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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.  157s/C6/1178 
Data: 09.07.2015 

 
Prin contestaţia nr.187/26.06.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub 

nr.11663/26.06.2015, formulată de S.C. CICLOPS SECURITY S.R.L., cu 
sediul în Craiova, B-dul Dacia nr.138, Bl.H3, Sc.1, parter, jud.Dolj,  
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.J16/1254/2003, având 
C.U.I. RO 15701580, reprezentată legal prin  director general Cotan Petre,  
împotriva rezultatului procedurii de atribuire comunicat cu adresa 
nr.66102.6/17.06.2015, de către S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., cu 
sediul în Bucureşti, B-dul Ion Mihalache nr.15-17, etaj 11-14, sector 1, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.J40/7426/2000, având 
C.U.I. RO 13267213, reprezentată legal prin administrator judiciar EURO 
INSOL SPRL, prin practician coordonator avocat dr. Remus Adrian Borza, 
desemnat prin hotărârea din 20.06.2012, pronunţată de Tribunalul Bucureşti  
Secţia VII-a Civilă în dosarul nr.22456/3/2012, irevocabilă prin Decizia 
nr.1774/18.10.2012, pronunţaţă de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a V-a 
civilă, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, 
prin licitaţie deschisă, organizată în vederea încheierii acordului-cadru  
având ca obiect „Servicii de pază şi protecţie la obiectivele Hidrolelectrica 
S.A.”, s-a solicitat suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
pe fond a contestaţiei, în temeiul art.2751 din O.U.G. nr.34/2006,  anularea, 
în parte, a rezultatului procedurii de atribuire aferent lotului 4, 5, 8 şi 9, 
reevaluarea ofertelor pentru loturilor 4, 5, 8 şi 9, iar, în subsidiar, anularea 
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procedurii de atribuire raportat la art.179 alin.4 şi art.209 alin.1, lit.b şi lit.c 
din O.U.G. nr.34/2006.  

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a procedurii de 
atribuire, formulată de către S.C. CICLOPS SECURITY S.R.L., cu sediul în 
Craiova, B-dul Dacia nr.138, Bl.H3, Sc.1, parter, jud.Dolj, în contradictoriu 
cu S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul Ion 
Mihalache nr.15-17, etaj 11-14, sector 1. 

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

zile de la comunicare.  
 


