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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.  28S/29 C9/308 

Data: 16.03.2015 
 

Prin contestaţia nr. 463/11.03.2015, înregistrată la CNSC cu nr. 
3445/12.03.2015, depusă de SC BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL, cu 
sediul Bucureşti, b-dul G-ral Vasile Milea nr. 1D, sector 6, CUI RO 
28221494, împotriva procedurii de atribuire organizată de către CASA 
NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în Bucureşti, Calea Călăraşilor nr. 248, bl. S19, 
sector 3, prin licitaţie deschisă, în vederea atribuirii contractului de servicii 
având ca obiect „Sisteme informatice pentru gestionarea reţetelor medicale 
necompensate şi a reţetelor pentru substanţe stupefiante şi psihotrope, 
conectarea la DES a furnizorilor de servicii de laboratoare medicale, 
stomatologie, dispozitive medicale şi ambulante”, coduri CPV: 72262000-9 
– Servicii de dezvoltare software (Rev.2), 48820000-2 – Servere (Rev.2), 
48900000-7 – Diverse pachete software şi sisteme informatice (Rev.2) şi 
80533000-9 – Servicii de formare şi de famializare în informatică (Rev.2), 
s-a solicitat obligarea autorităţii contractante la adoptarea măsurilor de 
remediere solicitate prin prezenta contestaţie cu prelungirea 
corespunzătoare a termenului de elaborare a ofertelor, precum şi 
suspendarea prezentei proceduri până la soluţionarea pe fond a 
contestaţiei.  

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. 2751 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 de 
atribuire formulată în contestaţia depusă de SC BION ADVANCED SUPPORT 
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TEAM SRL, în contradictoriu cu CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE. 

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. 2751 alin. (3) din ordonanţa evocată. 

 
 


