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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

           Str. Stavropoleos nr.6 Sector 3, ..., România,CP 030084, CIF 20329980 
             Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745   www.cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. 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 nr. ..../25.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. .../25.11.2015, formulată de S.C. 
... S.R.L., cu sediul în ..., ..., judeţul ..., înregistrată la O.R.C. sub nr. J..., 
având Cod Unic de Înregistrare ..., împotriva „procedurii de atribuire”, 
emisă de ...., cu sediul în municipiul ..., ..., ..., în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschisă” 
fără fază finală de licitaţie electronică, a acord-cadrului de achiziţie 
publică de furnizare având ca obiect „Acord-cadru de furnizare a 
consumabilelor pe bază de cerneală, tonere şi riboane”, coduri CPV 
30192113-6, 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8, 30192300-4, tip 
de finanţare: fonduri bugetare, s-a solicitat:  

„ – obligarea autorităţii contractante la efectuarea verificărilor 
prevăzute la art. 971 din H.G nr. 925/2006 cu modificările şi 
copmpletările ulterioare referitoare la încadrarea în situaţiile prevăzute la 
art. 181 lit. (c1) din O.U.G nr. 34/2006 a ofertanţilor S.C. .... S.R.L. şi 
S.C. ..... S.R.L. Concret, solicităm Consiliului să oblige autoritatea 
contractantă să solicite ANAP (fosta ANRMAP), în scopul verificării 
modului de îndeplinirea a clauzelor contractuale, dacă ofertanţii S.C. .... 
S.R.L. şi S.C. .... S.R.L. figurează în evidenţa ANAP cu documente 
constatatoare şi câte din acestea sunt negative; 

- în cazul în care se constată că, în urma acestor verificări, în baza 
de date a ANAP există documente constatatoare din care reiese că 
ofertanţii S.C. ..... S.R.L. şi S.C. .... S.R.L. nu şi-au îndeplinit în mod 
corespunzător obligaţiile contractuale faţă de clienţii autorităţii 
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contractante, solicităm Consiliului să oblige autoritatea contractantă să 
facă uz de prevederile fişei de date la punctul nr. «III.2.1 a) Situaţia 
personală a candidatului sau ofertantului: Cerinţa nr. 3: (...) Încadrarea 
în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G nr. 34/2006 atrage 
excluderea ofertantului de la procedura aplicată pentru atribuirea 
acordului cadru»; 

- Obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii de 
atribuire prin ... şi stabilirea ofertelor admisibile şi câştigătoare cu 
respectarea prevederilor legale în materia achiziţiilor publice; 

- Plata cheltuielilor de judecată prilejuite cu prezenta contestaţie.”  
Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
 

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

 
 

DECIDE: 
 

Ia act de renunţarea la contestaţia formulată de S.C. ... S.R.L., în 
contradictoriu cu ..... 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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

 
 

MOTIVARE 
 
 

În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: 
Prin contestaţia formulată, S.C. ... S.R.L. contestă procedura de 

atribuire, emisă de ........, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă” fără fază finală de licitaţie 
electronică, a acord-cadrului de achiziţie publică de furnizare având ca 
obiect „Acord-cadru de furnizare a consumabilelor pe bază de cerneală, 
tonere şi riboane”, coduri CPV 30192113-6, 30125100-2, 30125110-5, 
30125120-8, 30192300-4, tip de finanţare: fonduri bugetare solicitând: 
cele menţionate în partea introductivă a deciziei. 
 Contestatorul precizează că a participat la procedură. În urma 
primirii procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. A9-
../07.100.2015, contestatorul a adus la cunoştinţă autorităţii 
contractante prin e-mail informaţii cu privire la posibilitatea ca cel puţin 
un operator economic care a depus ofertă să nu fi respectat prevederile 
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cerinţei din fisa de date a achiziţiei de la punctul „II 1.2.1.a) Situaţia 
personală a candidatului sau ofertantului: Cerinţa nr. 3: (...) încadrarea în 
situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G nr. 34/2006 atrage excluderea 
ofertantului de la procedura aplicată pentru atribuirea acordului cadru”. 
  În sprijinul contestaţiei au fost depuse, în copie, o serie de 
înscrisuri.    

Ulterior, prin adresa nr. .../..., înregistrată la Consiliu sub nr. .../..., 
S.C. ... S.R.L. menţionează, că „având în vedere nevoia acută de 
consumabile a autorităţii contractante, societatea noastră a decis să 
renunţe la contestaţia nr. .../25.11.2015”.  

Conform art. 278 alin. (7) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare „Consiliul poate lua act, oricând în cursul 
soluţionării contestaţiei, de renunţarea la aceasta de către contestator”.  

 Având în vedere dispoziţiile legale invocate, Consiliul va face 
aplicarea acestora, luând act de renunţarea la contestaţia nr. 
.../25.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. .../25.11.2015, formulată de către S.C. ... S.R.L., în 
contradictoriu cu .....  

În temeiul art. 278 alin. (6) din aceeaşi ordonanţă va dispune 
continuarea procedurii de atribuire. 

Obligatorie, conform art. 280 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
 

PREŞEDINTE COMPLET 
... 

 
 

MEMBRU COMPLET                                      MEMBRU COMPLET 
 ...                                           ...  

 
 

Redactată în .... exemplare originale, conţine .... pagini. 
 


