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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 prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea 
 

DECIZIE 
Nr. .../.../... 

Data: ...  
 

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor cu nr. 21834/11.11.2015, depusă de ...cu sediul ..., 
CUI 01037400437, privind procedura de licitaţie deschisă organizată 
de ..., cu sediul în ..., str. nr...., în calitate de autoritate contractantă, 
în vederea atribuirii contractului de servicii, având ca obiect 
Delegarea serviciilor de operare a centrului de management integrat 
al deşeurilor Lupac şi a staţiilor de transfer din ..., în cadrul 
proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în ...”, 
coduri CPV 90531000-8 – Servicii de gestionare a rampelor de gunoi 
(Rev.2), 90500000-2 – Servicii privind deşeurile menajere şi 
deşeurile (Rev.2), 90512000-9 – Servicii de transport de deşeuri 
menajere (Rev.2) şi 90513000-6 – Servicii de tratare şi eliminare de 
deşeuri menajere şi deşeuri nepericuloase (Rev.2), contestatoarea a 
solicitat ... contractantă înainte de data limită de depunere a 
ofertelor.                       

 
 

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

 

 
DECIDE: 

 

În temeiul art. 278 alin. (1) şi (5) 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 
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ulterioare, respinge ca rămasă fără obiect contestaţia formulată de 
S... S.p.A., în contradictoriu cu .... 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006. Împotriva prezentei decizii se poate 
formula plângere în termen de zece zile de la comunicare. 

 

MOTIVARE 
 

În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: 
Prin contestaţia depusă, ...în calitate de operator economic 

interesat de participarea la procedura de licitaţie deschisă, 
organizată de autoritatea contractantă ..., a solicitat cele 
menţionate în partea introductivă a deciziei, arătând că autoritatea 
contractantă postând fişe tehnice, proces tehnologic şi manuale de 
operare ale staţiilor de transfer atât de târziu, nu permite 
ofertanţilor elaborarea unei oferte complete (o mare parte din 
informaţiile necesare au fost postate cu 44 de ore înainte de data 
limită de depunere a ofertelor: 11.11.2015, ora 12:00).  

Prin adresa nr. 17840/..., înregistrată la Consiliu cu nr. 
22084/..., autoritatea contractantă a adus la cunoştinţa Consiliului 
că, până la data limită de depunere a ofertelor, respectiv 
11.11.2015, ora 12:00, nu a fost depusă nicio ofertă şi, în 
conformitate cu art. 72 lit. k) din HG nr. 925/2006, comisia de 
evaluare a stabilit anularea procedurii de achiziţie publică. În 
susţinerea afirmaţiilor sale, autoritatea contractantă a depus copia 
procesului-verbal de anulare a procedurii în temeiul art. 209 alin. 
(1) lit. b) din ordonanţă. 

Din examinarea materialului probator administrat, aflat la 
dosarul cauzei, Consiliul reţine următoarele: 

Procedura de atribuire organizată de ..., în vederea atribuirii 
contractului de concesiune servicii, având ca obiect Delegarea 
serviciilor de operare a centrului de management integrat al 
deşeurilor Lupac şi a staţiilor de transfer din ..., în cadrul proiectului 
„Sistem integrat de management al deşeurilor în ...”, coduri CPV 
90531000-8 – Servicii de gestionare a rampelor de gunoi (Rev.2), 
90500000-2 – Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile 
(Rev.2), 90512000-9 – Servicii de transport de deşeuri menajere 
(Rev.2) şi 90513000-6 – Servicii de tratare şi eliminare de deşeuri 
menajere şi deşeuri nepericuloase (Rev.2), este licitaţia deschisă. 
Conform invitaţiei de concesionare nr. .../..., data limită pentru 
depunerea ofertelor a fost stabilită pentru 11.11.2015, ora 12:00. 

Ulterior luării la cunoştinţă de documentaţia de atribuire, 
inclusiv clarificările la documentaţie, pentru motivele evocate 
anterior, S... S.p.A. a depus la Consiliu contestaţia în analiză. 
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Verificând documentele aflate la dosarul cauzei, Consiliul 
constată că achizitoarea a hotărât anularea procedurii de atribuire în 
cauză, în temeiul art. 209 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 34/2006, potrivit căruia, autoritatea contractantă 
are obligaţia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică în următoarele cazuri: dacă nu a 
fost depusă nicio ofertă sau dacă au fost depuse oferte care, deşi 
pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate din cauza modului 
neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/ori financiare. 

Faţă de cele de mai sus, se observă că ... a anulat procedura 
de licitaţie deschisă, pentru atribuirea contractului de servicii, având 
ca obiect Delegarea serviciilor de operare a centrului de 
management integrat al deşeurilor Lupac şi a staţiilor de transfer 
din ..., în cadrul proiectului „Sistem integrat de management al 
deşeurilor în ...”, astfel cum rezultă din cuprinsul procesului-verbal 
de anulare nr. 17742/11.11.2015. 

Procedura fiind anulată, capătul de cerere privind prelungirea 
termenului pentru depunerea ofertelor este rămas fără obiect. 

Referitor la capătul de cerere privind suspendarea procedurii şi 
acesta a rămas fără obiect ca urmare a pronunţării deciziei de către 
Consiliu. 

În considerarea celor prezentate, în temeiul art. 278 alin. (1)  
şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul va respinge ca 
rămasă fără obiect contestaţia formulată de ... 

Fără pronunţarea asupra altor excepţii şi a fondului cauzei. 
 

  PREŞEDINTE COMPLET, 
... 

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

 
 

Redactată în patru exemplare, conţine trei pagini. 


