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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos nr.6 Sector 3, Bucureşti, 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. 1615/C2/1387 
Data: 10.05.2013 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent,  

înregistrată la Consiliu sub nr. 11311/21.02.2013, depusă de către 
S.C. HISTERESIS S.R.L., cu sediul în municipiul Vaslui, str. George 
Enescu, bl. 251, sc. B. ap. 13, judeţul Vaslui, înregistrată la Oficiul 
Registrul Comerţului cu nr. J37/740/2007, având CUI 22677832, 
împotriva procedurii de atribuire, organizată de INSTITUTUL 
NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA 
LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în localitatea Măgurele, str. Atomiştilor, nr. 
409, judeţul Ilfov, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de furnizare, având ca 
obiect „Furnizare sistem de depunere laser pulsată PLD, instalare, 
punere în funcţiune şi instruire personal”, cod CPV: 38400000-9 
(Rev. 2), 51430000-5 (Rev. 2), 79632000-3 (Rev. 2), s-a solicitat 
anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 366/28.03.2013, 
prin care comisia de evaluare a hotărât respingerea ofertei sale şi 
declararea ca fiind câştigătoare a ofertei depusă de S.C. TWENTE 
SOLID STATE TEHNOLOGY B.V. 

S.C. TWENTE SOLID STATE TECHNOLOGY B.V., persoană 
juridică de naţionalitate olandeză, cu sediul în Room Sp24, High 
Tech Factory, Building 46, Veldmaat 10, 752 Olanda şi sediul de 
corespondenţă ales pentru comunicarea actelor de procedură în 
municipiul Bucuresti, B-dul Bucureştii Noi nr. 212A, sector 1,   
reprezentată de dl. Codrin Mardare conform împuternicirii din data 
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de 22.04.2013 anexată, în calitate de ofertant declarat câştigător în 
procedura de atribuire ce face obiectul cauzei, a depus, în original, 
cererea de intervenţie în interes propriu, fără număr de înregistrare 
la emitent, înregistrată la Consiliu sub nr. 13452/24.04.2013, prin 
care a solicitat respingerea contestaţiei depusă de S.C. HISTERESIS 
S.R.L. în principal ca lipsită de interes, iar în subsidiar ca nefondată 
şi pe cale de consecinţă menţinerea deciziei de atribuire a 
contractului de achiziţie publică de „Furnizare sistem de depunere 
laser pulsată PLD, instalare, punere în funcţiune şi instruire 
personal”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite contestaţia formulată de S.C. HISTERESIS S.R.L., în 
contradictoriu cu INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-
DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI. 

Anulează raportul procedurii şi actele subsecvente şi obligă 
autoritatea contractantă să pună în aplicare Decizia Consiliului nr. 
951/C5/668 din 19.03.2013 în termen de 10 zile de la comunicarea 
prezentei, iar pe cale de consecinţă respinge ca nefondată cererea 
de intervenţie formulată de S.C. TWENTE SOLID STATE 
TECHNOLOGY B.V. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire cu respectarea 
celor decise anterior. 

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. 
 


