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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 O.U.G. 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 
Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

 
Nr. 1890/C2/1905 
Data: 06.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 6025/28.09.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 18656/29.09.2015, 
formulată de S.C. TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL S.R.L., 
cu sediul social în Municipiul Bucureşti, Str. Cristea Mateescu nr. 8, 
sector 2 şi punct de lucru în Sat Fundeni, Comuna Dobroieşti, str. 
Cântecului nr. 9, Judeţul Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/877/2003, având Cod Unic de Înregistrare 
15148839, împotriva procedurii de atribuire, organizată de REGIA 
NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA RA – DIRECŢIA SILVICĂ 
SUCEAVA, cu sediul în municipiul Suceava, bd. 1 Mai nr. 6, judeţul 
Suceava, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin „cerere de oferte”, fără fază finală de licitaţie electronică, 
a contractului de achiziţie publică de furnizare având ca obiect „Furnizare 
binocluri pentru DSSV”, cod CPV 38631000-7, tip de finanţare: „Alte 
fonduri”, s-a solicitat: anularea etapei de depunere a ofertelor; 
formularea şi comunicarea răspunsului la clarificările solicitate de 
subscrisa prin adresa nr. 5987/15.09.2015; stabilirea unei alte date 
limită pentru depunerea ofertelor, în conformitate cu prevederile legale 
imperative; anularea solicitării de clarificări nr. 17614 din 28.09.2015, a 
tuturor actelor autorităţii contractante ce au stat la baza emiterii şi 
transmiterii acesteia, precum şi a tuturor actelor subsecvente; anularea 
procedurii dacă erorile şi omisiunile nu mai pot fi corecte, în condiţiile 
legii; accesul la dosarul procedurii depus de către autoritatea 
contractantă la CNSC. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
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În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge excepţia tardivităţii, invocată de autoritatea contractantă. 
Respinge ca nefondată contestaţia formulată de către S.C. 

TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL S.R.L., în contradictoriu cu 
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA RA – DIRECŢIA SILVICĂ 
SUCEAVA. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 280 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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


