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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 / 021.8900.745  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. 1776/C9/1926 
Data: 20.10.2015 

 
Prin contestaţia nr. 463/30.09.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 18838/01.10.2015, 
depusă de SC Analytik Jena România SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Av. 
Vasile Fuica nr. 26, sector 1, având CUI 11795620, privind procedura de 
cerere de oferte online, organizată de Administraţia Naţională Apele 
Române – Administraţia Bazinală de Apă Banat, cu sediul în Timişoara, 
bd. Mihai Viteazu nr. 32, judeţul Timiş, în calitate de autoritate 
contractantă, în vederea atribuirii contractului de furnizare 
spectrofotometru de absorbţie atomică (cuptor de grafit + autosampler), 
cod CPV 38000000-5 – Echipamente de laborator, optice şi de precizie 
(cu excepţia ochelarilor), contestatoarea a solicitat anularea adresei nr. 
12492/25.09.2015 de comunicare a rezultatului procedurii şi a deciziei 
autorităţii contractante prin care a stabilit ofertantul câştigător şi a 
tuturor actelor subsecvente, anularea raportului procedurii de atribuire, 
obligarea autorităţii contractante la a reveni asupra deciziei privind 
ofertantul declarat câştigător, prin reevaluarea propunerii tehnice 
declarată câştigătoare, sub aspectul motivelor de neconformitate 
invocate în cuprinsul contestaţiei, continuarea procedurii de atribuire cu 
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare în materia achiziţiilor publice şi 
a cerinţelor caietului de sarcini, obligarea autorităţii contractante la 
emiterea unui nou raport al procedurii, implicit la a atribui contractul de 
achiziţie publică ofertantului cu oferta admisibilă, pe baza criteriului de 
atribuire din fişa de date. 

Prin adresa nr. O-2714/09.10.2015, înregistrată la Consiliu cu nr. 
19570/09.10.2015, completată prin adresa nr. 2735/13.10.2015, 
înregistrată la Consiliu cu nr. 19759/13.10.2015, SC Agilrom Scientific 
SRL, cu sediul în Voluntari, Şos. Pipera – Tunari 1H, Complex Vile Class, 
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Vila P03, judeţul Ilfov, a solicitat respingerea contestaţiei SC Analytik 
Jena România SRL.  

 
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 ulterioare, 
pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, respinge ca lipsită 
de interes contestaţia formulată de SC Analytik Jena România SRL, în 
contradictoriu cu Administraţia Naţională Apele Române – Administraţia 
Bazinală de Apă Banat. 

În conformitate cu art. 64 Cod procedură civilă încuviinţează în 
principiu cererea de intervenţie depusă de SC Agilrom Scientific SRL şi o 
admite în baza art. 278 alin. (2) din ordonanţă. 

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

                                         


