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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.1953/C1/2079 
Data: 13.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 617/21.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 20379/21.10.2015, 
formulată de SC TQ CONSULTANŢĂ ŞI RECRUTARE SRL, cu sediul în 
Galaţi, str. Calea Prutului nr. 12, jud. Galaţi, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. J17/1311/2005,  având CUI RO 17749444, 
reprezentantă legal prin Galina Comsa - administrator, împotriva adresei 
de comunicare a rezultatului procedurii nr. 7486/19.10.2015, emisă de 
către SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, cu sediul în Târgu Jiu, 
str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, jud. Gorj, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de achiziţie publică, organizată prin 
cerere de oferte, în vederea atribuirii, pe loturi, a contractului de servicii 
având ca obiect „«Verificarea Rapoartelor anuale de monitorizare privind 
emisiile de gaze cu efect de seră pentru anul 2015» pentru sucursalele 
din cadrul S CEO SA” - cod CPV 90731700-7, s-a solicitat „recunoaşterea 
dreptului de câştigător al SC TQ CONSULTANŢĂ ŞI RECRUTARE SRL”.   

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 
Respinge ca nefondată contestaţia formulată de SC TQ 

CONSULTANŢĂ ŞI RECRUTARE SRL, în contradictoriu cu SC COMPLEXUL 
ENERGETIC OLTENIA SA. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
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Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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

 


