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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 8900745, www. cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 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. 109s / C6 /825 

Data: 25.05.2015 
 

Prin contestaţia nr. 2523/18.05.2015, transmisă prin fax, 
înregistrată la C.N.S.C. sub nr. 8337/18.05.2015, S.C. MATE-FIN 
S.R.L., cu sediu ales pentru comunicarea actelor de procedură în 
municipiul Bucureşti, str. Intrarea Difuzorului nr. 2, sector 1, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/7705/1992, având CUI 
RO 466443, reprezentată convenţional prin av. Cosmin Iliescu, critică 
documentaţia de atribuire elaborată de către SOCIETATEA NAŢIONALĂ 
NUCLEARELECTRICA S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Polonă 
nr. 65, sector 1, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului de achiziţie 
publică având ca obiect „Lucrări necesare pentru schimbarea destinaţiei 
construcţiilor existente pe amplasamentul Unităţii 5 din cel pentru o 
centrală nuclearelectrică, în cel pentru alte obiective suport utile pe 
durata de viaţă a Unităţilor 1 şi 2, în funcţiune şi viitoarelor Unităţi 3 şi 
4 ale CNE Cernavoda, în scopul asigurării funcţionarii lor în condiţii de 
securitate nucleară şi îndeplinirea tuturor cerinţelor legale”, cod CPV 
45210000-2 lucrări de construcţii de clădiri (Rev. 2), solicitând 
admiterea contestaţiei şi: 

În principal, obligarea autorităţii contractante la modificarea, în 
parte, a documentaţiei de atribuire, în sensul: 

- eliminării, din cadrul criteriilor de calificare şi selecţie din anunţul 
de participare şi fişa de date a achiziţiei, constituite de: cerinţa nr. 4 de 
la Cap. III. 2.1.b) „Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale”, 
cerinţa nr. 5 de la Cap. III. 2.3 a) „Capacitatea tehnică şi/sau 
profesională” privind existenţa, la data ofertării, a 
funcţionarului/structurii de securitate şi personalului autorizat pentru 
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acces la documente clasificate şi/sau includerii în sistemul de colectare, 
transport, distribuţie şi protecţie documente clasificate, obligaţii care, în 
opinia petentei, urmează a fi îndeplinite de către ofertantul declarat 
câştigător după atribuirea contractului, ofertanţii putând prezenta, în 
cadrul ofertei, cel mult, o declaraţie prin care se angajează să efectueze 
toate diligenţele necesare în sensul celor solicitate, ulterior atribuirii 
contractului; 

- modificării dispoziţiilor relevante din caietul de sarcini potrivit 
cărora ofertantul trebuie să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere 
că deţine funcţionar/structură de securitate şi că este inclus în sistemul 
de colectare, transport, distribuire şi protecţie documente clasificate, 
conform H.G. nr. 1349/2002, iar personalul implicat în activitatea de 
elaborare documentaţie este autorizat pentru acces la documentele 
clasificate „Secret de serviciu” conform H.G. nr. 781/2002, în sensul 
acceptării, din partea ofertantului, a unei declaraţii că va păstra 
confidenţialitatea datelor la care a avut acces şi va înapoia documentele 
clasificate care i-au fost puse la dispoziţie în cazul în care nu depune 
ofertă până la data stabilită sau nu câştigă licitaţia într-un termen 
precizat de autoritatea contractantă, care să nu depăşească 15 zile de 
la comunicarea rezultatului, conform art. 207 din H.G. nr. 585/2002. 

În subsidiar, societatea contestatoare solicită modificarea, în parte, 
a documentaţiei de atribuire în sensul:  

- eliminării de la Secţiunea III. 2.1 b) a fişei de date a achiziţiei a 
paragrafului „Modalitate de îndeplinire a cerinţei nr. 4”, privind 
exercitarea activităţii profesionale;  

- prelungirea termenului de depunere a ofertelor cu o perioadă 
suplimentară de cel puţin 90 de zile pentru a permite tuturor 
potenţialilor ofertanţi atât obţinerea autorizaţiilor necesare şi înscrierea 
în sistemul de colectare, transport, distribuire şi protecţie documente 
clasificate, cât şi consultarea cerinţelor cuprinse în tema de proiect 
S283, astfel încât operatorii economici să beneficieze de un interval de 
timp suficient pentru pregătirea documentelor de calificare şi/sau 
selecţie, respectiv, după caz, pentru elaborarea ofertelor. 

Totodată, petenta a solicitat dispunerea măsurii provizorii de 
suspendare a procedurii de atribuire până la soluţionarea pe fond a 
contestaţiei. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire formulată 
de S.C. MATE-FIN S.R.L., cu sediu ales pentru comunicarea actelor de 
procedură în municipiul Bucureşti, str. Intrarea Difuzorului nr. 2, sector 
1, în contradictoriu cu SOCIETATEA NAŢIONALĂ NUCLEARELECTRICA 
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S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Polonă nr. 65, sector 1 şi 
suspendă procedura de atribuire până la soluţionarea pe fond a cauzei. 

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

de 5 zile de la comunicare. 
 


