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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. 2131/C8/2347 
Data: 14.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. 720/26.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

23068/26.11.2015, depusă de MDS ELECTRIC SRL, cu sediul în 
Bucureşti, str. Ajustorului nr. 1, sector 6, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J40/5594/2003, având CUI RO 15388033, 
reprezentată de Sorin Bogdan - Administrator, formulată împotriva 
documentaţiei de atribuire întocmită de ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ 
APELE ROMÂNE - ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ, cu sediul 
în Târgu Mureş, str. Samuel Koteles nr. 33, judeţul Mureş, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de cerere de oferte, 
organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „FURNIZARE 
SENZORI - 6 LOTURI”, cod CPV 38422000-9 Echipament de măsurare a 
nivelului (Rev.2), loturile 1 şi 5, iniţiată prin publicarea în SEAP a 
invitaţiei de participare nr. 382109/16.11.2015, s-a solicitat Consiliului 
anularea dispoziţiei de la pct. VI din Caietul de sarcini privind termenul 
de livrare şi montare sonde foraj în 22 de locaţii din judeţul Mureş, la 
18.12.2015 şi a dispoziţiei de menţinere a acestui termen, conform 
„Răspuns la solicitarea de clarificări” şi obligarea autorităţii contractante 
la respectarea termenului indicat în Fişa de date, la pct. II.3, respectiv 
termenul de livrare şi montare să fie de 2 luni de la data atribuirii 
contractului/emiterii ordinelor de începere a serviciilor şi lucrărilor. 

 
 

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

Respinge ca tardivă contestaţia formulată de SC MDS ELECTRIC 
SRL, în contradictoriu cu ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE -
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ. 

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

10 zile de la comunicare. 


