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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG 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.  1883/ C4/1965, 1976 

Data: 06.11.2015  
 

Prin contestaţia nr. 851/05.09.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19198/06.10.2015, 
depusă de către SC OBITORY CONSTRUCT SRL, cu sediul în Iaşi, şos. 
Tudor Neculai nr. 9, cam. 2, etj. 1, judeţul Iaşi, având număr de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J22/638/2011 şi Cod Unic de 
Înregistrare 28286590, formulată împotriva adresei nr. 20312/ 
30.09.2015, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii de 
atribuire, emisă de către UNIVERSITATEA TEHNICĂ „Ghe. Asachi” IAŞI, 
în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Iaşi, str. Prof. Dr. 
Docent Dimitrie Mangeron nr. 67, judeţul Iaşi, în cadrul procedurii de 
„cerere de oferte” cu fază finală de licitaţie electronică, pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect „Lucrări de 
reabilitare învelitoare corp C şi împrejurimile imobil M.A.” lotul 1, cod 
CPV 45261000-4, s-a solicitat:  
- anularea raportului de analiză a procedurii şi declararea ofertei ca fiind 
conformă,  
- anularea comunicării nr. 20312/30.09.2015, 
- reanalizarea ofertei SC OBITORY CONSTRUCT SRL şi luarea în 
considerare a tuturor documentelor prezentate în cadrul ofertei.  

Prin contestaţia nr. 24/05.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19286/07.10.2015, depusă de 
către SC GREEN TERRA SRL, cu sediul în Iaşi, b-dul Ştefan cel Mare şi 
Sfânt nr. 4, judeţul Iaşi, având număr de înregistrare la Oficiul 
Registrului Comerţului J22/125/2008 şi Cod Unic de Înregistrare 
23062010, formulată împotriva adresei nr. 20310/30.09.2015 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, emisă de 
către UNIVERSITATEA TEHNICĂ „Ghe. Asachi” IAŞI, în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în Iaşi, str. Prof. Dr. Docent Dimitrie 
Mangeron nr. 67, judeţul Iaşi, în cadrul procedurii de atribuire 



 
2

antemenţionate, loturile 1 şi 2, s-a solicitat anularea rezultatului 
procedurii şi obligarea autorităţii contractante la reanalizarea ofertei. 
  Pentru soluţionarea unitară a contestaţiilor, având în vedere că 
acestea au fost formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, 
Consiliul a procedat la conexarea lor, în conformitate cu dispoziţiile art. 
273 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.  
 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În temeiul art. 271 ind. 1 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, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, respinge 
contestaţia SC GREEN TERRA SRL, în contradictoriu cu UNIVERSITATEA 
TEHNICĂ „Ghe. Asachi” IAŞI. 

În temeiul art. 278 alin. (2), (4) şi (6) din OUG 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, admite contestaţia formulată de 
SC OBITORY CONSTRUCT SRL, în contradictoriu cu UNIVERSITATEA 
TEHNICĂ „Ghe. Asachi” IAŞI, anulează raportul procedurii şi actele 
subsecvente acestuia, şi obligă autoritatea ca în termen de cel mult 15 
zile de la primirea prezentei, să procedeze la reluarea procedurii de 
achiziţie publică de la etapa clarificării şi verificării ofertei prezentate de 
contestatoare. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006.  

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

 
 


