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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. 2172/C4/2349 
Data: 17.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. 7374 din 27.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23141 din 27.11.2015, 
înaintată de SOCIETATEA PENTRU SERVICII DE MENTENANŢĂ A REŢELEI 
ELECTRICE DE TRANSPORT „SMART” SA, cu sediul în Bucureşti, b-dul 
Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, având CUI 14232728, formulată 
împotriva rezultatului procedurii emis de către COMPANIA NAŢIONALĂ 
DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” SA – 
SUCURSALA DE TRANSPORT SIBIU, cu sediul în Sibiu, B-dul C. Coposu 
nr. 3, judeţul Sibiu, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de cerere de oferte organizată în vederea atribuirii 
contractului de „Servicii de verificare a mijloacelor de protecţie 
electroizolante aferente ST Sibiu”, s-a solicitat: 
- anularea comunicării rezultatului procedurii nr. 12697/23.11.2015;  
- obligarea autorităţii la recunoaşterea acreditării deţinute de societate,  
- obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii. 

De asemenea, s-a solicitat suspendarea procedurii de atribuire 
până la soluţionarea fondului contestaţiei. Prin decizia nr. 312S/C4/2349 
din 03.12.2015, Consiliul s-a pronunţat asupra capătului de cerere de 
suspendare a procedurii de atribuire până la soluţionarea fondului 
contestaţiei, pe care l-a respins, ca nefondat.  
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 
   În temeiul art. 278 alin. (5) 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, 
pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, respinge ca 
nefondată contestaţia formulată de SOCIETATEA PENTRU SERVICII DE 
MENTENANŢĂ A REŢELEI ELECTRICE DE TRANSPORT „SMART” SA, în 
contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI 
ELECTRICE „TRANSELECTRICA” SA – SUCURSALA DE TRANSPORT SIBIU, 
şi dispune continuarea procedurii de atribuire. 
   Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (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. 
 


