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CONSILIUL NAŢIONAL DE 

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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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. 2076/C4/2250 
Data: 04.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. E3477 din 10.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 22077 din 13.11.2015, 
înaintată de SC CLINI LAB SRL, cu sediul în Târgu Mureş, str. Rodnei nr. 
15, judeţul Mureş, având CUI 3102218, formulată împotriva rezultatului 
procedurii emis de către SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „SF. IOAN”, cu 
sediul în Bucureşti, Şos. Vitan Bârzeşti nr. 13, sector 4, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă prin 
mijloace electronice şi fază finală de licitaţie electronică organizată în 
vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „furnizare aparatură 
medicală anatomie patologică” – lotul 20 „Minicentrifugă”, s-a solicitat 
„anularea actului nr. 26579/05.11.2015 şi a actelor subsecvente care au 
stat la baza acestuia şi menţinerea actului administrativ din data de 
04.11.2015, prin care SC CLINI LAB SRL a fost declarată câştigătoarea 
procedurii”. 
 

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 CLINI LAB SRL, în contradictoriu cu 
SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „SF. IOAN”, şi dispune anularea Anexei 
nr. 26683/06.11.2015 la raportul procedurii nr. 26432/04.11.2015 şi a 
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adreselor de comunicare a rezultatului procedurii subsecvente acesteia. 
Obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii prin informarea 
tuturor operatorilor economici implicaţi în procedură asupra rezultatului 
procedurii (menţinerea rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 
26442/04.11.2015), conform motivaţiei de mai jos, în termen de 10 zile 
de la data primirii prezentei. 
   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. 
 


