
 1

 

CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE  A  CONTESTAŢIILOR 

 
Str. Stavropoleos nr. 6,  sector 3,  Bucureşti,  cod poştal 030084,  România 
Tel: +4 021.310.46.41   Fax: +4 021.890.07.45 şi +4 021.310.46.42   www.cnsc.ro 

 
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. 2173 / C4 / 2404 
Data: 17.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1040/07.12.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23593/07.12.2015, 
depusă de SC Oana SRL, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 44D, 
Baia Mare, judeţul Maramureş, CUI 2205959, privind procedura de 
cerere de oferte online pentru încheierea unui acord-cadru de 
furnizare de materiale de curăţenie şi întreţinere, coduri CPV 
39831200-8, 24455000-8 şi 39224000-8, cu data limită de 
depunere a ofertelor 11.11.2015, etapa de reofertare în vederea 
încheierii primului contract subsecvent, procedură organizată de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Maramureş, cu sediul în str. Banatului nr. 1, Baia Mare, judeţul 
Maramureş, în calitate de autoritate contractantă, contestatoarea a 
solicitat anularea deciziei autorităţii de reluare a etapei reofertării 
electronice în intervalul 07-08.12.2015, respectiv menţinerea 
rezultatului etapei din 25-26.11.2015. 

 
În baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În temeiul art. 278 alin. (5) 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, 
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respinge ca nefondată contestaţia SC Oana SRL nr. 1040/ 
07.12.2015, în contradictoriu cu Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Maramureş. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. Împotriva ei se 
poate formula plângere, în termen de zece zile de la comunicare. 

 


