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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. 2052/C4/2237 
Data: 27.11.2015  

 
 

Prin contestaţia nr. 74/11.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21917/11.11.2015, depusă de 
către SC VEGACOMP CONSULTING SRL, cu sediul în Bucureşti, Piaţa 
Montreal nr. 10, Clădirea World Trade Center, Intrarea F, etj. 1, sector 1, 
având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 
J40/9538/2004 şi Cod Unic de Înregistrare 16506340, formulată 
împotriva procedurii de „licitaţie deschisă”, pentru atribuirea contractului 
de achiziţie publică, având ca obiect servicii de consultanţă pentru 
elaborarea unui studiu privind evaluarea cadrului tehnic aplicabil la nivel 
naţional pentru construirea de reţele de comunicaţii electronice de fibră 
optică în contextul dezvoltării comunicaţiilor electronice de bandă largă 
din România, organizată de către AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU 
ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII, în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în Bucureşti, str. Delea Nouă nr. 2, 
sector 3, s-a solicitat recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului 
legitim de a participa la licitaţia deschisă cu oferta tehnică şi celelalte 
documente aferente, potrivit fişei de date şi caietului de sarcini 
corespunzător şi cu formularul de ofertă refăcut.   

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

  În temeiul art. 278 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
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contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele 
evocate în motivare, respinge ca tardivă contestaţia depusă de SC 
VEGACOMP CONSULTING SRL, în contradictoriu cu AUTORITATEA 
NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN 
COMUNICAŢII. 
  Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (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. 

 
 


