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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. 1946/C1/1974 
Data:13.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 27/07.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19283/07.10.2015, formulată de 
CABINET MEDICAL VETERINAR DR. DUŢĂ SEBASTIAN, cu sediul în 
Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 247, judeţul Mehedinţi, având CUI 
33872260, reprezentantă legal prin Dr. Duţă Sebastian, împotriva 
adresei de nr. 8544/02.10.2015, reprezentând comunicarea rezultatului 
procedurii pentru lotul 6, emisă de către DIRECŢIA SANITARĂ 
VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR MEHEDINŢI, cu 
sediul în Drobeta - Turnu Severin, str. Carol Davila nr. 1, judeţul 
Mehedinţi, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
achiziţie publică, organizată prin licitaţie deschisă, în vederea încheierii, 
pe loturi, a acordului - cadru, având ca obiect „Servicii sanitar 
veterinare”, cod CPV 85200000 - 1, s-a solicitat: 
- anularea adresei nr. 8544/02.10.2015 şi a raportului de reevaluare nr. 
8533/02.10.2015; 
- obligarea autorităţii contractante de a relua procesul de evaluare şi de 
a constata că oferta sa este conformă şi câştigătoare; 
- obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor de judecată 
ocazionate de soluţionarea prezentei contestaţii. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 



 

2

 Admite în parte contestaţia formulată de către CABINET MEDICAL 
VETERINAR DR. DUŢĂ SEBASTIAN în contradictoriu cu DIRECŢIA 
SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
MEHEDINŢI, respectiv critica cu privire la modul de aplicare al 
subfactorului de evaluare „Experienţă profesională în domeniu a PFA/SC” 
a ofertei depusă de SC DR. VET. VOICHIŢOIU VILI ROBERT SRL, 
anulează raportul procedurii şi actele subsecvente şi obligă autoritatea 
contractantă la reaplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile cu 
respectarea prevederilor legale, a celor prevederilor documentaţiei de 
atribuire şi a celor reţinute în motivare în termen de 10 zile. 
 Respinge ca nefondate restul criticilor.   
 Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză cu respectarea 
celor dispuse 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. 

 


