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  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. 2028/C4/2151 
Data: 25.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. 52 din 30.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21134 din 02.11.2015, 
înaintată de SC HIDRO TECH SRL, cu sediul în Bacău, str. Ghioceilor nr. 
31, sc. C, ap. 6, judeţul Bacău, având CUI 16283205, formulată 
împotriva documentaţiei de atribuire elaborată de către MUNICIPIUL 
BACĂU, cu sediul în Bacău, str. Mărăşeşti nr. 6, judeţul Bacău, în calitate 
de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de cerere de oferte 
organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Rest de 
executat pentru finalizarea obiectivului: Reabilitare infrastructură 
urbană, zona I.L. Caragiale – Milcov – Intersecţie strada Letea din 
municipiul Bacău”, s-a solicitat: 
„-  anularea parţială a documentaţiei de atribuire, în sensul eliminării din 
documentaţia de atribuire a cerinţelor privind procedeul tehnic de 
fabricare a conductelor şi mufelor din PAFSIN; 
- orice măsură necesară pentru remedierea actelor ce afectează 
procedura de atribuire în prezenta cauză, respectiv obligarea autorităţii 
contractante să modifice caietul de sarcini prin modificarea şi/sau 
eliminarea menţiunilor privind specificaţiile tehnice referitoare la 
impunerea drept condiţie de admisibilitate a unei anumite metode de 
fabricaţie a conductelor şi mufelor din PAFSIN, astfel încât caietul de 
sarcini să fie întocmit în acord cu principiile promovării concurenţei, al 
garantării tratamentului egal şi nediscriminatoriu operatorilor economici 
şi al utilizării eficiente a fondurilor publice.” 

Prin adresa nr. 2536/13.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 22131 din 13.11.2015 şi precizată 
prin adresa nr. 2549/16.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 22158 din 16.11.2015 ca fiind cerere 
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de intervenţie accesorie, în interesul contestatoarei, S.C. IMROM S.A., cu 
sediul social în Roman, str. Ogoarelor nr. 6, judeţul Neamţ, având CUI 
RO 2057429, aduce la cunoştinţă Consiliului că a solicitat autorităţii 
contractante suspendarea procedurii de atribuire. 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
   În temeiul art. 278 alin. (2), (4) şi (6) 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 
admite contestaţia formulată de SC HIDRO TECH SRL şi dispune 
continuarea procedurii de atribuire după remedierea documentaţiei de 
atribuire, în sensul stabilirii specificaţiilor tehnice aferente produselor în 
discuţie, prin precizarea de caracteristici tehnice cuprinse într-un interval 
rezonabil, care să corespundă produselor mai multor producători, în 
termen de 11 zile de la data primirii prezentei. Actul de remediere a 
documentaţiei va fi postat de autoritate în SEAP, pentru a fi adus la 
cunoştinţa operatorilor economici interesaţi. 
   Respinge ca inadmisibilă cererea de intervenţie formulată de SC 
IMROM SA. 
   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. 
 


