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 CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3, Bucureşti, 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 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.1612/C10/1570 

Data:25.09.2015  
 

Prin contestaţia nr. 404/17.08.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 15526/17.08.2015, depusă de către 
SC FRONTAL COMMUNICATION SRL, în calitate de lider al asocierii SC 
FRONTAL COMMUNICATION SRL – GATESAIR INC, cu sediul în Bucureşti, 
şos. Bucureşti - Ploieşi  nr. 135, corp 1, etaj 1, camera 8, sector 1, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/3272/2015 şi Cod 
Unic de Înregistrare 6522089, formulată împotriva adresei nr. 
301/8236/07.08.2015, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, 
emisă de către SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII SA, în 
calitate de autoritate contractantă, cu sediul în Bucureşti, şos. Olteniţei nr. 
103, sector 4, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă” pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică de furnizare, având ca obiect 
„Echipamente de transport si emisie semnal DVB-T2 din cadrul Proiectului: 
Implementarea reţelei naţionale de televiziune digitală terestra a 
multiplexului 1 - Partea 1”, coduri CPV 32000000-3, 45314000-1, 
51300000-5, s-a solicitat: 

- anularea comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire nr. 
301/8236/07.08.2015 şi a raportului procedurii de atribuire, precum şi 
anularea tuturor actelor subsecvente şi anterioare raportului de procedurii 
de atribuire şi comunicării rezultatului procedurii, având în vedere 
inacceptabilitatea şi neconformitatea ofertei depusă de asocierea 
ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMÂNIA SRL - ERICSSON AB; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei declarate 
câştigătoare a asocierii ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMÂNIA SRL 
- ERICSSON AB, având în vedere inacceptabilitatea si neconformitatea 
acestei oferte.  
 ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMÂNIA SRL, în calitate de lider 
al asocierii ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMÂNIA SRL - ERICSSON 
AB, cu sediul în Bucureşti, şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America 
House, intrarea Aripa de Vest, etaj 8, sector 1, având număr de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J40/22729/94 şi Cod Unic de 
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Înregistrare 6521644, reprezentată convenţional prin SCA ŢUCA ZBÂRCEA 
& ASOCIAŢII, cu sediul procesual ales în Bucureşti, şos N. Titulescu nr. 4-
8, clădirea America House, intrarea Aripa de Vest, etaj 8, sector 1, depune 
cererea de intervenţie înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor sub nr. 15982/21.08.2015, cu privire la contestaţia 
formulată de SC FRONTAL COMMUNICATION SRL, în calitate de lider al 
asocierii SC FRONTAL COMMUNICATION SRL – GATESAIR INC, înregistrată 
la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 
15526/17.08.2015, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă” pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de furnizare, având ca obiect 
„Echipamente de transport si emisie semnal DVB-T2 din cadrul Proiectului: 
Implementarea reţelei naţionale de televiziune digitală terestra a 
multiplexului 1 - Partea 1”, coduri CPV 32000000-3, 45314000-1, 
51300000-5, prin care s-a solicitat: 

- admiterea în principiu şi pe fond a prezentei cereri de intervenţie; 
- respingerea ca nefondată a contestaţiei promovate de SC FRONTAL 

COMMUNICATION SRL, în calitate de lider al asocierii SC FRONTAL 
COMMUNICATION SRL – GATESAIR INC împotriva rezultatului procedurii 
de atribuire; 

- obligarea contestatoarei la suportarea cheltuielilor de judecată 
ocazionate ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMÂNIA SRL de 
soluţionarea prezentei cauze, potrivit dovezilor ce vor fi depuse la dosarul 
cauzei. 
 

În baza prevederilor legale aplicabile, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 

DECIDE:  
 

  
În temeiul art. 278 alin. (1) teza a I-a din OUG nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, respinge excepţia inadmisibilităţii 
contestaţiei formulate de către SC FRONTAL COMMUNICATION SRL, 
invocată de autoritatea contractantă. 

În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (5) şi (6) din O.U.G. nr.34/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, respinge ca nefondată 
contestaţia formulată de către SC FRONTAL COMMUNICATION SRL în 
contradictoriu cu SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII SA şi 
dispune continuarea procedurii.  

În temeiul dispoziţiilor art. 297 din O.U.G. nr. 34/2006 coroborat cu 
dispoziţiile art 67 alin (1) din Codul de procedură civilă, admite cererea de 
intervenţie formulată de ERICSSON TELECOMMUNICATIONS ROMÂNIA 
SRL, cu privire la contestaţia formulată de SC FRONTAL COMMUNICATION 
SRL.  

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 
10 zile de la comunicare. 
 


