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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642, +4021 8900745    www.cnsc.ro 

 
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. 222s/C11/1702 
Data:03.09.2015 

 
Prin contestaţia înregistrată la CNSC sub nr. 16645/01.09.2015, 

formulată de SC SIEMENS SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Preciziei nr. 24, 
Centrul pentru sprijinirea afacerilor West Gate Business Center, et. 4-6, 
sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/6772/1995, 
având CUI RO 7614474, reprezentată legal prin Florin Niculescu – Director şi 
Radu Leocovici – Director Comercial, împotriva documentului denumit Erată 
Corecţii, publicat, în SEAP, în data de 19.08.2015, de către autoritatea 
contractantă SPITALUL MUNICIPAL SEBEŞ, cu sediul în Sebeş, str. Surianu 
nr. 41, cod poştal 515800, judeţul Alba, în cadrul procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publică de furnizare, prin licitaţie deschisă, având ca 
obiect APARAT TOMOGRAFIE, cod CPV 33115000-9, 45262600-7, 
51411000-6, 71300000-1, s-a solicitat, printre altele, suspendarea 
procedurii de achiziţie publică în cauză, până la soluţionarea prezentei 
contestaţii. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Admite cererea de suspendare a procedurii de achiziţie publică,  

formulată de SC SIEMENS SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Preciziei nr. 24, 
Centrul pentru sprijinirea afacerilor West Gate Business Center, et. 4-6, 
sector 6, în contradictoriu cu autoritatea contractantă SPITALUL MUNICIPAL 
SEBEŞ, cu sediul în Sebeş, str. Surianu nr. 41, cod poştal 515800, judeţul 
Alba. 

Dispune suspendarea procedurii de achiziţie publică în cauză, până la 
soluţionarea prezentei contestaţii. 
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Cu privire la celelalte capete de cerere din contestaţia formulată de SC 
SIEMENS SRL, Consiliul urmează a se pronunţa în termenul legal. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 5 

zile de la comunicare. 
 


