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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. 2219/C7/2335 
Data: 28.12.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent şi nedatată, 

înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 
22939/25.11.2015, formulată de către S.C. EUROPEAN WASTE 
TECHNOLOGY S.R.L., în calitate de lider al asocierii S.C. EUROPEAN WASTE 
TECHNOLOGY S.R.L. – S.C. NORD ENGINEERING S.R.L., cu sediul în 
Craiova, Aleea I Mierlei nr. 3, judeţul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J16/1972/2011, având CUI RO 29336182, reprezentată 
convenţional prin Cabinet de Avocat M. Gornoviceanu, cu sediul în Craiova, 
str. General Dragalina nr. 42, jud. Dolj, formulată împotriva adresei nr. 
24255/12.11.2015 de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire, 
emisă de către CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ, cu sediul în Craiova, str. Unirii 
nr. 19, judeţul Dolj, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de licitaţie deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului 
de achiziţie publică având ca obiect „Furnizare containere îngropate pentru 
colectare deşeuri municipale, lucrări şi montaj aferente, utilaje specifice 
acestora, în cadrul proiectului «Sistem de management integrat al deşeurilor 
în Judeţul Dolj»”, se solicită admiterea contestaţiei, anularea adresei nr. 
24255/12.11.2015 de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire şi a 
raportului de evaluare nr. 9/11.11.2015, anularea deciziei autorităţii 
contractante conform căreia oferta sa a fost declarată inacceptabilă, iar 
procedura de atribuire a fost anulată, precum şi reluarea procedurii de 
atribuire. 

Prin cererea de intervenţie în sprijinul autorităţii contractante nr. 
2781/08.12.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. 23661/08.12.2015, depusă de către S.C. Grădinariu 
Import Export S.R.L., în calitate de lider al asocierii S.C. Grădinariu Import 
Export S.R.L. – S.C. Iridex Group Plastic S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. 
Chiciurei nr. 47, sectorul 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu 
nr. J40/841/1994, având CUI RO 5348490, se solicită respingerea 
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contestaţiei formulate de S.C. EUROPEAN WASTE TECHNOLOGY S.R.L., în 
calitate de lider al asocierii S.C. EUROPEAN WASTE TECHNOLOGY S.R.L. – 
S.C. NORD ENGINEERING S.R.L., cu consecinţa menţinerii rezultatului 
procedurii de atribuire. 

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, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. EUROPEAN 

WASTE TECHNOLOGY S.R.L., în calitate de lider al asocierii S.C. EUROPEAN 
WASTE TECHNOLOGY S.R.L. – S.C. NORD ENGINEERING S.R.L., cu sediul în 
Craiova, Aleea I Mierlei nr. 3, judeţul Dolj, în contradictoriu cu CONSILIUL 
JUDEŢEAN DOLJ, cu sediul în Craiova, str. Unirii nr. 19, judeţul Dolj. 

Menţine decizia de anulare a procedurii de achiziţie publică. 
Respinge cererea de intervenţie în sprijinul autorităţii contractante, 

formulată de S.C. Grădinariu Import Export S.R.L., în calitate de lider al 
asocierii S.C. Grădinariu Import Export S.R.L. – S.C. Iridex Group Plastic 
S.R.L., ca lipsită de interes. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 

zile de la comunicare. 
 
 


