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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.  94S/69 C9/765, 779, 782 

Data: 13.05.2015 
 

Prin contestaţia nr. 914/11.05.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 7800/11.05.2015, depusă 
de SC GADAGROUP ROMANIA SRL, cu sediul Bucureşti, str. Barbu 
Văcărescu nr. 241A, et. 1, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/9320/1996, având CUI 8936710, reprezentată 
legal de Netcu Octavian - administrator, împotriva documentaţiei de 
atribuire întocmită de către SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA, 
în calitate de autoritate contractantă în cadrul procedurii de licitaţie 
deschisă menţionate, s-a solicitat suspendarea procedurii de atribuire 
până la soluţionarea cauzei, obligarea autorităţii contractante la 
modificarea specificaţiilor tehnice restrictive şi nelegale din caietul de 
sarcini, precum şi obligarea autorităţii contractante la continuarea 
procedurii de atribuire după realizarea acestor modificări.  

Prin contestaţia nr. 4699/11.05.2015, înregistrată la CNSC sub 
nr. 7849/12.05.2015, formulată de SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL 
SYSTEMS ROMANIA SRL, cu sediul în Bucureşti, Calea Floreasca nr. 
169A, clădirea de birouri „Floreasca 169”, corp A3, et. 7, biroul nr. 1, 
sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J40/3731/2000, având CUI 12924986, reprezentată legal prin Alexandra 
Munteanu – administrator şi director general, împotriva documentaţiei 
de atribuire întocmită de SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA în 
cadrul aceleiaşi proceduri,  s-a solicitat suspendarea procedurii de 
atribuire până la soluţionarea fondului cauzei, în principal, anularea 
caietului de sarcini şi a procedurii de atribuire, cu consecinţa obligării 
autorităţii contractante la întocmirea unei documentaţii tehnice 
corespunzătoare care să respecte principiile tratamentului egal, al 
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nediscriminării, al liberei concurenţe şi al proporţionalităţii, iar în 
subsidiar, obligarea autorităţii contractante să modifice caietul de sarcini 
prin modificarea/eliminarea menţiunilor privind specificaţiile tehnice al 
echipamentului de rezonanţă magnetică. 

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. 7861/12.05.2015, depusă de SC SIEMENS SRL, cu 
sediul Bucureşti, str. Preciziei nr. 24, Centru pentru sprijinirea afacerilor 
West Gate Business Center, et. 4-5, sector 6, reprezentată legal de 
Florin Niculescu – director şi Radu Leocovici – director comercial, 
împotriva documentaţiei de atribuire întocmită de SPITALUL JUDEŢEAN 
DE URGENŢĂ SLATINA, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
aceleaşi proceduri de atribuire, s-a solicitat: în principal, suspendarea 
procedurii de atribuire până la soluţionarea fondului cauzei, respectiv 
anularea procedurii, iar în subsidiar, obligarea autorităţii contractante la 
eliminarea caracterului restrictiv al specificaţiilor tehnice din caietul de 
sarcini, fie prin eliminarea lor, fie prin modificarea lor şi continuarea 
procedurii de atribuire cu respectarea principiilor tratamentului egal, al 
nediscriminării, liberei concurenţe şi proporţionalităţii care guvernează 
procedurile de achiziţie publică, inclusiv anularea clarificării din 
8310/07.05.2015, pct. 10.    

Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, 
contestaţiile care fac obiectele dosarelor nr. 765/2015, 779/2015 şi nr. 
782/2015, au fost conexate, pentru a se pronunţa o soluţie unitară, 
deoarece acestea sunt formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de 
atribuire. 

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 OUG 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 rămasă fără obiect, cererea de suspendare a procedurii 
formulată în contestaţiile depuse de SC GADAGROUP ROMANIA SRL, SC 
GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL şi SC SIEMENS 
SRL, ca urmare a măsurii de suspendare dispusă de SPITALUL 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SLATINA. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi în conformitate cu 
prevederile art. 280 alin. (3) din OUG 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. 275 alin. (3) din OUG nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
 


