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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 
Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, 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. 2223/C5/2495 
Data: 29.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 980/21.12.2015, transmisă prin mijloace 

electronice (e-mail) şi în original, înregistrată la Consiliu sub nr. 
24491/22.12.2015 şi respectiv sub nr. 24514/22.12.2015, S.C. B. 
BRAUN MEDICAL S.R.L., cu sediul în localitatea Remetea Mare nr. 636, 
DN6, km 546+400 dreapta, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J35/1038/2013, având CIF RO 11080242, 
a contestat „documentul cu nr. 11875/07.12.2015 care conţine şi 
Raportul de atribuire nr. 11865/07.12.2015 – comunicat prin fax la data 
de 15.12.2015” întocmit pentru „achiziţia directă” a unui „Motor 
chirurgical ortopedic cu cap burghiu şi fierăstrău oscilant”, cod CPV: 
33183300-9 (Rev.2), iniţiată de SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAŞI, în 
calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Iaşi, str. 
Garabet Ibrăileanu nr. 1, judeţul Iaşi şi se solicită, „anularea raportului 
de atribuire nr. 11865/07.12.2015 şi reanalizarea propunerii tehnice a 
operatorului ROMBIOMEDICA SRL comparativ cu propunerea sa tehnică 
şi reevaluarea ofertelor pe baza datelor concrete şi legale ale cauzei”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE 
 

Admite excepţia de necompetenţă materială a Consiliului, invocată 
din oficiu şi declină competenţa de soluţionare a contestaţiei formulată 
de S.C. B. BRAUN MEDICAL S.R.L., cu sediul în localitatea Remetea Mare 
nr. 636, DN6, km 546+400 dreapta, judeţul Timiş, în contradictoriu cu 
SPITALUL CLINIC CĂI FERATE IAŞI, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Garabet Ibrăileanu nr. 1, 
judeţul Iaşi, în favoarea TRIBUNALULUI IAŞI - SECŢIA A II-A 
CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. 
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Trimite de îndată dosarul către TRIBUNALUL IAŞI - SECŢIA A II-A 
CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL, cu sediul în municipiul Iaşi, 
strada Elena Doamna, nr. 1A, judeţul Iaşi. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Fără cale de atac. 
 


