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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. 2065/C2/2190 
Data: 02.12.2015 

 
 

Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată 
la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21346/ 
04.11.2015, formulată de CABINET MEDIC VETERINAR INDIVIDUAL 
BORICEAN CĂTĂLIN IOAN, cu sediul în oraşul Întorsura Buzăului, str. 
Mihai Viteazul, nr. 320, jud. Covasna, având CIF: 21143097, prin 
CABINET DE AVOCAT „JINGA MONICA”, cu sediul în municipiul Braşov, 
B-dul 15 Noiembrie nr. 102, sc. C, ap. 2, jud. Braşov, cod poştal 
500102, având CIF: 24494718, reprezentat prin Av. Jinga Monica, 
împotriva rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 
126929/27.10.2015, emisă de DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI 
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR COVASNA, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, Str. Ciucului, nr. 
149, jud. Covasna, cod poştal 520036, în cadrul procedurii de atribuire, 
prin „licitaţie deschisă”, a acordului-cadru de achiziţie publică de servicii, 
având ca obiect „Acord cadru - Servicii 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, a 
acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul 
siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora - CSVA 
BARCANI, ÎNTORSURA BUZĂULUI, VALEA MARE, VALEA CRIŞULUI, 
BELIN, BREŢCU şi VÂLCELE” - Lot 1 - CSVA BARCANI, cod CPV 
85200000-1, tip de finanţare: fonduri bugetare, s-a solicitat: 
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„1. Anularea actului de adjudecare din data de 27.10.2015, comunicat 
prin adresa nr. 126929/27.10.2015, al licitaţiei deschisă de tip offline 
(SEAP nr. 161919/11.08.2015) desfăşurată la data de 24.09.2015 
pentru atribuire "Acord-cadru - Servicii 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, a 
acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul 
siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora - CSVA 
Barcani, Întorsura Buzăului, Valea Mare, Valea Crişului, Belin, Breţcu şi 
Vâlcele" (cod CPV 85200000-1) privind lotul 1 - CSV Barcani, şi implicit a 
raportului procedurii de atribuire, necomunicat, şi actelor subsecvente 
procedurii, ca fiind nelegale şi netemeinice. 
2. Să constataţi îndeplinirea, de către CMV Dr. Boricean Cătălin loan a 
condiţiilor pentru atribuirea acordului-cadru, pentru CSV Barcani, obiect 
al licitaţiei din data de 24.09.2015, către acesta, şi, pe cale de 
consecinţă, 
3. Să dispuneţi obligarea autorităţii contractante, DSVSA Covasna, la: 
- reevaluarea ofertei (tehnice şi financiare) formulată de CMVI Dr. 
Boricean Cătălin Ioan pentru atribuirea acordului cadru - Servicii 
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, a acţiunilor prevăzute în Programul de 
supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a 
tarifelor aferente acestora - pentru lotul 1 CSVA Barcani"; 
- refacerea procedurii de atribuire, prin reanalizarea şi stabilirea 
punctajelor ofertelor, ţinând cont de incidenţa cazurilor de nepunctare, 
prevăzute în caietul de sarcini şi în O.U.G. nr. 34/2006, precum şi de 
criticile din contestaţie”. 
 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
Admite în parte contestaţia formulată de CABINET MEDIC 

VETERINAR INDIVIDUAL BORICEAN CĂTĂLIN IOAN, în contradictoriu cu 
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA 
ALIMENTELOR COVASNA. 

Anulează adresele de comunicare a rezultatului procedurii de 
atribuire, privind Lotul nr. 1. Obligă autoritatea contractantă ca, în 
termen de 10 zile de la data primirii deciziei Consiliului, să retransmită 
participanţilor la procedură, adresele de comunicare a rezultatului 
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procedurii, cu respectarea prevederilor art. 207 alin. (2) din ordonanţa 
menţionată. 

Respinge ca inadmisibil capătul de cerere referitor la constatarea 
îndeplinirii, de către CABINET MEDIC VETERINAR INDIVIDUAL BORICEAN 
CĂTĂLIN IOAN a condiţiilor pentru atribuirea acordului-cadru, pentru 
CSV Barcani. 
 Dispune continuarea procedurii de atribuire, cu respectarea celor 
decise anterior. 
 Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 
10 zile de la comunicare. 


