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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE  A  CONTESTAŢIILOR 

 
Str. Stavropoleos nr. 6,  sector 3,  Bucureşti,  cod poştal 030084,  România 
Tel: +4 021.310.46.41   Fax: +4 021.890.07.45 şi +4 021.310.46.42   www.cnsc.ro 

 
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

Nr. 1928 / C4 / 2120 
Data: 11.11.2015 

 
Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare 

a Contestaţiilor cu nr. 20722/27.10.2015, depusă de SC WBC Box 
Guard SRL, cu sediul în Calea Bogdăneştilor nr. 32, scara A, ap. 41, 
Timişoara, judeţul Timiş, şi adresa aleasă pentru comunicarea 
actelor de procedură la Cabinet Individual de Avocat Bot Călin, str. 
Palanca nr. 1, etaj 2, ap. 15, Timişoara, judeţul Timiş, CUI 
27748020, privind procedura de licitaţie deschisă pentru atribuirea 
contractului de servicii de asigurare a pazei patrimoniului prin 
patrulare şi post fix pe autostrada A1, Cunţa - Şoimuş km 292+450 
- km 369+110, coduri CPV 79713000-5 şi 79715000-9, cu data de 
deschidere a ofertelor 26.08.2015, organizată de Compania 
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, prin 
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, cu sediul în str. 
Coriolan Băran nr. 18, Timişoara, judeţul Timiş, în calitate de 
autoritate contractantă, contestatoarea a solicitat anularea 
rezultatului procedurii de atribuire şi reevaluarea ofertelor. 

 
În baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În temeiul art. 278 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
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ulterioare, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, 
respinge ca nefondată contestaţia SC WBC Box Guard SRL nr. 
20722/27.10.2015, în contradictoriu cu Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, prin Direcţia 
Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. Împotriva ei se 
poate formula plângere, în termen de zece zile de la comunicare. 

 


