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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.1979/C10/2267 
Data:18.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. 6379/13.11.2015 înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22195/16.11.2015, 
depusă de către SC CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE 
REASIGURARE SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Nicolae Caramfil 
nr. 61B, sector 1, având Număr de Înregistrare la Oficiul Registrului 
Comerţului J40/9518/2003 şi Cod Unic de Înregistrare 12408250, 
formulată împotriva adresei nr. 8114/06.11.2015 reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii, emisă de MUZEUL NAŢIONAL DE 
ISTORIE A ROMÂNIEI, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în 
municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 12, sector 3, în cadrul procedurii 
de licitaţie deschisă online, pentru atribuirea contractului de achiziţie 
publică de servicii, având ca obiect „Servicii de asigurare a unor bunuri 
de patrimoniu pentru expozitia «COMORILE ROMÂNIEI» pentru perioada 
20 noiembrie 2015 - 31 martie 2016”, cod CPV 66510000-8, s-a 
solicitat: anularea rezultatului procedurii consemnat în adresa nr. 
8114/06.11.2015, precum şi reluarea procedurii prin acceptarea ofertei 
sale ca fiind conformă. 

 
 

În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (2) din O.U.G. nr.34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, admite contestaţia formulată de 
către SC CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE REASIGURARE SA în 
contradictoriu cu MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI.
 Dispune anularea deciziei de respingere ca neconformă a ofertei 
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depuse de către SC CERTASIG - SOCIETATE DE ASIGURARE 
REASIGURARE SA, anularea raportului procedurii nr. 8111/06.11.2015 şi 
a tuturor comunicarilor subsecvente acestuia. 

În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (4) şi (6) din O.U.G. 
nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, dispune 
continuarea procedurii, prin stabilirea ofertei castigatoare, cu luarea în 
considerare a celor cuprinse în motivarea prezentei decizii, în termen de 
10 zile de la comunicarea acesteia. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru autoritatea contractantă, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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

 


