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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE  A  CONTESTAŢIILOR 

 
Str. Stavropoleos nr. 6,  sector 3,  ...,  cod poştal 030084,  România 

Tel: +4 021.310.46.41   Fax: +4 021.890.07.45 şi +4 021.310.46.42   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. 6792/02.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21254/03.11.2015, 
depusă de SC ... SRL, cu sediul în str. ... nr. 24, ..., etajele 4 şi 5, 
sector 6, ..., CUI ..., privind procedura de licitaţie deschisă pentru 
încheierea unui acord-cadru de furnizare echipament de tomografie 
computerizată multislice cu sistem postprocesare, coduri CPV 
33115000-9, 51411000-6 şi 80320000-3, anunţ de participare nr. 
.../..., cu data limită de depunere a ofertelor 07.12.2015, organizată 
de S... ..., cu sediul în ..., ..., judeţul Ialomiţa, în calitate de 
autoritate contractantă, contestatoarea a solicitat, în principal, 
suspendarea procedurii de atribuire, precum şi anularea 
documentaţiei şi a procedurii de atribuire, iar în subsidiar obligarea 
autorităţii contractante la remedierea documentaţiei de atribuire. 
Prin decizia sa nr. .../.../ .../06.11.2015, Consiliul s-a pronunţat 
asupra capătului de cerere de suspendare a procedurii de atribuire, 
respingându-l ca nefondat. Pe rol, în prezent, se află celelalte capete 
de cerere din contestaţie. 

 
În baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În conformitate cu dispoziţiile 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 
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şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, ia act de renunţarea SC ... SRL la 
contestaţia sa nr. 6792/02.11.2015, în contradictoriu cu S... .... 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. Împotriva ei se 
poate formula plângere, în termen de zece zile de la comunicare. 

 
MOTIVARE 

 
Consiliul a fost legal sesizat şi este competent, potrivit 

dispoziţiilor art. 266 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006, cu amendamentele ulterioare, să soluţioneze 
contestaţia de faţă, prin care operatorul economic SC ... SRL a 
solicitat în principal, suspendarea procedurii de atribuire, precum şi 
anularea documentaţiei şi a procedurii de atribuire, iar în subsidiar 
obligarea autorităţii contractante la remedierea documentaţiei de 
atribuire, în cadrul procedurii menţionată în partea introductivă. 

În urma primirii copiei contestaţiei, autoritatea achizitoare a 
publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice actul de remediere 
a specificaţiilor caietului de sarcini nr. 4735/05.11.2015 
("[CN.../006] Erata Caiet de sarcini.pdf.p7s"), context în care 
contestatoarea a înştiinţat Consiliul, la 11.11.2015, că renunţă la 
contestaţia ce formează obiectul prezentei cauze. 

În considerarea dispoziţiilor art. 278 alin. (7) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, potrivit cărora Consiliul poate lua 
act, oricând în cursul soluţionării contestaţiei, de renunţarea la 
aceasta de către contestatoare, Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor urmează să ia act de renunţarea SC ... SRL la 
contestaţia sa nr. 6792/02.11.2015, în contradictoriu cu S... .... 

 
Redactată în patru exemplare, conţine două pagini. 
 

PREŞEDINTE COMPLET, 
... 

 
 
 MEMBRU,        MEMBRU, 
  ...         ... 


