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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. 640S/ 321C10/3462 

Data: 26.11.2014  
 

Prin contestaţia nr. B.VDF-696/05.11.2014, înregistrată la 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 
29943/05.11.2014, depusă de către SC VODAFONE ROMÂNIA SA, 
cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, sector 1, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/9852/1996 
şi Cod Unic de Înregistrare 8971726, formulată împotriva adresei 
nr. 12400/27.10.2014,  reprezentând comunicarea rezultatului 
procedurii, emisă de către SOCIETATEA NAŢIONALĂ 
NUCLEARELECTRICA SA, în calitate de autoritate contractantă, cu 
sediul în Bucureşti, str. Polonă nr. 65, sector 1, în cadrul procedurii 
de „licitaţie deschisă” cu fază finală de licitaţie electronică pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii, având ca 
obiect „Servicii de telefonie fixă şi transmisie de date pentru SNN 
Sediul Central, Sucursala C.N.E. Cernavodă şi Sucursală FCN 
Piteşti”, cod CPV 64210000-1, s-a solicitat: 

- anularea adresei SNN nr. 12400/27.10.2014 privind 
comunicarea rezultatului procedurii; 

- anularea raportului procedurii care a stat la baza deciziei de 
declarare a ofertei SC VODAFONE ROMÂNIA SA ca necâştigătoare, 
precum şi a tuturor actelor emise ulterior acestuia; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor, 
ţinând cont de cele precizate în cuprinsul prezentei contestaţii, cu 
consecinţa declarării ca şi câştigătoare a ofertei SC VODAFONE 
ROMÂNIA SA; 

- în subsidiar, în cazul în care se respinge parţial capătul de 
cerere anterior, se solicită obligarea autorităţii la anularea licitaţiei 
electronice şi reluarea doar a acestei faze a procedurii. 
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SC TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA (fostă SC 
ROMTELECOM SA), cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 3-
5, Clădirea City GATE – Turnul de Nord, etajele 7-18, sector 1, 
având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 
J40/8926/1997 şi Cod Unic de Înregistrare 427320, depune cererea 
de intervenţie nr. 100/10/06/6384/12.11.2014, înregistrată la 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 
30315/12.11.2014, cu privire la contestaţia formulată de SC 
VODAFONE ROMÂNIA SA în cadrul procedurii „licitaţie deschisă” cu 
fază finală de licitaţie electronică pentru atribuirea contractului de 
achiziţie publică de servicii, având ca obiect „Servicii de telefonie 
fixă şi transmisie de date pentru SNN Sediul Central, Sucursala 
C.N.E. Cernavodă şi Sucursală FCN Piteşti”, cod CPV 64210000-1, 
prin care s-a solicitat: 

- admiterea în principiu a cererii de intervenţie; 
- respingerea contestaţiei formulată de SC VODAFONE ROMÂNIA 

SA ca neîntemeiată. 
 

În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 
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 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, suspendă soluţionarea contestaţiei 
SC VODAFONE ROMÂNIA SA, în contradictoriu cu SOCIETATEA 
NAŢIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA, până la până la soluţionarea 
de către Curtea de Apel Bucureşti, Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal, a dosarului nr. 6454/2/2014. 

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


