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C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642  +4 021 890 07 45   www.cnsc.ro 

 

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. 1945/C7/2068 
Data: 13.11.2015 

 
 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent şi nedatată, 

înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 
20241/20.10.2015, formulată de către de S.C. GAUSS S.R.L., cu sediul 
în Timişoara, Calea Martirilor 1989 nr. 1-3-5, judeţul Timiş, înregistrată 
la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J35/2004/1992, având CUI RO 
3044753, reprezentată prin Cabinet de Avocat Valentina Topor Vârban, 
cu sediul pentru comunicarea actelor de corespondenţă în Bucureşti, str. 
Mihai Eminescu nr. 55, sectorul 2, formulată împotriva adresei nr. 
19523/12.10.2015 de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire, 
pentru lotul 10, emisă de către AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI 
PUBLICITATE IMOBILIARĂ, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei 
nr. 202A, sectorul 6, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de licitaţie deschisă, aplicată integral prin utilizarea mijloacelor 
electronice fără etapă finală de licitaţie electronică, organizată în vederea 
încheierii acordului-cadru, divizat pe loturi, având ca obiect „Servicii de 
înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi 
Carte Funciară în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte 
Funciară (PNCCF)”, se solicită admiterea contestaţiei astfel cum a fost 
formulată, anularea rezultatului procedurii de atribuire, constatarea că în 
mod nelegal oferta sa a fost declarată inacceptabilă şi procedura de 
atribuire a fost anulată, pentru lotul 10, iar pe cale de consecinţă, 
dispunerea continuării procedurii de achiziţie publică, pentru acest lot. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. GAUSS 

S.R.L., cu sediul în Timişoara, Calea Martirilor 1989 nr. 1-3-5, judeţul 
Timiş, în contradictoriu cu AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI 
PUBLICITATE IMOBILIARĂ, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei 
nr. 202A, sectorul 6.  

Menţine decizia de anulare a procedurii de achiziţie publică pentru 
lotul 10. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


