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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 / 021.8900.745  www.cnsc.ro 

 
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) 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, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea 
 

DECIZIE 
Nr. 234S/C9/1802 
Data: 17.09.2015 

 
Prin contestaţia nr. 2615/14.09.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 17670/14.09.2015, 
depusă de SC Romprest Servicii Integrate SRL, cu sediul în Bucureşti, 
str. Pechea nr. 32-36, etaj 6, sector 1, având CUI 25751658, în cadrul 
procedurii de licitaţie deschisă, organizată de Institutul Naţional de 
Gerontologie şi Geriatrie Ana Aslan, cu sediul în Bucureşti, str. 
Căldăruşani nr. 9, sector 1, în calitate de autoritate contractantă, în 
vederea încheierii acordului – cadru pentru servicii de curăţenie 
interioară şi dezinfecţie spaţii interioare, servicii de curăţenie interioară, 
servicii de curăţenie exterioară şi servicii de deszăpezire în unităţi 
sanitare spitaliceşti, contestatoarea a solicitat anularea procedurii 
raportat la existenţa pe rolul instanţei a unor litigii între părţi, 
suspendarea procedurii până la soluţionarea litigiilor aflate pe rolul 
Tribunalului Bucureşti aferente acţiunilor 32858/3/18/09.09.2015, 
respectiv 32857/3/15/09.09.2015, iar, în măsura în care nu se va 
proceda la emiterea unei decizii de anulare sau cel puţin de suspendare 
a prezentei proceduri datorată existenţei litigiilor mai sus menţionate, 
suspendarea prezentei proceduri de achiziţie până la pronunţarea pe 
fond a unei decizii în legătură cu documentaţia de atribuire aferentă 
anunţului nr. 162526/02.09.2015.     

Pe rol se află cererea de suspendare a procedurii până la 
pronunţarea pe fond a unei decizii în legătură cu documentaţia de 
atribuire aferentă anunţului nr. 162526/02.09.2015.     
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 
În baza art. 275 alin. (1) 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 motivare, respinge ca nefondată cererea de 
suspendare a procedurii formulată în contestaţia depusă de SC 
Romprest Servicii Integrate SRL, în contradictoriu cu Institutul Naţional 
de Gerontologie şi Geriatrie Ana Aslan. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi în conformitate cu 
prevederile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 5 zile de la comunicare, potrivit art. 275 alin. (3) din Ordonanţa de 
urgemţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
 


