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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE  A  CONTESTAŢIILOR 

 
Str. Stavropoleos nr. 6,  sector 3,  Bucureşti,  cod poştal 030084,  România 
Tel: +4 021.310.46.41   Fax: +4 021.890.07.45 şi +4 021.310.46.42   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. 1948 / C4 / 2218, 2221 

Data: 13.11.2015 
 

  Prin contestaţia nr. B.VDF-1086/09.11.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21725/09.11.2015, depusă 
de SC VODAFONE ROMÂNIA SA cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de 
Gaulle nr. 15, sector 1, având CUI 8971726, formulată împotriva 
documentaţiei de atribuirea elaborată de către REGIA NAŢIONALĂ A 
PĂDURILOR – ROMSILVA RA, cu sediul în str. Petricani nr. 9A, sector 2, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire a 
contractului de „Servicii de telefonie mobilă şi date mobile la nivel 
naţional”, s-a solicitat modificarea documentaţiei de atribuire, iar în 
subsidiar, anularea procedurii de atribuire. 

Prin contestaţia înregistrată la Consiliu cu nr. 21746/10.11.2015, 
depusă de SC ORANGE ROMÂNIA SA, cu sediul în Bucureşti, b-dul Lascăr 
Catargiu nr. 47-53, Europe House, sector 1, CUI 9010105, reprezentată 
convenţional prin Cabinet de avocat Gruia Dufaut, formulată împotriva 
documentaţiei de atribuire elaborată de REGIA NAŢIONALĂ A 
PĂDURILOR – ROMSILVA RA, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, s-a solicitat 
“modificarea/eliminarea din documentaţia de atribuire a specificaţiilor 
tehnice disproporţionate cu nişte specificaţii tehnice care să corespundă 
cerinţelor minime referitoare la serviciile prevăzute în documentaţia de 
atribuire şi care să respecte principiile proporţionalităţii, tratamentului 
egal şi nediscriminării”, iar în subsidiar, anularea procedurii de atribuire. 

 
În baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 278 alin. (7) 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, ia act de renunţarea la contestaţiile depuse de SC VODAFONE 
ROMÂNIA SA şi SC ORANGE ROMÂNIA SA. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. Împotriva ei se poate 
formula plângere, în termen de zece zile de la comunicare. 

 


