
 
 
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. 2108/C7/2384 
Data: 09.12.2015 

 
Pe rolul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost 

înregistrată cu nr. 23343/03.12.2015, contestaţia nr. 366/02.12.2013, 
formulată de S.C. ROMCONSTRUCT GROUP S.R.L., cu sediul în Ploieşti, 
str. 13 Decembrie, nr. 6, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J29/2285/2006, CIF RO 19123756, 
reprezentată de Roşu Neculai, în calitate de administrator, împotriva 
adresei nr. 28637/27.11.2015, privind comunicarea rezultatului 
procedurii de atribuire, prin cerere de oferte online, a contractului de 
achiziţie publică, având ca obiect „Reparaţii capitale Dispensar TBC – 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte”, emisă de către SPITALUL 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE, cu sediul în Târgovişte, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 48, judeţul Dâmboviţa, în calitate de autoritate 
contractantă, prin care se solicită admiterea acesteia şi, pe cale de 
consecinţă, următoarele: 

- anularea adresei nr. 28637/27.11.2015, privind comunicarea 
rezultatului procedurii de atribuire; 

- anularea procesului verbal de evaluare a ofertelor; 
- declararea ca neconforme a ofertelor depuse de ceilalţi  participanţi 

la procedura  de atribuire în cauză; 
- obligarea autorităţii contractante la continuarea prezentei proceduri 

de achiziţie publică, în sensul reevaluării ofertei S.C. ROMCONSTRUCT 
GROUP S.R.L.; 

- în subsidiar, anularea procedurii de atribuire în cauză, în temeiul 
art. 209 lit. a) şi lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- aplicarea de sancţiuni autorităţii contractante, conform art. 293, lit. 
b), g), i), r) şi w); 



 2/2

- accesul la dosarul achiziţiei publice, potrivit art. 274 alin. (4) din 
O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
 

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

 
DECIDE:  

 
Respinge contestaţia formulată de S.C. ROMCONSTRUCT GROUP  

S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. 13 Decembrie, nr. 6, judeţul Prahova, în 
contradictoriu cu SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE, cu 
sediul în Târgovişte, str. Tudor Vladimirescu, nr. 48, judeţul Dâmboviţa,  
ca tardivă. 

Obligatorie.  
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 

zece zile de la comunicare. 
 


