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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. 203s/C6/1473,1482 
Data: 12.08.2015 

 
Prin contestaţia nr.2236/04.08.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub 

nr.14657/04.08.2015, formulată de S.C. PAULUS S.R.L., cu sediul în 
Ploieşti, Str.Depoului nr.6, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J29/1233/1993, având C.U.I. RO 4000500, 
reprezentată prin Ana Vasile Valentin, în calitate de lider al Asocierii  
S.C. PAULUS S.R.L. şi S.C. KRANZ EUROCENTER S.R.L., împotriva 
rezultatului procedurii de atribuire comunicat cu adresa 
nr.8177/30.07.2015, de către SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE 
PROFESOR DR. ALEXANDRU OBREGIA, cu sediul în Bucureşti, 
Şos.Berceni nr.10, sector 4, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de atribuire, prin cerere de oferte cu etapă finală de 
licitaţie electronică, a contractului  de lucrări având ca obiect „Execuţie 
lucrări de construcţii şi instalaţii aferente proiectului Centru de Cercetare 
Translaţională în Psihiatrie şi Neuroştiinţe”, s-a solicitat, în temeiul 
art.297 din O.U.G. nr.34/2006, coroborat cu art.413 alin.1 din Codul de 
procedură civilă, suspendarea soluţionării prezentei contestaţii până la 
soluţionarea definitivă a plângerii formualtă împotriva deciziei C.N.S.C. 
nr. 1065/C4/1061/08.07.2015, anularea comunicării 
nr.8177/30.07.2015 şi a comunicării privind rezultatul procedurii de 
atribuire prin care a fost declarată câştigătoare oferta depusă de către 
Asocierea dintre S.C. ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP S.A. şi S.C. 
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ASGO TELECOM S.R.L., a raportului procedurii de atribuire şi a 
proceselor-verbale de analiză a ofertei susmenţionată, reanalizarea 
ofertei depusă de Asocierea dintre S.C. ROMCONSTRUCT HOLDING 
GRUP S.A şi S.C. ASGO TELECOM S.R.L., obligarea autorităţii 
contractante la atribuirea contractului de achiziţie publică prin aplicarea 
crietriului de atribuire şi cu respectarea dispoziţiilor art. 37, art. 81 din 
H.G. nr. 925/2006. 

Prin contestaţia nr. 3949/04.08.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub 
nr.14701/04.08.2015, formulată de S.C. CONCAS S.A., cu sediul în 
Buzău, Str. Transilvaniei nr. 163, Jud. Buzău, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J10/25/1991, având C.U.I. R1153932, 
reprezentată legal prin director general Ionel Gagu, împotriva 
rezultatului procedurii de atribuire comunicat cu adresa nr. 
8187/30.07.2015, de către aceeaşi autoritate contractantă, în cadrul 
aceleiaşi proceduri de atribuire, s-a solicitat anularea deciziei prin care 
oferta depusă de S.C. CONCAS S.A. a fost declarată inacceptabilă, 
anularea raportului procedurii de atribuire şi a actelor subsecvente, 
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor iar, în 
subsidiar, obligarea autorităţii contractante la luarea măsurilor necesare 
remedierii actelor ce afectează procedura de atribuire. 

Constatând faptul că cele 2 contestaţii sunt formulate în cadrul 
aceleiaşi proceduri, Consiliul face aplicarea dispoziţiilor art. 273 alin. 1 
din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi, 
pentru a se pronunţa o soluţie unitară, conexează dosarele 
susmenţionate, contestaţiile urmând a fi soluţionate în cadrul dosarului 
nr. 1473/2015. 

 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
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 contestaţiilor depuse de S.C. PAULUS S.R.L., cu 
sediul în cu sediul în Ploieşti, Str. Depoului nr.6, judeţul Prahova şi, 
respectiv S.C. CONCAS S.A., cu sediul în Buzău, Str. Transilvaniei nr. 
163, Jud. Buzău, în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE 
PROFESOR DR. ALEXANDRU OBREGIA, cu sediul în Bucureşti, Şos. 
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Berceni nr. 10, sector 4, până la soluţionarea, de către Curtea de Apel 
Bucureşti – Secţia a VIII-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, a 
plângerii care formează obiectul dosarului nr. 4500/2/2015.  

Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen 
de 10 zile de la comunicare. 

 
 


