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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. 612S/283 C9/3294 

Data: 08.10.2014 
 
Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 28367/06.10.2014, 

formulată de GECOROM SA, cu sediul în Craiova, str. Pelendava nr. 
31 bis, judeţul Dolj, în calitate de lider al asocierii GECOROM SA & 
ELASCO ELECTRONIC SRL, reprezentată conveţional de SCA STOICA 
& ASOCIAŢII, cu sediul ales în vederea comunicării tuturor actelor de 
procedură în Bucureşti, Opera Center II, str. Dr. Staicovici nr. 2, et. 
2, sector 5, împotriva rezultatului procedurii comunicat prin adresa 
nr. 3440/A/26.09.2014 emisă de UNIVERSITATEA CRAIOVA, cu sediul 
în Craiova, str. A.I.Cuza nr. 13, judeţul Dolj, în calitate de autoritate 
contractantă în cadrul procedurii de atribuire licitaţie deschisă,  având 
ca obiect Achiziţie lucrări pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare 
şi extindere spaţii de învăţământ şi cazare Facultatea de Mecanică 
Craiova P+4, D+P şi desfiinţarea construcţiei C4 Calea Bucureşti, nr. 
107, Craiova", cod CPV: 45214700-7 – Lucrări de construcţii de 
campusuri universitare (Rev. 2), s-a solicitat anularea rezultatului 
procedurii comunicat prin adresa nr. 3440/A/26.09.2014 prin care 
oferta asocierii a fost declarată ca inacceptabilă, obligarea autorităţii 
contractante la continuarea procedurii prin reevaluarea ofertei sale, 
precum şi suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
fondului cauzei. 

Pe rol se află cererea de suspendare a procedurii de atribuire. 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 
În baza art. 2751 alin. (1) 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, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
considerentele evocate în motivare, respinge ca nefondată cererea de 
suspendare a procedurii formulată în contestaţia depusă de 
GECOROM SA, în contradictoriu cu UNIVERSITATEA CRAIOVA. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi în conformitate cu 
prevederile art. 280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 5 zile de la comunicare, potrivit art. 275 alin. (3) din OUG nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

                                
 


