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  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. 43S/C4/427 

Data: 02.04.2015  
 

   
   Prin contestaţia nr. 494/30.03.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 4546/31.03.2015, depusă 
de SC MIRA TECHNOLOGIES GROUP SRL, cu sediul în Bucureşti, str. 
Teiul Doamnei nr. 2, bl. 10, ap. 2, sector 2, iar adresa de corespondenţă 
în Otopeni, str. Nicolae Grigorescu nr. 13, judeţul Ilfov, având CUI 
24526828, privind procedura de licitaţie deschisă, organizată de 
autoritatea contractantă COMPANIA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII 
NAVALE RADIONAV SA, cu sediul în Agigea, str. Ecluzei nr. 3, judeţul 
Constanţa, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări 
având ca obiect „Sistem goniometric în unde scurte VHF RDF (Radio 
Direction Finder) pentru localizarea navelor maritime aflate în pericol în 
zona de responsabilitate a României”, s-a solicitat, printre altele, 
suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea fondului cauzei. 
   

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

 
DECIDE: 

 
   Respinge, ca nefondată, pentru considerentele evocate în 
motivarea prezentei, solicitarea SC MIRA TECHNOLOGIES GROUP SRL de 
suspendare a procedurii de licitaţie deschisă în vederea atribuirii 
contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Sistem 
goniometric în unde scurte VHF RDF (Radio Direction Finder) pentru 
localizarea navelor maritime aflate în pericol în zona de responsabilitate 
a României”, organizată de COMPANIA NAŢIONALĂ DE 
RADIOCOMUNICAŢII NAVALE RADIONAV SA. 
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Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 
termen de cinci zile de la comunicare. 

 


