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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. 655s/C1/3715 
Data: 29.12.2014  

 
 
Prin contestaţia nr. 354/18.11.2014, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 32582/19.12.2014,  
depusă de SC ESRA SRL, cu sediul în Ploieşti, str. Ana Ipătescu nr. 
78, judeţul Prahova, având CUI 1348462, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. J29/838/1991, reprezentată legal prin Gheorghe 
Mihai – Director General, împotriva adreselor nr. 14002/15.12.2014 
şi nr. 14149/17.12.2014 de comunicare a rezultatului procedurii, 
emise de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL 
ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” SA, cu sediul la 
Sucursala de Transport Bucureşti din şos. Ştefan cel Mare nr. 1A, 
sector 1, municipiul Bucureşti, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, organizată 
pentru atribuirea contractului de furnizare având ca obiect 
„Înlocuire baterie de acumulatoare în staţia 220/110/20 kV 
Târgovişte, Pelicanu, Fundeni, Turnu Măgurele”, 31400000-0, 
45262650-2, 45310000-3, 71323100-9, s-a solicitat, printre altele, 
şi suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
contestaţiei.         

      
 
 

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

DECIDE:  
 

Respinge ca nefondată cererea de suspendare a procedurii de 
atribuire formulată în contestaţia depusă de SC ESRA SRL, în 
contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT AL 
ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” SA. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 
termen de 5 zile de la comunicare. 

 


