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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. 1848/C1/1893 
Data:30.10.2015 

 
Prin contestaţia nr. 460/25.09.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 18566/28.09.2015, 
depusă de SC SENZOR GUARD SECURITY SRL, cu sediul în Bucureşti, Bd. 
Lacul Tei nr. 1 bis, et. 1, cam. 102, sector 2, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. J40/18692/2008, având CUI RO24693419, 
reprezentată legal prin Amurăriţei Marin Ioan - Director General, 
împotriva adresei de clarificări nr. 9996/24.09.2015, a proceselor 
verbale intermediare şi ale rapoartelor intermediare de evaluare,  
întocmite de către REGIA AUTONOMĂ REGISTRUL AUTO ROMÂN, cu 
sediul în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 391A, sector 1, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de încheiere a acordului – 
cadru având ca obiect „Servicii de pază”, cod CPV: 79713000-5, 
organizată conform Normelor interne, Anexa 2B, în baza anunţului de 
participare postat pe site-ul www.rarom.ro la data de 07.09.2015, s-a 
solicitat: anularea adresei de clarificări nr. 9996/24.09.2015, a 
proceselor verbale intermediare prin care s-au stabilit clarificările ce se 
vor solicita operatorilor economici implicaţi în procedură, a rapoartelor de 
evaluare intermediare, a deciziilor comisiei de evaluare privind solicitările 
de clarificări şi a tuturor actelor subsecvente şi obligarea autorităţii 
contractante la retransmiterea solicitării de clarificări în conformitate cu 
prevederile legale şi la evaluarea ofertelor în conformitate cu 
documentaţia de atribuire şi prevederile legale în vigoare.   

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
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Admite contestaţia formulată de SC SENZOR GUARD SECURITY 

SRL, în contradictoriu cu REGIA AUTONOMĂ REGISTRUL AUTO ROMÂN, 
anulează adresa nr. 9996/24.09.2015, în partea referitoare la solicitarea 
certificatelor de atestare fiscală şi planului de reorganizare pentru terţul 
SC Scorseze Security SRL şi toate actele subsecvente acesteia.  

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică, cu respectarea 
celor decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 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. 

 


