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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE  A  CONTESTAŢIILOR 

 
Str. Stavropoleos nr. 6,  sector 3,  Bucureşti,  cod poştal 030084,  România 
Tel: +4 021.310.46.41   Fax: +4 021.890.07.45 şi +4 021.310.46.42   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 cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

 

Nr. 301S / C4 / 2299 

Data: 20.11.2015 
 

Prin contestaţia din 18.11.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 22547/19.11.2015, 
depusă de D&B DAVID ŞI BAIAS SCA, cu sediul în Bucureşti, str. 
Barbu Văcărescu nr. 301-311, et. 7, Clădirea Lakeview, sector 2, 
CUI 14737844, în calitate de lider al asocierii D&B DAVID ŞI BAIAS 
SCA - PRICEWATERHOUSECOOPERS MANAGEMENT CONSULTANTS 
SRL, privind procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect "Servicii 
de consultanţă în vederea selectării unui partener pentru realizarea 
modernizării, în forma juridică de asociere în participaţie, a CTE 
Iernut din cadrul Sucursalei de Producţie Energie Electrică", 
organizată de SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE 
ROMGAZ SA, cu sediul în Mediaş, Piaţa C.I. Motaş nr. 4, judeţul 
Sibiu, în calitate de autoritate contractantă, s-a solicitat, între altele, 
suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
contestaţiei. Pe rol se află acest capăt de cerere. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge, ca rămasă fără obiect, pentru considerentele 
evocate în motivarea prezentei, solicitarea D&B DAVID ŞI BAIAS 
SCA de suspendare a procedurii de licitaţie deschisă pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de "Servicii de 
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consultanţă în vederea selectării unui partener pentru realizarea 
modernizării, în forma juridică de asociere în participaţie, a CTE 
Iernut din cadrul Sucursalei de Producţie Energie Electrică", 
organizată de SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE 
ROMGAZ SA. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. Împotriva ei se 
poate formula plângere, în termen de cinci zile de la comunicare. 

 


