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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
C. N. S. C. 

Bucureşti, Str.Stavropoleos, nr.6 sector 3, 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 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. 1918 /C6/2119 
Data: 11.11.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată la 

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20721 din 
27.10.2015, depusă de către S.C. WBC BOX GUARD S.R.L., cu sediul în 
Timişoara, Calea Bogdăneştilor nr. 32, sc. A, ap. 41, judeţul Timiş, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J35/1889/2010, 
având C.U.I. 27748020, reprezentată legal prin administrator Boghian 
Valeriu Cosmin şi convenţional prin Cabinet de Avocat Bot Călin, cu 
sediul procesual ales în Timişoara, str. Palanca, et. 2, ap. 15, judeţul 
Timiş, împotriva rezultatului procedurii de atribuire comunicat în data de 
13.10.2015, prin adresa nr. 111/2359/12.10.2015, de către COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA - 
DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI TIMIŞOARA, cu sediul în 
Timişoara, str. Coriolan Baran nr. 18, judeţul Timiş, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie 
deschisă, a contractului de achiziţie publică de servicii având ca obiect 
„Asigurare pază patrimoniu prin patrulare şi post fix pe autostradă A1, 
Traian Vuia - Remetea Mare km 440+900 - km 494+236 şi autostrada 
A6 km 0+000 – km 10+518", cod CPV 79713000-5 servicii de pază 
(Rev.2), 79715000-9 servicii de patrulare (Rev. 2), se solicită 
următoarele: 

- anularea rezultatului procedurii de atribuire comunicat prin adresa 
nr. 111/2359/12.10.2015, precum şi a actelor subsecvente izvorâte din 
acesta; 

- reluarea procedurii de atribuire, „cu luarea în considerare a 
documentelor prezentate” şi desemnarea ofertei câştigătoare „în 
conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şi în raport de 
criteriile ce trebuie avute în vedere de comisia de evaluare şi stabilite de 
legiuitor”. 
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În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite excepţia tardivităţii depunerii contestaţiei, invocată ex 
officio, şi respinge, ca tardivă, contestaţia formulată de către S.C. WBC 
BOX GUARD S.R.L., cu sediul în Timişoara, Calea Bogdăneştilor nr. 32, 
sc. A, ap. 41, judeţul Timiş, în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ 
DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA - DIRECŢIA 
REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI TIMIŞOARA, cu sediul în 
Timişoara, str. Coriolan Baran nr. 18, judeţul Timiş. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare.  
 


