
 1

 
CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Bucureşti, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980, 
Tel. +4 021 3104641,  Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900475, www. cnsc.ro 

 
În conformitate cu prevederile art. 266 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. 651s/C6/3690 
Data: 17.12.2014 

 
Prin contestaţia nr.7850/15.12.2014, înregistrată la C.N.S.C. cu 

nr.32342/15.12.2014, depusă de S.C. NOVAINTERMED S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, Str.Ceaikovski nr.7, ap.18, sector 2 şi sediul procesual ales în 
Pipera, Str.Drumul Potcoavei nr.5A, Jud.Ilfov, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr.J40/17001/1994, având C.U.I. RO6220293, reprezentată 
legal de director general Iosif Maria, împotriva specificaţiilor tehnice 
aferente lotului 26, prevăzute în caietului de sarcini elaborat de INSTITUTUL 
NAŢIONAL DE ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, cu sediul în Bucureşti, 
Bd.Aviatorilor nr.34-36, sector 1, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului de 
furnizare având ca obiect „Echipamente CD pentu proiectul Laborator de 
cercetări de endocrinologie moleculară, celulară şi structurală”, s-a solicitat 
suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea contestaţiei, în 
temeiul art.275 din O.U.G. nr.34/2006, precum şi modificarea 
specificaţiilor tehnice astfel încât să fie accesibile tuturor participanţilor la 
procedură.  

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 

 
Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire formulată de 

S.C. NOVAINTERMED S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str.Ceaikovski nr.7, 
ap.18, sector 2, în contradictoriu cu INSTITUTUL NAŢIONAL DE 
ENDOCRINOLOGIE C.I. PARHON, cu sediul în Bucureşti, Bd.Aviatorilor nr.34-
36, sector 1 şi, pe cale de consecinţă, suspendă procedura de atribuire în 
ceea ce priveşte lotul 26, până la soluţionarea pe fond a cauzei. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 5 

zile de la comunicare. 
 


