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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 

Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642 şi +4 021 8900745 www.cnsc.ro 
 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
adoptă următoarea, 

 
DECIZIE 

 

Nr. .../.../... 
Data: ... 

 
 

Prin contestaţia nr. 1345/22.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 20566/23.10.2015, 
depusă de SC ... SRL, cu sediul social în ..., ..., judeţul ..., având CUI RO 
..., privind rezultatul procedurii de atribuire organizată de .... ..., cu 
sediul în ..., ..., judeţul ..., pentru atribuirea contractului având ca obiect 
Achiziţia de Laptop-uri şi Aplicaţii informatice (sistem operare, suita 
office, antivirus), s-a solicitat anularea raportului procedurii de atribuire 
şi a comunicării rezultatului procedurii nr. 819/20.10.2015 şi a tuturor 
actelor subsecvente, obligarea autorităţii contractante la reluarea 
procedurii de la etapa de aplicare a algoritmului de calcul stabilit în 
documentaţia de atribuire. 
 

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

 
DECIDE: 

 
 În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (7) 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, cu modificările şi completările 
ulterioare, ia act de renunţarea la contestaţia formulată de SC ... SRL, 
în contradictoriu cu .... .... 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
10 zile de la comunicare. 
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MOTIVARE 
 

    În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: 
    Prin contestaţia formulată, SC ... SRL a solicitat cele menţionate 

în partea introductivă a deciziei.  
   Prin erata transmisă prin email de către SC ... SRL şi înregistrată 

la Consiliu cu nr. 20567/23.10.2015, contestatoarea comunică cererea 
de renunţare la contestaţie, motivat de faptul că autoritatea 
contractantă i-a adus la cunoştinţă că „se află în situaţia de a pierde 
finanţarea acestui proiect” în cazul depunerii unei contestaţii.  
 Având în vedere dispoziţiile art. 278 alin. (7) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora Consiliul poate lua act oricând, în cursul 
soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către contestator, 
Consiliul urmează să ia act de renunţare la contestaţia formulată de SC 
... SRL, în contradictoriu cu .... .... 
 

 
     

 
 

PREŞEDINTE COMPLET, 
... 

 
 
 
         MEMBRU COMPLET,               MEMBRU COMPLET, 
    ...                         ... 
 

 
 
 
 
 
 
 

Redactată în patru exemplare originale, conţine două pagini. 
  


