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    CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
      SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Bucureşti, Str.Stavropoleos, nr.6 sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980, 
Tel. +4 021 3104641,  Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745, www. cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 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. 45s/C6/422 
 Data: 03.04.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent şi nedatată, 

înregistrată la C.N.S.C. cu nr. 4541 din 31.03.2015, depusă de către 
S.C. SPRINTER 2000 S.A., cu sediul în Braşov, Str. Feldioarei nr. 60, 
jud. Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J08/3263/1994, având C.I.F. RO 6620460, reprezentată legal prin 
administrator Victor Terzea, şi convenţional prin Cabinet de Avocat 
Diaconu Pamela Maria, cu sediul în Braşov, Bd. Griviţa nr. 56, bl. 10, 
ap. 4, jud. Braşov, membră a asocierii formată din ELCOMEX IEA S.A.   
şi S.C. SPRINTER 2000 S.A., împotriva rezultatului procedurii de 
atribuire, comunicat prin adresa nr. 3424 din 19.03.2015, de către 
Societatea Naţională NUCLEARELECTRICA S.A., cu sediul în Bucureşti, 
Str. Polonă nr. 65, sector 1, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de atribuire, prin negociere cu publicarea prealabilă a 
unui anunţ de participare, organizată în vederea încheierii acordului-
cadru având ca obiect „Lucrări de retehnologizare a sistemului de 
baterii de acumulatori de 220Vcc 1-5551 – BAT 2a, BAT 2B şi BAT 2C 
la Unitatea 1 CNE Cernavodă”, cod CPV 45317000-2 – Alte lucrări de 
instalare electrică (Rev. 2), CPV 31400000-0 – Acumulatori, pile 
galvanice şi baterii primare(Rev. 2), se solicită:  

 - suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
fondului cauzei, în temeiul art. 275 din O.U.G. nr. 34/2006; 

- anularea rezultatului procedurii de atribuire, a actelor 
subsecvente şi, pe cale de consecinţă, declararea ofertei depusă de 
către Asocierea formată din S.C. ELCOMEX IEA S.A. şi S.C. SPRINTER 
2000 S.A. drept câştigătoare, 
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- obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor efectuate 
în cursul soluţionării contestaţiei (art. 278 alin. 8 din O.U.G. nr. 
34/2006). 
 
 

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

 
DECIDE: 

 
Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a procedurii de 

atribuire, formulată de către S.C. SPRINTER 2000 S.A., cu sediul în 
Braşov, Str. Feldioarei nr. 60, jud. Braşov, în contradictoriu cu 
Societatea Naţională NUCLEARELECTRICA S.A., cu sediul în Bucureşti, 
Str. Polonă nr. 65, sector 1. 

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

de 5 zile de la comunicare.  
 


