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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. 2140/C3/2278 
Data: 15.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. 14228/16.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

22308/17.11.2015, aparţinând SIVECO ROMÂNIA SA, cu sediul în 
Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Victoria Park, Corp Clădire 
C4, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J40/14658/1992, având CUI RO476331, reprezentată legal prin Florin 
Anton, înaintată împotriva documentaţiei de atribuire întocmită de 
MUNICIPIUL GALAŢI, cu sediul în Galaţi, str. Domnească  nr. 38, 
Compartiment Achiziţii Publice, camera 34, judeţul Galaţi, în calitate de 
autoritate contractantă în procedura, cerere de oferte online, organizată 
în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect 
„Achiziţionare programe informatice în cadrul proiectului Centrul de zi 
pentru copii cu autism în municipiul Galaţi”, cu invitaţie de participare 
nr. 381818/10.11.2015, s-a solicitat Consiliului, în principal, obligarea 
autorităţii contractante la remedierea aspectelor restrictive şi nelegale 
din documentaţia de atribuire, iar în subsidiar, în măsura în care nu pot 
fi dispuse măsuri de remediere, anularea procedurii de atribuire. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
Admite capătul de cerere principal din contestaţia depusă de 

SIVECO ROMÂNIA SA. 
Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la 

primirea deciziei Consiliului, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a celor 
evocate în motivare, să remedieze documentaţia de atribuire, să aducă 
modificările efectuate la cunoştinţa tuturor celor interesaţi de 
participarea la prezenta procedură de atribuire, prin publicarea acestora 



 2

în SEAP şi, cu respectarea art. 71 din OUG nr. 34/2006, să stabilească o 
nouă dată de depunere a ofertelor. 

Respinge ca nefondat capătul de cerere subsidiar, privind anularea 
procedurii de atribuire. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică, cu respectarea 
celor decise. 

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

10 zile de la comunicare. 
 

 


