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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. 627s/305C10/3402 

Data: 29.10.2014  
 
 

Prin contestaţia nr. 2831/24.10.2014 înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 29358/24.10.2014, 
depusă de către SC CENTRUL PENTRU SERVICII DE 
RADIOCOMUNICAŢII SRL, cu sediul în Bucureşti, B-dul Poligrafiei nr. 
3A, etaj 1, sector 1, având Cod Unic de Înregistrare 5573351, 
formulată împotriva comunicării rezultatului procedurii emisă de 
REGIA AUTONOMĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA RA, cu sediul în 
Bucureşti, str. Petricani nr. 9A, sector 2, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă” online, în 
vederea atribuirii acordului-cadru de furnizare având ca obiect 
„terminale WiMAX IEEE 802.16E-2005”, cod CPV 31711423-4, 
51311000-5, s-a solicitat:  

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
contestaţiei 

- constatarea netemeiniciei şi nelegalităţii deciziei autorităţii 
contractante de a declara oferta sa ca fiind inacceptabilă pentru 
presupusa situare a acesteia în premisa estimată de art. 36 alin. (1) 
lit. f) din HG nr. 925/2006 

- anularea pe cale de consecinţă a deciziei autorităţii 
contractante de a respinge oferta CSR ca fiind inacceptabilă, inclusiv 
a deciziilor de comunicare şi a oricăror acte subsecvente 

- repunerea în situaţia anterioară a părţilor şi continuarea 
procedurii prin respectarea prevederilor legale impuse de OUG nr. 
34/2006 şi HG nr. 925/2006 prin obligarea autorităţii contractante la 
reevaluarea ofertei CSR declarată inacceptabilă. 
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Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC 
CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICAŢII SRL a solicitat 
suspendarea derulării procedurii de atribuire până la soluţionarea 
cauzei pe fond, în conformitate cu dispoziţiile art. 275¹ din OUG nr. 
34/2006. 

 
 

În baza prevederilor legale aplicabile, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
 

DECIDE:  
 

 În temeiul prevederilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006 Consiliul 
respinge cererea de suspendare a procedurii, formulată de către SC 
CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICAŢII SRL. 
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 5 zile de la comunicare. 
 


