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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Bucureşti, România,  CP 030084, CIF 20329980 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642    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. 42S/C7/404 
                                    Data: 01.04.2015 
 
 
 

Prin contestaţia nr. 05/27.03.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 4449/30.03.2015, 
formulată de către S.C. DETENTE CONSULTANTS S.R.L., cu sediul 
în Ploieşti, str. Făt Frumos nr. 5, bl. F2, ap. 38, jud. Prahova, cod 
poştal 100312, şi adresa de corespondenţă în Bucureşti, Calea 
Dorobanţilor nr. 170, et. 2, ap. 8, sector 1, cod poştal 010582, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J29/65/2005, 
având CIF RO 17117812, reprezentată legal prin director general 
Benabdallah Jamil, împotriva comunicării rezultatului procedurii nr. 
3250/24.03.2015, emisă de către INSTITUŢIA PREFECTULUI - 
JUDEŢUL CONSTANŢA, cu sediul în Constanţa, B-dul Tomis nr. 51, 
jud. Constanţa, cod poştal 900725, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin cerere de oferte, 
a contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect 
„Elaborare a « Strategiei pentru dezvoltarea şi promovarea 
activităţilor de turism de aventură în aer liber »”, cod CPV 

73000000-2 - Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii 
conexe de consultanţă (Rev.2, se solicită următoarele:  

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
contestaţiei, conform prevederilor art. 2751 alin. (1) din O.U.G. nr. 
34/2006; 

- admiterea contestaţiei şi anularea actului atacat, respectiv 
anularea deciziei comunicată prin adresa nr. 3250/24.03.2015; 
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- continuarea procedurii de atribuire şi punctarea tehnică şi 
financiară a ofertei depusă de S.C. DETENTE CONSULTANTS S.R.L.  

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care S.C. 
DETENTE CONSULTANTS S.R.L. a solicitat suspendarea procedurii 
de atribuire până la soluţionarea pe fond a contestaţiei. 

 
  

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

 
 
                                       DECIDE: 
 

Respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire, 
formulată de către S.C. DETENTE CONSULTANTS S.R.L., cu sediul 
în Ploieşti, str. Făt Frumos nr. 5, bl. F2, ap. 38, jud. Prahova, cod 
poştal 100312, şi adresa de corespondenţă în Bucureşti, Calea 
Dorobanţilor nr. 170, et. 2, ap. 8, sector 1, cod poştal 010582, în 
contradictoriu cu INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL 
CONSTANŢA, cu sediul în Constanţa, B-dul Tomis nr. 51, jud. 
Constanţa, cod poştal 900725. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în 

termen de 5 zile de la comunicare.   
                                    

 
                                      


