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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. 282s/C9/2203 
Data: 10.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1428/06.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21630/06.11.2015, 
depusă de SC SIAD ROMANIA SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Drumul 
Osiei nr. 75-79, sector 6, având CUI RO 8184529, în cadrul procedurii 
de licitaţie deschisă organizată de SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
PLOIEŞTI, cu sediul în Ploieşti, str. Găgeni nr. 100, judeţul Prahova, în 
calitate de autoritate contractantă, în vederea încheierii acordului-
cadrul de achiziţie gaze, contestatoarea a solicitat obligarea autorităţii 
contractante la remedierea documentaţiei de atribuire prin împărţirea 
pe loturi a procedurii de atribuire şi în ceea ce priveşte solicitarea 
privind termenul de maxim 10 zile calendaristice de la semnarea 
acordului-cadru pentru punerea în funcţiune la sediul beneficiarului a 
echipamentelor ce compun instalaţia de stocare/ evaporare, 
clarificarea aspectelor privind realizarea fundaţiei betonate şi obţinerea 
autorizaţiilor de construcţie pentru acestea, suspendarea procedurii de 
atribuire până la soluţionarea în fond a cauzei şi, în subsidiar, în 
situaţia în care măsurile de remediere nu mai sunt posibile, se solicită 
anularea procedurii de achiziţie. 

Pe rol se află cererea de suspendare a procedurii. 
 

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

 
DECIDE: 

 
În baza art. 275 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
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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 SIAD 
ROMANIA SRL, în contradictoriu cu SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ 
PLOIEŞTI. 

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 OUG nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 


