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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, + 4 021.8900745  www.cnsc.ro 
 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din O.U.G. 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 consiliul adoptă următoarea 
 
 

DECIZIE 
 

                                   Nr.  605 S/C2/3188 
                                     Data: 22.09.2014 
 

Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, 
înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub 
nr. 27293/16.09.2014, formulată de S.C. TELEKOM ROMANIA 
COMMUNICATIONS S.A. (fostă S.C. ROMTELECOM S.A.), cu sediul 
în Municipiul Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr. 3-5, Clădirea City 
Gate, Turnul de Nord, et. 7-18, sector 1, înregistrată la O.R.C. sub 
nr. J40/8926/1997, având CIF 427320, reprezentată legal de 
Nikolai Beckers – Director General şi convenţional prin Valeriu 
Stoica, în calitate de Avocat, împotriva rezultatului procedurii, 
comunicat prin adresa nr. 2949/11.09.2014, emisă de ENEL 
DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A., cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bd. 
Ion Mihalache, nr. 41-43, sector 1, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin „negociere”, a 
acordului-cadru de achiziţie publică de servicii, având ca obiect 
„Servicii de căi de comunicaţie pe fibră optică dedicată pentru 
protecţiile diferenţiale”, cod CPV 50331000-4, 51300000-5, având 
sursa de finanţare: „alte fonduri”, s-a solicitat, printre altele, 
„suspendarea procedurii de achiziţie publică până la soluţionarea 
fondului cauzei”. 

 
 
                     În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 

Respinge ca rămasă fără obiect cererea de suspendare a 
procedurii din cuprinsul contestaţiei formulată de S.C. TELEKOM 
ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. (fostă S.C. ROMTELECOM S.A.), 
în contradictoriu cu autoritatea contractantă ENEL DISTRIBUŢIE 
MUNTENIA S.A. 

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

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 
termen de 5 zile de la comunicare. 


