Consiliu. Costul expertizei va 
fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia.  

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.  
    Părţile pot fi reprezentate de avocaţi şi pot depune concluzii scrise în cursul 
procedurii. De asemenea, părţile pot solicita să depună concluzii oral în faţa Consiliului, fără 
ca prin aceasta să fie afectate termenele de: 20 de zile de la data primirii dosarului achiziţiei 
publice de la autoritatea contractantă, respectiv în termen de 10 zile în situaţia incidenţei 
unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei.  

În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, Consiliul, 
până la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună, în termen de 3 zile, la cererea părţii 
interesate, prin decizie, măsura suspendării procedurii de achiziţie publică.  

Consiliul soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele 
acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra 
interesului public.  
    Decizia privind măsura suspendării procedurii de achiziţie publică poate fi atacată la 
instanţa competentă, în mod separat, în termen de 5 zile de la comunicare.  

Consiliul are obligaţia de a soluţiona pe fond contestaţia în termen de 20 de zile de la 
data primirii dosarului achiziţiei publice de la muzeul, respectiv în termen de 10 zile în situaţia 
incidenţei unei excepţii care împiedică analiza pe fond a contestaţiei. În cazuri temeinic 
justificate, termenul de soluţionare a contestaţiei poate fi prelungit o singură dată cu încă 10 
zile.  

Nerespectarea termenului de soluţionare a contestaţiei constituie abatere disciplinară 
şi poate atrage inclusiv declanşarea procedurii de evaluare - în cazul apariţiei unor situaţii 
deosebite, procedura de evaluare poate fi efectuată ori de câte ori este necesar şi înainte de 
acest termen . 

Consiliul se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond, iar când se 
constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei.  

Consiliul examinează din punctul de vedere al legalităţii şi temeiniciei actul atacat şi 
poate pronunţa o decizie prin care îl anulează în parte sau în tot, obligă muzeul să emită un 
act sau dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează 
procedura de atribuire. În cazul în care Consiliul dispune eliminarea oricăror specificaţii 
tehnice, economice sau financiare din anunţul/invitaţia de participare, din documentaţia de 
atribuire ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, muzeul are 
dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire.  
    În situaţia în care Consiliul apreciază că, în afară de actele contestate în cadrul 
procedurii de atribuire, există şi alte acte care încalcă prevederile prezentei ordonanţe de 
urgenţă, la care nu s-a făcut referire în contestaţie, atunci acesta va sesiza atât Autoritatea 
Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cât şi Unitatea pentru 
Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, 
transmiţându-le în acest sens toate datele/documentele relevante în susţinerea sesizării.  

În cazul în care Consiliul admite contestaţia şi dispune luarea unei măsuri de 
remediere a actului atacat, va preciza şi termenul în care aceasta trebuie dusă la îndeplinire, 
care nu va fi mai mare decât termenul de exercitare a căii de atac împotriva deciziei 
Consiliului. 

Consiliul poate respinge contestaţia ca fiind nefondată, tardivă, lipsită de interes, 
lipsită de obiect, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate sau neîmputernicită să 
formuleze contestaţia, precum şi pe orice altă excepţie de procedură sau de fond.  

În funcţie de soluţia pronunţată, Consiliul va decide asupra continuării sau anulării 
procedurii de achiziţie publică.  

Consiliul poate lua act, oricând în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la 
aceasta de către contestator.  

Consiliul poate obliga, la cerere, partea în culpă la plata cheltuielilor efectuate în 
cursul soluţionării contestaţiei.  

Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract către un anumit operator economic.  
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În măsura în care Consiliul respinge contestaţia, muzeul va reţine contestatorului din 
garanţia de participare în raport cu valoarea estimată a contractului următoarele sume:  
   a) între 63.000 lei şi 420.000 lei inclusiv - 1% din această valoare;  
   b) între 420.001 lei şi 4.200.000 lei inclusiv - 4.200 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 
420.001 lei;  
   c) între 4.200.001 lei şi 42.000.000 lei inclusiv - 7.980 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 
4.200.001 lei;  
   d) între 42.000.001 lei şi 420.000.000 lei inclusiv - 11.760 lei + 0,001% din ceea ce 
depăşeşte 42.000.001 lei;  
   e) între 420.000.001 lei şi 4.200.000.000 lei inclusiv - 15.540 lei + 0,0001% din ceea ce 
depăşeşte 420.000.001 lei;  
   f) peste 4.200.000.001 lei - 19.320 lei + 0,00001% din ceea ce depăşeşte 4.200.000.001 
lei.  

În măsura în care instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei 
Consiliului de respingere a contestaţiei, muzeul are obligaţia de a returna contestatorului 
sumele prevăzute mai sus, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data pronunţării deciziei 
instanţei de judecată.  
    Decizia Consiliului, va fi motivată şi comunicată în scris părţilor în termen de 3 zile de 
la pronunţare. Decizia, fără motivarea acesteia, se publică pe pagina de internet a Consiliului 
înlăuntrul aceluiaşi termen.  

Decizia motivată se publică pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului 
oficial, fără referire la datele de identificare a deciziei şi ale părţilor, precum şi la datele 
personale, în termen de 10 de zile de la data la care aceasta rămâne definitivă şi irevocabilă.  

Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor măsuri de remediere va fi înaintată, în 
copie, către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, 
care are obligaţia de a monitoriza îndeplinirea măsurilor de remediere.  

Decizia prin care Consiliul anulează în tot sau în parte actul atacat este obligatorie 
pentru muzeu.  

În cazul în care termenul impus de consiliu nu este respectat de muzeu, se va aplica 
conducătorului unităţii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la 
îndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate o amendă pe fiecare zi de întârziere, 
ce constă în 20% din salariul minim lunar pe economie, la cererea părţii interesate.  

Decizia Consiliului este obligatorie pentru părţi, contractul de achiziţie publică încheiat 
cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolută.  

Decizia pronunţată de Consiliu privind amenda, neatacată în termen, constituie titlu 
executoriu şi se execută de organele competente potrivit dispoziţiilor legale privind 
executarea silită a creanţelor fiscale şi cu procedura prevăzută de aceste dispoziţii.  

Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi obligarea la plata amenzii pot fi 
atacate cu plângere la instanţa judecătorească - curtea de apel, secţia de contencios-
administrativ şi fiscal în a cărei rază se află sediul muzeului - în termen de 10 zile de la 
comunicare, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie.  

Plângerea va fi formulată în scris şi va fi motivată5. 
Partea care formulează plângerea are obligaţia să comunice, în termenul de 10 zile, o 

copie a acesteia, precum şi a înscrisurilor doveditoare şi părţii adverse, depunând dovada de 
comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată.  

Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate 
de Consiliu este curtea de apel, secţia de contencios-administrativ şi fiscal în a cărei rază se 

                                                 
5    Contestaţia se formulează în scris şi trebuie să conţină următoarele elemente:  
   a) numele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor şi codul unic de 
înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica şi persoanele care le reprezintă şi în ce calitate;  
   b) denumirea şi sediul autorităţii contractante;  
   c) denumirea obiectului contractului de achiziţie publică şi procedura de atribuire aplicată;  
   d) obiectul contestaţiei;  
   e) motivarea în fapt şi în drept a cererii;  
   f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil;  
   g) semnătura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice.  
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află sediul muzeului. Cu excepţia cazurilor în care plângerea are ca obiect contestarea 
amenzii, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu are calitatea de parte în proces.  

Instanţa competentă să soluţioneze plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate 
de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii de 
transport de interes naţional, este Curtea de Apel Bucureşti, Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal.  

Plângerea se soluţionează potrivit dispoziţiilor art. 3041 din Codul de procedură civilă. 
Prevederile secţiunii a 9-a se aplică în mod corespunzător.  
    După soluţionarea plângerii de către Curtea de Apel Bucureşti, Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal, dosarul cauzei se restituie de către instanţă Consiliului.  
     În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, preşedintele 
instanţei poate dispune, la cererea părţii interesate, prin încheiere dată cu citarea părţilor, 
suspendarea executării contractului.  
    Instanţa soluţionează cererea de suspendare luând în considerare consecinţele 
probabile ale acesteia asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv 
asupra interesului public.  

Instanţa va putea să nu dispună măsura suspendării executării contractului în cazul în 
care consecinţele negative ale acesteia ar putea fi mai mari decât beneficiile ei. Hotărârea de 
a nu dispune suspendarea executării contractului nu trebuie să prejudicieze niciun alt drept 
al persoanei care a înaintat cererea de suspendare a executării contractului.  

Încheierea poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la 
comunicare.  

Instanţa, admiţând plângerea, modifică decizia Consiliului, dispunând, după caz:  
   a) anularea în tot sau în parte a actului muzeului;  
   b) obligarea la emiterea actului de către muzeul;  
   c) îndeplinirea unei obligaţii de către muzeul, inclusiv eliminarea oricăror specificaţii 
tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunţul/invitaţia de participare, din 
documentaţia de atribuire sau din alte documente emise în legătură cu procedura de 
atribuire;  
   d) orice alte măsuri necesare remedierii încălcării dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor 
publice.  

Instanţa, sesizată cu o plângere împotriva unei decizii a Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, prin care acesta a soluţionat contestaţia pe excepţie, admiţând 
plângerea, va desfiinţa decizia respectivă şi va reţine cauza spre judecare pe fond cu luarea 
în considerare a motivelor care au determinat desfiinţarea deciziei.  

În situaţia în care instanţa admite plângerea, modifică decizia Consiliului şi constată 
că actul muzeului a încălcat prevederile legislaţiei în materia achiziţiilor publice, iar contractul 
a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, încălcându-se astfel 
prevederile art. 2563 alin. (3)6, dispoziţiile art. 28710 alin. (1) lit. b), alin. (2)-(6)7 sau, după caz, 
ale art. 28711 se aplică în mod corespunzător8.  
                                                 
6 Art. 2563 alin. (3) - În cazul primirii unei contestaţii de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru care 
nu s-a luat act de renunţare conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai 
după comunicarea deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în termenul prevăzut la art. 279 alin. (3), dar 
nu înainte de expirarea termenelor de aşteptare, inclusiv când aceste termene privesc cazurile prevăzute la art. 28712 alin. (1) 
şi la art. 28713 lit. a). Dacă decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost atacată cu plângere, dispoziţiile 
art. 2877 se aplică în mod corespunzător.  
7   Art. 28710. - (1) Instanţa constată nulitatea contractului în următoarele cazuri:  
 b) au fost încălcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 2563 alin. (3), dacă această încălcare a privat 
operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale de atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care 
această încălcare este combinată cu încălcarea altor dispoziţii în materia achiziţiilor publice, dacă această din urmă încălcare 
a afectat şansele operatorului economic interesat de a obţine contractul;  
 (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care instanţa consideră, după analizarea tuturor aspectelor relevante, 
că motive imperative de interes general impun menţinerea efectelor contractului, aceasta va dispune, în schimb, sancţiuni 
alternative, după cum urmează:  
   a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuţie al acestuia; şi/sau  
   b) aplicarea unei amenzi autorităţii contractante, cuprinsă între 2% şi 15% din valoarea obiectului contractului, cuantumul 
acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele contractului, conform dispoziţiilor lit. a).  
   (3) La aplicarea sancţiunilor alternative prevăzute la alin. (2), instanţa va avea în vedere ca acestea să fie eficiente, 
proporţionate şi descurajante.  
   (4) Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancţiune alternativă adecvată în sensul prevederilor alin. (2).  
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Instanţa poate respinge pe fond plângerea. Hotărârea pronunţată de instanţă este 
definitivă şi irevocabilă. Plângerea formulată împotriva deciziei pronunţate de Consiliu se 
taxează cu 50% din sumele prevăzute la art. 28717, astfel: 
   a) până la valoarea de 40.000 lei inclusiv - 1% din această valoare;  
   b) între 40.001 lei şi 400.000 lei inclusiv - 400 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 40.001 lei;  
   c) între 400.001 lei şi 4.000.000 lei inclusiv - 760 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 
400.001 lei;  
   d) între 4.000.001 lei şi 40.000.000 lei inclusiv - 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 
4.000.001 lei;  
   e) între 40.000.001 lei şi 400.000.000 lei inclusiv - 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce 
depăşeşte 40.000.001 lei;  
   f) între 400.000.001 lei şi 4.000.000.000 lei inclusiv - 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce 
depăşeşte 400.000.001 lei;  
   g) peste 4.000.000.000 lei - 2.200 lei.  

Procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor 
cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, 
anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie 
publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia comercială a tribunalului în 
circumscripţia căruia se află sediul muzeului.  

În faţa instanţei de judecată, litigiile privind drepturile şi obligaţiile contractate în cadrul 
procedurilor de atribuire care intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă se soluţionează de urgenţă şi cu precădere, potrivit dispoziţiilor art. 7202-7207 şi art. 
7209 din Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.  

Despăgubirile pentru repararea prejudiciului cauzat în cadrul procedurii de atribuire 
se solicită în justiţie prin acţiune separată.  

Despăgubirile reprezentând prejudiciul cauzat printr-un act al muzeului sau ca urmare 
a nesoluţionării în termenul legal a unei cereri privind procedura de atribuire, prin încălcarea 
dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, se pot acorda numai după anularea în 
prealabil, potrivit legii, a actului respectiv ori, după caz, după revocarea actului sau luarea 
oricăror altor măsuri de remediere de către muzeul.  

În cazul în care se solicită plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului 
reprezentând cheltuieli de elaborare a ofertei sau de participare la procedura de atribuire, 
persoana vătămată trebuie sa facă doar dovada încălcării prevederilor prezentei ordonanţe 
de urgenţă, precum şi a faptului că ar fi avut o şansă reală de a câştiga contractul, iar 
aceasta a fost compromisă ca urmare a încălcării respective.  

Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege 
pentru cererea de chemare în judecată, dispune prin rezoluţie comunicarea acesteia, precum 
şi a înscrisurilor către pârât.  

Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 3 zile de la comunicarea 
cererii de chemare în judecată.  

Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună 
răspuns la întâmpinare în termen de 3 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoştinţă de 
răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei. Cererea reconvenţională se introduce în 
termenul de 3 zile. 

Comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instanţei şi 
prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi 

                                                                                                                                                         
   (5) Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi avute în vedere ca motiv imperativ 
numai dacă, în circumstanţe excepţionale, absenţa efectelor ar conduce la consecinţe disproporţionate. Interesele economice 
în legătură directă cu contractul respectiv, cum ar fi costurile generate de întârzieri în executarea contractului, costurile 
generate de lansarea unei noi proceduri de atribuire, costurile generate de schimbarea operatorului economic care va îndeplini 
contractul sau costurile cu privire la obligaţiile legale generate de absenţa efectelor contractului, nu constituie motive 
imperative de interes general.  
   (6) În toate cazurile în care sancţiunea nulităţii prevăzută la alin. (1) nu poate avea efect retroactiv, întrucât desfiinţarea 
obligaţiilor contractuale deja executate este imposibilă, instanţa va aplica în plus şi sancţiunea prevăzută la alin. (2) lit. b).  
8   Art. 28711. - În cazul unei încălcări a prevederilor art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 2563 alin. (3), care nu face 
obiectul art. 28710 alin. (1) lit. b), instanţa poate decide, după analizarea tuturor aspectelor relevante, dacă va constata 
nulitatea contractului sau dacă este suficient să dispună sancţiuni alternative precum cele prevăzute la art. 28710 alin. (2).  
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confirmarea primirii acestuia. Părţile, dacă dispun de asemenea mijloace de comunicare, au 
obligaţia de a indica datele corespunzătoare în cererea de chemare în judecată, respectiv în 
întâmpinare.  

Partea căreia, personal sau prin reprezentant ori prin funcţionarul sau persoana 
însărcinată cu primirea corespondenţei, i s-a înmânat citaţia pentru un termen de judecată nu 
va fi citată în tot cursul judecării la acea instanţă, prezumându-se că ea cunoaşte termenele 
de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată.  

La data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluţie primul 
termen de judecată, care va fi de cel mult 20 zile de la data înregistrării cererii de chemare în 
judecată, dispunând citarea părţilor. Termenele de judecată ulterioare nu pot fi mai mari de 
10 zile.  

Lipsa părţii legal citate nu poate împiedica judecarea cauzei, dacă legea nu dispune 
altfel.  

Dacă la orice termen fixat pentru judecată se înfăţişează numai una dintre părţi, 
instanţa, după ce va cerceta toate lucrările din dosar şi va asculta susţinerile părţii prezente, 
se va pronunţa în temeiul dovezilor administrate, examinând şi excepţiile şi apărările părţii 
care lipseşte.  

Dispoziţiile de mai sus se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care lipsesc 
ambele părţi, deşi au fost legal citate, dacă cel puţin una dintre ele a cerut în scris judecarea 
cauzei în lipsă.  

Instanţa va putea dispune o singură dată amânarea judecării cauzei numai în mod 
excepţional, pentru motive temeinice şi care nu sunt imputabile părţii sau reprezentantului ei.  

În cazuri temeinic justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, instanţa, 
până la soluţionarea fondului cauzei, poate să dispună la cererea părţii interesate, prin 
încheiere motivată, cu citarea părţilor, suspendarea executării contractului.  

Instanţa soluţionează cererea de suspendare sau privind o altă măsură provizorie, 
luând în considerare consecinţele probabile ale acestei măsuri asupra tuturor categoriilor de 
interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instanţa va putea să nu 
dispună măsurile prevăzute mai sus, în cazul în care consecinţele negative ale acestora ar 
putea fi mai mari decât beneficiile lor. Hotărârea de a nu dispune măsuri provizorii nu trebuie 
să prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a înaintat cererea prevăzută la alin. (1).  

Încheierea poate fi atacată cu recurs, în mod separat, în termen de 5 zile de la 
comunicare.  

Instanţa constată nulitatea contractului în următoarele cazuri:  
   a) muzeul a atribuit contractul fără să respecte obligaţiile referitoare la publicarea unui/unei 
anunţ/invitaţii de participare conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;  
   b) au fost încălcate prevederile art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 2563 alin. (3), dacă 
această încălcare a privat operatorul economic interesat de posibilitatea de a formula o cale 
de atac înainte de încheierea contractului, în cazul în care această încălcare este combinată 
cu încălcarea altor dispoziţii în materia achiziţiilor publice, dacă această din urmă încălcare a 
afectat şansele operatorului economic interesat de a obţine contractul;  
   c) muzeul nu a respectat prevederile art. 150 sau ale art. 158-160.  

Prin excepţie în cazul în care instanţa consideră, după analizarea tuturor aspectelor 
relevante, că motive imperative de interes general impun menţinerea efectelor contractului, 
aceasta va dispune, în schimb, sancţiuni alternative, după cum urmează:  
   a) limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuţie al acestuia; şi/sau  
   b) aplicarea unei amenzi muzeului, cuprinsă între 2% şi 15% din valoarea obiectului 
contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporţional cu posibilitatea de a limita efectele 
contractului, conform dispoziţiilor lit. a).  

La aplicarea sancţiunilor alternative prevăzute la alin. (2), instanţa va avea în vedere 
ca acestea să fie eficiente, proporţionate şi descurajante.  

Acordarea de despăgubiri nu reprezintă o sancţiune alternativă adecvată în sensul 
prevederilor de mai sus  

Interesele economice legate de capacitatea contractului de a produce efecte pot fi 
avute în vedere ca motiv imperativ numai dacă, în circumstanţe excepţionale, absenţa 
efectelor ar conduce la consecinţe disproporţionate. Interesele economice în legătură directă 
cu contractul respectiv, cum ar fi costurile generate de întârzieri în executarea contractului, 
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costurile generate de lansarea unei noi proceduri de atribuire, costurile generate de 
schimbarea operatorului economic care va îndeplini contractul sau costurile cu privire la 
obligaţiile legale generate de absenţa efectelor contractului, nu constituie motive imperative 
de interes general.  

În toate cazurile în care sancţiunea nulităţii prevăzută la alin. (1) nu poate avea efect 
retroactiv, întrucât desfiinţarea obligaţiilor contractuale deja executate este imposibilă, 
instanţa va aplica în plus şi sancţiunea prevăzută la alin. (2) lit. b).  

În cazul unei încălcări a prevederilor art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (3), art. 2563 alin. 
(3), care nu face obiectul art. 28710 alin. (1) lit. b), instanţa poate decide, după analizarea 
tuturor aspectelor relevante, dacă va constata nulitatea contractului sau dacă este suficient 
să dispună sancţiuni alternative precum cele prevăzute la art. 28710 alin. (2).  

Prevederile art. 28710 alin.(1) lit. a) nu sunt aplicabile atunci când muzeul, 
considerând că se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un/o anunţ/invitaţie de 
participare, a procedat după cum urmează:  
   a) a publicat în mod voluntar în SEAP şi în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunţ 
pentru asigurarea transparenţei, prin care îşi exprimă intenţia de a încheia contractul 
respectiv. Anunţul pentru asigurarea transparenţei trebuie să conţină următoarele informaţii: 
numele şi datele de contact ale muzeului, descrierea obiectului contractului, justificarea 
deciziei muzeului de atribuire a contractului fără publicarea prealabilă în SEAP şi în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene a unui anunţ de participare, numele şi datele de contact ale 
operatorului economic în favoarea căruia a fost luată o decizie de atribuire şi, dacă este 
cazul, orice altă informaţie considerată utilă de muzeul;  
   b) a încheiat contractul respectând, din proprie iniţiativă, prevederile art. 205 alin. (1), 
termenele curgând în acest caz de la data publicării anunţului prevăzut la lit. a).  

În sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anunţului şi în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nu este necesară în următoarele situaţii:  
   a) muzeul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea 
estimată a contractului de furnizare ori de servicii care urmează să fie atribuit este mai mică 
decât echivalentul în lei al 125.000 euro;  
   b) muzeul se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e), iar 
valoarea estimată a contractului de furnizare sau de servicii care urmează să fie 
atribuit/încheiat este mai mică decât echivalentul în lei al 387.000 euro;  
   c) valoarea estimată a contractului de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai 
mică decât echivalentul în lei al 4.845.000 euro.  

Prevederile art. 28710 alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile atunci când muzeul, 
considerând că a respectat prevederile art. 150 sau, după caz, ale art. 158-160, a procedat 
după cum urmează:  
   a) a comunicat ofertanţilor implicaţi decizia de atribuire a contractului, cu respectarea 
prevederilor art. 206 alin. (1) şi (2) şi ale art. 207, sub rezerva dispoziţiilor art. 208; şi  
   b) a încheiat contractul respectând, din proprie iniţiativă, prevederile art. 205 alin. (1) şi ale 
art. 206 alin. (3), termenele curgând în acest caz de la data transmiterii comunicării 
prevăzute la lit. a).  

Constatarea nulităţii contractului, în condiţiile prevăzute la art. 28710 alin. (1), se poate 
solicita şi prin acţiune separată, în termen de:  
   a) cel mult 30 de zile începând cu ziua următoare:  
   - publicării anunţului de atribuire a contractului, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. 
(2), art. 48, 50 şi 56, cu condiţia ca respectivul anunţ să conţină justificarea deciziei muzeului 
de a atribui contractul fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene; sau  
   - informării de către muzeul a ofertanţilor şi candidaţilor interesaţi cu privire la încheierea 
contractului, cu condiţia ca informarea să fie însoţită de un rezumat al motivelor pertinente 
stabilite la art. 207, sub rezerva dispoziţiilor art. 208. Această opţiune se aplică şi în cazurile 
menţionate la art. 205 alin. (3) lit. c);  
   b) cel mult 6 luni începând cu ziua următoare încheierii contractului, în cazurile în care nu 
au fost respectate condiţiile prevăzute la lit. a).  



 21 

   (2) Cererea introdusă după expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) se soluţionează 
potrivit dispoziţiilor art. 28711.  

Hotărârea se pronunţă în termen de 3 zile de la închiderea dezbaterilor şi se 
comunică părţilor în cel mult 5 zile de la pronunţare.  

Hotărârea pronunţată în primă instanţă poate fi atacată cu recurs, în termen de 5 zile 
de la comunicare. Recursul se judecă de secţia comercială a curţii de apel.  

Recursul nu suspendă executarea şi se judecă de urgenţă şi cu precădere.  
În cazul admiterii recursului, instanţa de recurs, modificând sau casând sentinţa, va 

rejudeca în toate cazurile litigiul în fond.  
Cererile introduse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la instanţele 

judecătoreşti, având ca obiect contractele care intră în sfera de aplicare a acesteia, precum 
şi cele pentru repararea prejudiciului cauzat se taxează, în funcţie de valoare, după cum 
urmează:  
   a) până la valoarea de 40.000 lei inclusiv - 1% din această valoare;  
   b) între 40.001 lei şi 400.000 lei inclusiv - 400 lei + 0,1% din ceea ce depăşeşte 40.001 lei;  
   c) între 400.001 lei şi 4.000.000 lei inclusiv - 760 lei + 0,01% din ceea ce depăşeşte 
400.001 lei;  
   d) între 4.000.001 lei şi 40.000.000 lei inclusiv - 1.120 lei + 0,001% din ceea ce depăşeşte 
4.000.001 lei;  
   e) între 40.000.001 lei şi 400.000.000 lei inclusiv - 1.480 lei + 0,0001% din ceea ce 
depăşeşte 40.000.001 lei;  
   f) între 400.000.001 lei şi 4.000.000.000 lei inclusiv - 1.840 lei + 0,00001% din ceea ce 
depăşeşte 400.000.001 lei;  
   g) peste 4.000.000.000 lei - 2.200 lei.  

Cererile neevaluabile în bani se taxează cu 4 lei.  
Dispoziţiile art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile.  
 
  Despre probatiunea obligatiilor si a platii  

Partea care face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca. Dovada se 
poate face prin inscrisuri, prin martori, prin prezumtii, prin marturisirea unei din parti si prin 
juramant.  

Actul autentic este acela care s-a facut cu solemnitatile cerute de lege, de un 
functionar public, care are drept de a functiona in locul unde actul s-a facut.  

Actul care nu poate fi autentic din cauza necompetentei sau a necapacitatii 
functionarului, sau din lipsa de forme, este valabil ca scriptura sub semnatura privata, daca 
s-a iscalit de partile contractante.  

 Actul autentic are deplina credinta in privirea oricarei persoane despre dispozitiile si 
conventiile ce constata.  
     Executarea actului autentic, care este investit cu formula executorie, va fi suspendata 
prin punerea in acuzatie, cand se intenteaza o actiune penală in contra pretinsului autor al 
actului. Iar cand in cursul unei instante civile actul se ataca de fals, instanţele pot, dupa 
imprejurari, a suspenda provizoriu executarea actului.  

Actul cel autentic sau cel sub semnatura privata are tot efectul intre parti despre 
drepturile si obligatiile ce constata, precum si despre aceea ce este mentionat in act, peste 
obiectul principal al conventiei, cand mentionarea are un raport oarecare cu acest obiect.  
     Dar mentionarile care au de obiect un fapt cu totul strain de acela al conventiei, nu 
pot servi decat numai la un inceput de dovada.  

Actul secret, care modifica un act public, nu poate avea putere decat intre partile 
contractante si succesorii lor universali; un asemenea act nu poate avea nici un efect in 
contra altor persoane.  

Actul sub semnatura privata, recunoscut de acela carui se opune, sau privit, dupa 
lege, ca recunoscut, are acelasi efect ca actul autentic, intre acei care i-au subscris si intre 
cei care reprezinta drepturile lor.  

Acela carui se opune un act sub semnatura privata este dator a-l recunoaste sau a 
tagadui curat scriptura sau sub semnatura sa. Mostenitorii sai sau cei care reprezinta 
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drepturile aceluia al caruia se pretinde ca ar fi actul pot declara ca nu cunosc scriptura sau 
subsemnatura autorului lor.  

 Cand cineva nu recunoaste scriptura si subsemnatura sa, sau cand succesorii sai 
declara ca nu le cunosc, atunci justitia ordona verificarea actului.  

 Actele sub semnatura privata, care cuprind conventii sinalagmatice, nu sunt valabile 
daca nu s-au facut in atatea exemplare originale cate sunt parti cu interes contrar. Este de 
ajuns un singur exemplar original pentru toate persoanele care au acelasi interes. Fiecare 
exemplar trebuie sa faca mentiune de numarul originalelor ce s-au facut.  
     Cu toate acestea, lipsa de mentiune ca originalele s-au facut in numar indoit, intreit si 
celelalte, nu poate fi opusa de acela care a executat din parte-i conventia constatata prin act.  

 Actul sub semnatura privata prin care o parte se obliga catre alta a-i plati o suma de 
bani sau o catime oarecare, trebuie sa fie scris, in intregul lui de acela care l-a subscris, sau 
cel putin acesta, inainte de a subsemna, sa adauge la finele actului cuvintele bun si aprobat, 
aratand totdeauna in litere suma sau catimea lucrurilor si apoi sa iscaleasca.  

Cand suma aratata in act este deosebita de aceea ce este aratata in bun, obligatia se 
prezuma ca este pentru suma cea mai mica, chiar cand actul precum si bunul sunt scrise in 
intreg de mana aceluia care s-a obligat, afara numai de nu se va proba in care parte este 
greseala.  

 Data scripturii private nu face credinta in contra persoanelor a treia interesate, decat 
din ziua in care s-a infatisat la o instituţie publica, din ziua in care s-a inscris intr-un registru 
public, din ziua mortii aceluia sau unui din acei care l-au subscris, sau din ziua in care va fi 
fost trecut fie si in prescurtare in acte facute de funcţionarii publici, precum procese-verbale 
pentru punerea pecetii sau pentru facerea de inventare.  

Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 lei, 
chiar pentru depozit voluntar, nu se poate face decat sau prin act autentic, sau prin act sub 
semnatura privata.  
     Nu se va primi niciodata o dovada prin martori, in contra sau peste ceea ce cuprinde 
actul, nici despre ceea ce se pretinde ca s-ar fi zis inaintea, la timpul sau in urma 
confectionarii actului, chiar cu privire la o suma sau valoare ce nu depaseste 250 lei.  
     Partile insa pot conveni ca si in cazurile aratate mai sus sa se poata face dovada cu 
martori, daca aceasta priveste drepturi de care ele pot sa dispuna.  

Articolul precedent nu se aplica in cazul cand cererea depaseste 250 lei numai prin 
unirea capitalului cu dobanzile.  

Cel care a format cerere in judecata, pentru o suma mai mare de 250 lei, chiar de va 
voi a-si restrange cererea la 250 lei, nu va fi primit a infatisa dovada prin martori.  

Dovada prin martori nu se poate admite nici in cazul cand cererea in judecata este 
pentru o suma mai mica de 250 lei, dar care este un rest din o creanta mai mare, 
neconstatata prin inscris.  

Cand in aceeasi instanta o parte face mai multe cereri, pentru care nu are inscrisuri, 
daca toate aceste cereri, unindu-se trec peste suma de 250 lei, dovada prin martori nu poate 
fi admisa, chiar cand creditorul ar pretinde ca aceste creante provin din diferite cauze si ca s-
au nascut in diferite epoci, afara numai daca creditorul a dobandit aceste drepturi de la alte 
persoane.  

Toate cererile, sub orice titlu, care nu sunt justificate prin inscris, se vor face prin 
aceeasi petitie. Orice alte pretentii posterioare neprobate prin inscris si care se puteau face 
la darea petitiei nu vor mai fi primite.  

Regulile mai sus prescrise nu se aplica in cazul cand exista un inceput de dovada 
scrisa.  
     Se numeste inceput de dovada orice scriptura a aceluia in contra caruia s-a format 
petitia, sau a celui ce el reprezinta si care scriptura face a fi de crezut faptul pretins.  

Acele reguli nu se aplica insa intotdeauna cand creditorului nu i-a fost cu putinta a-si 
procura o dovada scrisa despre obligatia ce pretinde, sau a conserva dovada luata, precum:  
   1. la obligatiile care se nasc din cvasi-contracte si din delicte sau cvasi-delicte;  
   2. la depozitul necesar, in caz de incendiu, ruina, tumult sau naufragiu, si la depozitele ce 
fac calatorii in ospataria unde trag; despre toate acestea judecatorul va avea in vedere 
calitatea persoanelor si circumstantele faptului;  
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   3. la obligatiile contractate in caz de accidente neprevazute, cand nu era cu putinta partilor 
de a face inscrisuri;  
   4. cand creditorul a pierdut titlul ce-i servea de dovada scrisa, din o cauza de forta majora 
neprevazuta.  
 
Procedura contencioas ă   
  Orice persoană care are folosinţa drepturilor civile poate să fie parte în judecată. 
Asociaţiile sau societăţile care nu au personalitate juridică pot sta în judecată ca pârâte, dacă 
au organe proprii de conducere.  

 Persoanele care nu au exerciţiul drepturilor lor nu pot sta în judecată decât dacă sunt 
reprezentate, asistate ori autorizate în chipul arătat în legile sau statutele care rânduiesc 
capacitatea sau organizarea lor.  

Mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul pricinii este 
un drept sau o obligaţiune comună ori dacă drepturile sau obligaţiile lor au aceeaşi cauză.  

 Actele de procedură, apărările şi concluziile unuia dintre reclamanţi sau pârâţi nu pot 
folosi nici păgubi celorlalţi.  
     Cu toate acestea, dacă prin natura raportului juridic sau în temeiul unei dispoziţii a 
legii, efectele hotărârii se întind asupra tuturor reclamanţilor sau pârâţilor, actele de 
procedură îndeplinite numai de unii din ei sau termenele încuviinţate numai unora din ei 
pentru îndeplinirea actelor de procedură folosesc şi celorlalţi. Când actele de procedură ale 
unora sunt potrivnice celor făcute de ceilalţi, se va ţine seama de actele cele mai favorabile. 
Reclamanţii sau pârâţii care nu s-au înfăţişat sau nu au îndeplinit un act de procedură în 
termen vor continua totuşi să fie citaţi.  

Orice cerere adresată instanţelor judecătoreşti trebuie să fie făcută în scris şi să 
cuprindă arătarea instanţei, numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, după 
caz, denumirea şi sediul lor, numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa reprezentanţilor 
lor, dacă este cazul, obiectul cererii şi semnătura. De asemenea, cererea va cuprinde, dacă 
este cazul, şi datele de identificare a mijloacelor de comunicare utilizate de părţi, precum 
numărul de telefon, numărul de fax, adresa de poştă electronică sau altele asemenea.  

Judecătorul nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau înfăţişarea 
părţilor, afară numai dacă legea nu dispune altfel.  

Comunicarea cererilor şi a tuturor actelor de procedură se va face, din oficiu, prin 
agenţii procedurali ai instanţei sau prin orice alt salariat al acesteia, precum şi prin agenţi ori 
salariaţi ai altor instanţe, în ale căror circumscripţii se află cel căruia i se comunică actul.  
       După sesizarea instanţei, dacă părţile au avocat sau consilier juridic, cererile, 
întâmpinările sau alte acte se pot comunica direct între aceştia. În acest caz, cel care 
primeşte actul va atesta primirea şi va consemna data primirii pe însuşi exemplarul care se 
va depune la instanţă, de îndată, sub sancţiunea neluării în seamă. Dovada comunicării 
actelor poate fi făcută şi prin orice alt înscris depus la dosarul cauzei prin care se atestă, sub 
semnătură, primirea fiecărui act de procedură care a fost comunicat.  

Partea prezentă în instanţă, în persoană sau prin mandatar, nu poate refuza primirea 
actelor de procedură şi a înscrisurilor care i se comunică în şedinţă. În acest caz, instanţa 
poate încuviinţa, la cerere, un termen pentru a lua cunoştinţă de acte.  

Termenele se înţeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început, 
nici ziua când s-a sfârşit termenul.  
     Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare.  
     Termenele statornicite pe ani, luni sau săptămâni se sfârşesc în ziua anului, lunii sau 
săptămânii corespunzătoare zilei de plecare.  
     Termenul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfârşeşte într-o lună care nu 
are o asemenea zi, se va socoti împlinit în ziua cea din urmă a lunii.  
     Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală, sau când serviciul este 
suspendat, se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.  

 Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură dacă legea nu 
dispune altfel. Termenele încep să curgă şi împotriva părţii care a cerut comunicarea, de la 
data când a cerut-o.  
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 Neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în 
termenul legal atrage decăderea afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea 
dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei.  
     În acest din urmă caz, actul de procedură se va îndeplini în termen de 15 zile de la 
încetarea împiedicării; în acelaşi termen vor fi arătate şi motivele împiedicării.  

 Actele de procedură trimise prin poştă instanţelor judecătoreşti se socotesc 
îndeplinite în termen dacă au fost predate recomandat la oficiul poştal înainte de împlinirea 
lui.  
    
  Procedura înaintea primei instanţe  
  Procedura înainte de judecată  

Oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoane trebuie să facă o cerere 
înaintea instanţei competente.  
     Sesizarea instanţei se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, 
dacă legea prevede în mod expres aceasta. Dovada îndeplinirii procedurii prealabile se va 
anexa la cererea de chemare în judecată.  
     Neîndeplinirea procedurii prealabile nu poate fi invocată decât de către pârât prin 
întâmpinare, sub sancţiunea decăderii.  
     La sesizarea instanţei cu dezbaterea procedurii succesorale, reclamantul va depune 
o încheiere emisă de notarul public cu privire la verificarea evidenţelor succesorale 
prevăzute de Codul civil şi de lege. În acest caz neîndeplinirea procedurii prealabile poate fi 
invocată nu numai de către pârât, ci şi de către instanţă, din oficiu.  
     Se poate de asemenea cere, înainte de termen, executarea la termen a unei obligaţii 
alimentare sau altei prestaţiuni periodice.  
     Preşedintele mai poate încuviinţa în general, înainte de împlinirea termenului, cereri 
pentru executarea la termen a unor obligaţiuni, ori de câte ori va socoti că cererile sunt 
îndreptăţite pentru a preîntâmpina reclamantului o pagubă însemnată pe care acesta ar 
încerca-o dacă ar aştepta împlinirea termenului.  

 Partea care are interes poate să facă cerere pentru constatarea existenţei sau 
neexistenţei unui drept. Cererea nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea 
dreptului.  

Cererea de chemare în judecată va cuprinde:  
   1. numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, 
denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comerţului 
sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul fiscal şi contul bancar. Dacă 
reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România, unde urmează să 
i se facă toate comunicările privind procesul;  
    2. numele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin 
avocat, numele acestuia şi sediul profesional;  
   3. obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci când preţuirea este 
cu putinţă.  
    Pentru identificarea imobilelor se va arăta comuna şi judeţul, strada şi numărul, iar, în 
lipsă, vecinătăţile, etajul şi apartamentul, sau, când imobilul este înscris în cartea funciară, 
numărul de carte funciară şi numărul topografic;  
   4. arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea;  
   5. arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere.  
    Când dovada se face prin înscrisuri, se vor alătura la cerere atâtea copii câţi pârâţi sunt, 
mai mult câte o copie de pe fiecare înscris, pentru instanţă; copiile vor fi certificate de 
reclamant că sunt la fel cu originalul.  
    Se va putea depune şi numai o parte dintr-un înscris privitor la pricină, rămânând ca 
instanţa să dispună, la nevoie, înfăţişarea înscrisului în întregime.  
    Dacă înscrisurile sunt scrise în limbă străină sau cu litere vechi, se vor depune traduceri 
sau copii cu litere latine, certificate de parte.  
    Când reclamantul voieşte să-şi dovedească cererea sau vreunul din capetele cererii sale, 
prin interogatoriul sau jurământul pârâtului, va cere înfăţişarea în persoană a acestuia.  
    Când se va cere dovada cu martori, se vor arăta numele şi locuinţa martorilor. 
    6. Semnătura.  
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La cererea de chemare în judecată se vor alătura atâtea copii de pe cerere câţi pârâţi 
sunt.  
     Dacă mai mulţi pârâţi au un singur reprezentant sau dacă pârâtul are mai multe 
calităţi juridice, se va comunica o singură copie de pe acţiune şi de pe înscrisuri şi se va 
înmâna o singură citaţie.  
  Preşedintele, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege 
pentru cererea de chemare în judecată, fixează termenul de judecată pe care, sub 
semnătură, îl dă în cunoştinţă reclamantului prezent sau reprezentantului acestuia. Celelalte 
părţi vor fi citate potrivit legii.  
     Preşedintele va dispune în acelaşi timp să se comunice pârâtului, o dată cu citaţia, 
copii de pe cerere şi de pe înscrisuri, punându-i-se în vedere obligaţia de a depune la dosar 
întâmpinare cel mai târziu cu 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată.  
     Primul termen de judecată va fi stabilit astfel încât de la data primirii citaţiei pârâtul să 
aibă la dispoziţie cel puţin 15 zile pentru a-şi pregăti apărarea, iar în procesele urgente, cel 
puţin 5 zile. 

Sub rezerva dezbaterii la prima zi de înfăţişare, preşedintele, cu ocazia fixării 
termenului, dacă s-a solicitat prin cerere, va putea dispune citarea pârâtului la interogatoriu, 
alte măsuri pentru administrarea probelor, precum şi orice alte măsuri necesare pentru 
desfăşurarea procesului potrivit legii.  
    De asemenea, în condiţiile legii, preşedintele va putea încuviinţa, prin încheiere 
executorie, măsuri asigurătorii, precum şi măsuri pentru asigurarea dovezilor ori pentru 
constatarea unei situaţii de fapt.  

Întâmpinarea va cuprinde:  
   1. numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa pârâtului ori, pentru persoanele juridice, 
denumirea şi sediul lor, precum şi, după caz, numărul de înmatriculare în registrul comerţului 
sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul fiscal şi contul bancar. 
   2. excepţiile de procedură pe care pârâtul le ridică la cererea reclamantului;  
   3. răspunsul la toate capetele de fapt şi de drept ale cererii;  
   4. dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt de cerere; când va cere dovada cu 
martori, pârâtul va arăta numele şi locuinţa lor, dispoziţiile art. 82 alin. 1 teza a II-a fiind 
aplicabile în mod corespunzător;  
   5. semnătura.  
    La întâmpinare se vor alătura atâtea copii de pe întâmpinare câţi reclamanţi sunt; de 
asemenea se va alătura acelaşi număr de copii certificate de pe înscrisurile pe care se 
sprijină, mai mult un rând de copii pentru instanţă.  
     Dacă mai mulţi reclamanţi au un singur reprezentant, sau un reclamant stă în 
judecată în mai multe calităţi juridice, se va depune la dosar pentru aceste părţi câte o 
singură copie.  
     Cererea reconvenţională  

Dacă pârâtul are pretenţii în legătură cu cererea reclamantului, el poate să facă 
cerere reconvenţională.  
           Cererea trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute pentru cererea de chemare în 
judecată.  
    Cererea reconvenţională se depune o dată cu întâmpinarea sau, dacă pârâtul nu este 
obligat la întâmpinare, cel mai târziu la prima zi de înfăţişare.  
    Când reclamantul şi-a modificat cererea de chemare în judecată, cererea reconvenţională 
se va depune cel mai târziu până la termenul ce se va încuviinţa pârâtului, spre acest sfârşit.  

Cererea reconvenţională se judecă o dată cu cererea principală.  
    Când însă numai cererea principală este în stare de a fi judecată, instanţa o poate judeca 
deosebit.  

Conflictele de muncă sunt conflictele dintre salariaţi şi angajatori privind interesele cu 
caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor 
de muncă.  
  Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la 
încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, 
după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum şi a cererilor privind 
raporturile juridice dintre partenerii sociali.  
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Pot fi părţi în conflictele de muncă:  
   a) salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii în 
temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncă;  
   b) angajatorii - persoane fizice şi/sau persoane juridice -, agenţii de muncă temporară, 
utilizatorii, precum şi orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfăşurată în 
condiţiile prezentului cod;  
   c) sindicatele şi patronatele;  
   d) alte persoane juridice sau fizice care au această vocaţie în temeiul legilor speciale sau 
al Codului de procedură civilă.  

 Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate:  
   a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia 
unilaterală a angajatorului referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea 
sau încetarea contractului individual de muncă;  
   b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de 
sancţionare disciplinară;  
   c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul 
conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor 
despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de 
angajator;  
   d) pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii 
unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia;  
   e) în termen de 6 luni de la data naşterii dreptului la acţiune, în cazul neexecutării 
contractului colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia.  

În toate situaţiile, altele decât cele prevăzute la alin. anterior, termenul este de 3 ani 
de la data naşterii dreptului.  

Judecarea conflictelor de muncă este de competenţa instanţelor stabilite conform 
Codului de procedură civilă. Tribunalul judecă în primă instanţă conflictele de muncă, cu 
excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe. Hotărârile primei instanţe sunt 
executorii de drept când au ca obiect: plata salariilor sau a altor drepturi izvorâte din 
raporturile juridice de muncă, sau despăgubiri pentru accidente de muncă. 

Cererile referitoare la cauzele prevăzute la alin. (1) se adresează instanţei 
competente în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după 
caz, sediul.  

 Cererile referitoare la soluţionarea conflictelor de muncă se judecă în regim de 
urgenţă.  

Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să 
depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.  

 Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenţă, instanţa fiind în 
drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat 
administrarea acesteia.  

 Hotărârile pronunţate în fond sunt definitive şi executorii de drept.  
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9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 

     
          

 
Nr. 
crt. 

Compartimentul  
(postul)/acţiunea  

(operaţiunea) 
I II III IV V VI ... 

  0 1 2 3 4 5 6 ... 

 1. a E       

 2. b  V      

 3. c   A     

 4. d    Ap.    

 5. e     Ap.   

 6. f      Ah.  

 ... ...       ... 

 n z       ... 
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10. Anexe, înregistrări, arhivări 
 

     
         

Arhivare Nr. 
anexă 

Denumirea 
anexei Elaborator Aprobă Număr de 

exemplare Difuzare 
Loc Perioadă 

Alte 
elemente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.         

2.         

...         

n         

     
 


