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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 /  +4 021 8900745    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. 1364 /C9/ 1451, 1457
Data: 08.04.2011

Prin contestaţia nr. 046/28.03.2011, înregistrată la CNSC sub 
nr. 8916/28.03.2011, formulată de SC AGROMEC ŞTEFĂNEŞTI SA, 
cu sediul în Ştefăneştii de Jos, Şos. Ştefăneşti nr. 11, judeţul Ilfov,  
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J23/911/2003, având CUI RO3321870, reprezentată legal prin 
Soare Petrica în calitate de administrator, împotriva comunicării 
rezultatului procedurii nr. 414/25.03.2011, emisă de CN 
AEROPORTURI BUCUREŞTI SA, cu sediul în Otopeni, Str.Calea 
Bucurestilor, nr. 224E, judeţul Ilfov, Cod poştal:   075150, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie 
deschisă, organizate în vederea atribuirii contractului „Furnizarea 
unui tractor multifuncţional de minim 130 CP, servicii de şcolarizare 
şi revizii tehnice în perioada de garanţie”, s-a solicitat acceptarea 
avizului emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, depus 
ulterior licitaţiei, conform declaraţiei pe proprie răspundere, 
acceptată iniţial.

Prin contestaţia nr. 3583/28.03.2011, înregistrată la CNSC cu 
nr. 8941/29.03.2011, formulată de SC NHR AGROPARTNERS SRL, 
cu sediul în Otopeni, Str. Calea Bucureştilor, nr. 247, judeţul Ilfov, 
reprezentată legal de Monika Puiu în calitate de administrator, 
împotriva comunicării rezultatului procedurii nr. 413/25.03.2011, 
emisă de autoritatea contractantă CN AEROPORTURI BUCUREŞTI 
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SA, în cadrul  procedurii mai sus precizate, s-a solicitat admiterea şi 
acceptarea ofertei depuse pentru a fi reanalizată şi dispunerea 
măsurilor de remediere a documentaţiei referitoare la solicitarea 
certificatelor ISO.

Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, 
contestaţiile care fac obiectul dosarelor nr. 1451/2011 şi nr. 
1457/2011 au fost conexate pentru a se pronunţa o soluţie unitară 
deoarece acestea sunt formulate în cadrul aceleaşi proceduri de 
atribuire.  

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

DECIDE:

În temeiul prevederilor art. 278 alin. (5) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru considerentele expuse în motivare, Consiliul 
respinge, ca nefondate contestaţiile formulate de SC AGROMEC 
ŞTEFĂNEŞTI SA şi SC NHR AGROPARTNERS SRL în contradictoriu 
cu CN AEROPORTURI BUCUREŞTI SA.

În baza art. 278 alin. (6) din acelaşi act normativ, dispune 
continuarea procedurii de atribuire în cauză.

Prezenta decizie este obligatorie, conform prevederilor art. 
280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 
termen de 10 zile de la comunicare.  

                                


