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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, 
cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă 
următoarea: 
 

 
DECIZIE 

 
Nr. 615s/C1/3291 
Data: 17.10.2014 

 
 Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 28352/06.10.2014, 
formulată de SC STERICYCLE ROMÂNIA SRL, cu sediul în Localitatea 
Jilava, Şos. Giurgiului, nr. 5, judeţul Ilfov, având CUI: 15071999, 
înregistrată la ORC sub nr. J23/1612/2004, împotriva raportului de 
evaluare iniţială, dar şi a invitaţiilor de participare la licitaţia 
electronică a ofertelor depuse de către asocierea formată din SC 
DIVERS ECO TECH SRL – SC ECO BURN SRL, SC STERYL-ECO SRL, 
pentru Lotul 1, emise de către SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE 
URGENŢĂ CRAIOVA, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul 
în localitatea Craiova, strada Tabaci, nr. 1, cod poştal 200642, 
judeţul Dolj, în vederea încheierii acordului cadru, cu un singur agent 
economic, pe o durată de 2 ani, având ca obiect: „Servicii de 
colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti”, cod 
CPV: 90524400-0, s-a solicitat: „anularea raportului de evaluare 
iniţială pentru Lotul 1, prin care ofertele depuse de Asocierea SC 
DIVERS ECO TECH SRL – SC ECO BURN SRL, SC STERYL-ECO SRL au 
fost declarate admisibile şi invitate să participe la etapa de licitaţie 
electronică; anularea invitaţiilor de participare la licitaţia electronică 
pentru Lotul 1 a ofertanţilor reprezentaţi de Asocierea SC DIVERS 
ECO TECH SRL – SC ECO BURN SRL, SC STERYL-ECO SRL şi a 
notificărilor de începere a licitaţiei electronice transmise la adresa de 
poştă electronică; obligarea autorităţii contractante la reevaluarea 
ofertelor depuse, pentru Lotul I; obligarea autorităţii contractante la 
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plata cheltuielilor de judecată, în temeiul art. 278 alin.(8) din OUG 
nr. 34/2006”. 
          

 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 1) din Codul 
de procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 297 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, pentru considerentele evocate în 
motivarea prezentei, suspendă soluţionarea contestaţiei 
formulată de SC STERICYCLE ROMÂNIA SRL, în contradictoriu cu 
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CRAIOVA, până la 
rămânerea definitivă a hotărârii care va fi pronunţată de către Curtea 
de Apel Craiova, în dosarul nr. 1623/54/2014. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi Codului de 
procedură civilă. 

 


