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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, 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 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. 1994/C5/2225 
Data: 19.11.2015 

 
Ca urmare a Sentinţei Civile nr. 1811/2015 din 15.10.2015 

pronunţată de Tribunalul Dolj - Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, 
în dosarul nr. 9058/63/2015, prin adresa înregistrată la Consiliu sub nr. 
21787/10.11.2015, Tribunalul Dolj - Secţia Contencios Administrativ şi 
Fiscal a înaintat Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor 
dosarul nr. 9058/63/2015, în vederea soluţionării cauzei privind pe 
reclamanta S.C. PROTECT NPG PAZĂ S.R.L., în contradictoriu cu pârâtele 
S.C. SAFETY SECURITY S.R.L. şi AGENŢIA DE ADMINISTRARE FISCALĂ - 
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA. 

Prin cererea nr. 0040/24.08.2015, intitulată „contestaţie”, depusă 
de S.C. PROTECT NPG PAZĂ S.R.L., cu sediul în localitatea Brădeşti, str. 
Primăverii nr. 2, judeţul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J16/1670/2014, având CIF RO 33736756, în 
contradictoriu cu S.C. SAFETY SECURITY S.R.L., (în calitate de ofertant 
declarat câştigător), cu sediul în municipiul Caracal, str. Plevnei nr. 2, 
judeţul Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J28/842/2006, având CIF RO 19227013 şi AGENŢIA DE ADMINISTRARE 
FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE 
CRAIOVA (în calitate de autoritate contractantă), cu sediul în municipiul 
Craiova, str. Mitropolitul Firmilian nr. 2, judeţul Dolj, formulată împotriva 
„Raportului procedurii şi a adresei nr. CRR-DSI 7868 din 20.08.2015”, 
documente emise de către autoritatea contractantă în vederea atribuirii 
de „Servicii de pază la Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Craiova”, loturile 1-6, cod CPV 79713000-5, s-a solicitat „anularea 
raportului procedurii de atribuire, anularea adresei de comunicare a 
rezultatului procedurii, a deciziei de desemnare a ofertei câştigătoare şi a 
tuturor actelor subsecvente şi obligarea autorităţii contractante la 
reevaluarea ofertelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare”, 
„suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea prezentei 
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contestaţii de către Tribunalul Dolj”, „obligarea autorităţii contractante 
de a lua orice alte măsuri de remediere a actelor ce afectează procedura, 
în sensul constatării că oferta depusă de SC SAFETY SECURITY SRL, nu 
este fundamentată economic şi nu are un preţ real, nerespectând 
prevederile legislaţiei muncii şi ale Legii nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor în ceea ce 
priveşte cheltuielile minime prevăzute în caietul de sarcini pentru 
îndeplinirea acordului cadru”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite excepţia de necompetenţă materială a Consiliului invocată 
din oficiu şi dispune declinarea competenţei de soluţionare a contestaţiei 
formulată de S.C. PROTECT NPG PAZĂ S.R.L., cu sediul în localitatea 
Brădeşti, str. Primăverii nr. 2, judeţul Dolj, în contradictoriu cu S.C. 
SAFETY SECURITY S.R.L. (în calitate de ofertant declarat câştigător), cu 
sediul în municipiul Caracal, str. Plevnei nr. 2, judeţul Olt şi AGENŢIA DE 
ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA (în calitate de autoritate contractantă), 
cu sediul în municipiul Craiova, str. Mitropolitul Firmilian nr. 2, judeţul 
Dolj, în favoarea Tribunalului Dolj - Secţia Contencios Administrativ şi 
Fiscal. 

Constată existenţa unui conflict de competenţă între Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi Tribunalul Dolj - Secţia 
Contencios Administrativ şi Fiscal, motiv pentru care va trimite de îndată 
dosarul cauzei către CURTEA DE APEL CRAIOVA - Secţia Contencios 
Administrativ şi Fiscal, cu sediul în municipiul Craiova, str. Constantin 
Brâncuşi, nr. 5A, judeţul Dolj. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Fără cale de atac. 


