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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 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.  4440/ C3 /4778-5122 

Data: 12.10.2011  
 
Prin contestaţiile FN(fără număr de înregistrare la emitent) din 
12.09.2011 şi nr. 88/26.09.2011, înregistrate la CNSC sub 
numerele 30170/13.09.2011, respectiv 32381/29.09.2011, 
înaintate de SC CMV REAL INVEST SRL, cu sediul în Bucureşti, 
Calea Floreasca nr. 118-120, bl. 2/3, sc. A, ap. 6, sector 1, 
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul 
J40/9200/2006, având CUI 18735501, telefon 031.107.96.26, 
reprezentată legal prin Vlad Vâlcea, formulate împotriva 
documentaţiei de atribuire, respectiv împotriva documentului 
intitulat „Corectare SEAP documentaţie de atribuire Buşteni”, 
întocmite de COMPANIA NAŢIONALĂ „LOTERIA ROMÂNĂ” SA, cu 
sediul în Bucureşti, str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, telefon 
021.336.34.40, fax 021.336.31.46, în cadrul procedurii, licitaţie 
deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de lucrări 
(proiectare şi execuţie) având ca obiect „Executarea unui centru de 
perfecţionare Buşteni”, coduri CPV 45211350-7 – Lucrări de 
construcţii de clădiri multifuncţionale (Rev.2), 79930000-2 – 
Servicii de proiectare specializată (Rev.2), s-a solicitat Consiliului: 
- în principal, modificarea şi/sau completarea şi/sau eliminarea unor 
prevederi ale documentaţiei de atribuire şi, în subsidiar, anularea 
procedurii de atribuire  (prima contestaţie); 
- în principal, eliminarea cerinţelor nelegale din documentul intitulat 
„Corectare SEAP documentaţie de atribuire Buşteni” şi, în subsidiar, 
anularea procedurii de atribuire  (a doua contestaţie). 
  

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

DECIDE 
 

Conexează cele două contestaţii. 
Admite prima contestaţie şi, pentru imposibilitatea luării unor 

unor măsuri de remedire a procedurii de atribuire, dispune anularea 
acesteia. 

Respinge cea de-a doua contestaţie, ca rămasă fără obiect. 
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 

termen de 10 zile de la comunicare. 
 


