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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642  +4 021 890 07 45   www.cnsc.ro                              

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. 2094/C8/2238 
Data: 08.12.2015  

 
 

Prin contestaţia nr. 969/11.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
21919/11.11.2015, înaintată de SC ENERGO STAR SRL, cu sediul în Sibiu, 
str. Cărămidăriei, nr. 23, judeţul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerţului 
sub nr. J32/347/2995, având CUI RO7376968, reprezentată legal de 
Serghe Stelian Adrian - Administrator, lider al Asocierii SC ENERGO STAR 
SRL – SC VALTELLINA EST EUROPA SRL, formulată împotriva rezultatului 
procedurii de atribuire, comunicat prin adresa nr. 1078D/06.11.2015, 
emisă de Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE 
TRANSILVANIA NORD SA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru, nr. 
28A, judeţul Cluj, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii 
de „cerere de oferte”, organizată în vederea atribuirii contractului având ca 
obiect: „Automatizarea distribuţiei – Modernizare PT – Integrare SCADA 
Volumul 1”, cod CPV: 45231400-9 – Lucrări de construcţii de linii electrice 
(Rev. 2), iniţiată prin publicarea în SEAP a invitaţiei de participare nr. 
380682/15.10.2015, s-a solicitat Consiliului:  

- să anuleze adresa nr. 1078D/06.11.2015, prin care oferta sa a fost 
declarată neconformă;  

- să dispună anularea raportului procedurii de atribuire;  
- să oblige autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei sale, cu 

respectarea dispoziţiilor legale şi a criteriilor de atribuire stabilite prrin fişa 
de date. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE 
 
 

 Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC ENERGO STAR 
SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă Filiala de Distribuţie a 
Energiei Electrice ELECTRICA DISTRIBUŢIE TRANSILVANIA NORD SA. 
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Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 

 


