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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, +40218900745  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. 1824/C3/1962, 2038 
Data: 29.10.2015 

 
 
 

Prin contestaţiile fără număr de înregistrare şi nedatate la emitent, 
înregistrate la CNSC sub nr. 19177/06.10.2015 şi sub nr. 19828/ 
14.10.2015, aparţinând SCA ZAMFIRESCU RACOŢI AND PARTNERS, cu 
sediul în Bucureşti, str. Plantelor nr. 12, sectorul 2, având CUI 
RO023974, înaintate împotriva documentaţiei de atribuire şi răspunsului 
la clarificări publicat în data de 08.10.2015, elaborate de MINISTERUL 
ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE 
AFACERI, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202 E, 
sectorul 6, în calitate de autoritate contractantă în procedura, selecţie de 
oferte, organizată în vederea încheierii acordului-cadru, având ca obiect 
„Servicii de asistenţă şi reprezentare juridică”, cu invitaţie de participare 
publicată pe site-ul propriu în data de 22.09.2015, s-a solicitat 
Consiliului admiterea contestaţiilor şi, în principal, eliminarea 
prevederilor restrictive cuprinse în documentaţia de atribuire, respectiv 
punctul 2.1. lit. e) şi punctul. 6 lit. a) din caietul de sarcini, sau 
modificarea acestora astfel încât să fie în acord cu principiile statuate la 
art. 2 din OUG nr. 34/2006, iar, în subsidiar, anularea proceduri de 
atribuire, în cazul în care, ca urmare, a eliminării prevederilor restrictive 
cuprinse la pct. 2.1 lit. e) şi pct. 6.1. lit. a) din caietul de sarcini, 
procedura de atribuire nu poate continua. 

 
 
                În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 
Respinge contestaţiile formulate de SCA ZAMFIRESCU RACOŢI AND 

PARTNERS, pentru neconstituirea garanţiei de bună conduită în 
cuantumul stabilit şi dispune continuarea procedurii de atribuire.  

Prezenta decizie este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 
280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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


