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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. 2010/C1/1977 
Data: 23.11.2015  

 
 

       Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor sub nr. 19320/07.10.2015, depusă de ŢARCĂ 
CONSTANTIN - Cabinet medical veterinar individual, cu sediul social în 
Răşinari, str. Emil Cioran, nr.1508, jud. Sibiu, având codul unic de 
înregistrare CIF 34548157, reprezentată legal prin dr. Ţarcă Constantin 
Fănică şi convenţional prin av. Marin Aurelia, cu sediul în Sibiu, Şos. 
Alba-Iulia, nr.37, ap.22, sc. C, judeţul Sibiu, împotriva adresei de 
comunicare a rezultatului procedurii emisă de către DIRECŢIA SANITARĂ 
VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR SIBIU, cu sediul în 
Sibiu, str. Calea Şurii Mari, nr. 21, jud. Sibiu, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, în vederea 
încheierii unui acord-cadru, având drept obiect: „servicii de 
supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor 
transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia 
mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, 
caprinelor şi ecvideelor, precum şi de corectare a eventualelor erori sau 
neconformitaţi generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau 
de greşeli de înregistrare LOT 9” COD CPV 85200000-1, s-a solicitat 
anularea adresei nr.13402/25.09.2015 de comunicare a rezultatului 
procedurii, a raportului procedurii şi a actelor subsecvente, anularea 
deciziei nr. 1508/C9/1571/10.09.2015 şi a deciziei nr. 1165/C8/1083/ 
1085/1112/1141/22.07.2015, ambele pronunţate de Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor;  menţinerea rapoartelor procedurii de 
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atribuire nr. 8391/12.06.2015 şi nr. 11015/06.08.2015 şi aferent Lotului 
nr.9 - CSVA Răşinari şi a adreselor de comunicare a rezultatului 
procedurii nr. 8334/12.06.2015, nr. 11153/07.08.2015 şi plata 
cheltuielilor de judecată. 

Prin adresa nr. 50/11.10.2015, înregistrată la CNSC cu nr. 19603/ 
12.10.2015, SC DARISVET SRL cu sediul social în municipiul Sibiu, str. 
Plopilor nr. 6, ap. 4, identificată cu CUI 34305832, înregistrată la ORC 
Sibiu sub nr. J 32/285/201,  reprezentată legal prin administrator 
Ţichindelean Şerban Emilian, transmite o CERERE DE INTERVENŢIE, în 
care solicită respingerea contestaţiei ca tardivă. 
 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 
 

 Respinge ca nefondate excepţia inadmisibilităţii invocată de 
contestator cu privire la cererea de intervenţie şi a tardivităţii 
contestaţiei invocată de intervenient. 
 Respinge ca nefondată contestaţia formulată de către ŢARCĂ 
CONSTANTIN - Cabinet medical veterinar individual, în contradictoriu cu 
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA 
ALIMENTELOR SIBIU iar, pe cale de consecinţă, admite cererea de 
intervenţie formulată de SC DARISVET SRL 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

prevederile 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. 

 


