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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. 1950/C11/2235 
Data: 13.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 213/09.11.2015, înregistrată la Consiliu cu 

nr. 21902/11.11.2015, formulată de către SC FUCOMAR 
PROCONSULTING SRL, cu sediul în Ploieşti, str. Cameliei nr. 11D, bl. 
63, et. 2, ap. 14, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J29/2657/2008, având CUI RO 24532463, 
reprezentată prin Furtună Corneliu Marian – Administrator, împotriva 
documentaţiei de atribuire, emisă de către autoritatea contractantă 
MINISTERUL APĂRĂRII – UNITATEA MILITARĂ 02542 FOCŞANI, cu 
sediul în Focşani, b-dul Bucureşti nr. 1-3, judeţul Vrancea, în cadrul 
procedurii de cerere de ofertă online, în vederea atribuirii contractului 
de servicii, având ca obiect „dirigenţie pentru obiectivul 2008-c/i/rk-
477 Constanţa «Lucrări de intervenţie la pavilionul a din cazarma 477 
Constanţa»”, cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a 
lucrărilor (Rev.2), s-a solicitat obligarea autorităţii contractante la 
modificarea documentaţiei de atribuire prin excluderea cerinţei de 
calificare privind obligativitatea atestării de către M.C.C.P.N. conform 
Ordinului nr. 2495 din 26 august 2010 pentru diriginţii de şantier 
autorizaţi pentru domeniile 6 – Construcţii edilitare şi de gospodărire 
comunală; 9.1 – Reţele electrice; 9.2 – Reţele termice şi sanitare. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 



 

 2/2 

Ia act de renunţare la contestaţia formulată de SC FUCOMAR 
PROCONSULTING SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă 
MINISTERUL APĂRĂRII – UNITATEA MILITARĂ 02542 FOCŞANI. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen 

de 10 zile de la comunicare. 


