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  În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
adoptă următoarea, 

 
 

DECIZIE 
Nr. 633S/C4/3442 

Data: 06.11.2014  
 
 

   
Prin contestaţia nr. B.VDF-692/03.11.2014, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 29791 din 03.11.2014, 
depusă de SC VODAFONE ROMÂNIA SA, cu sediul în Bucureşti, Piaţa 
Charles de Gaulle nr.15, sector 1, având CUI 8971726, privind procedura 
de cerere de oferte, organizată de autoritatea contractantă MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor nr.17, sector 
5, în vederea atribuirii acordului – cadru de servicii de telefonie mobilă şi 
transmisie de date, s-a solicitat, printre altele, suspendarea procedurii de 
atribuire până la soluţionarea fondului cauzei. 
   

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

 
 

DECIDE: 
 
  
  În temeiul art. 2751 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
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 motivarea prezentei, admite cererea de 
suspendare formulată de SC VODAFONE ROMÂNIA SA şi suspendă 
procedura de atribuire a acordului – cadru de servicii de telefonie mobilă 
şi transmisie de date, organizată de către MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE, până la soluţionarea fondului cauzei. 
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  Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 
termen de cinci zile de la comunicare. 
 

 
 


