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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. 2090/ C5/2264 
Data: 07.12.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare şi nedatată la emitentă, 

înregistrată la Consiliu sub nr. 22171/16.11.2015, S.C. UTI GRUP S.A., 
cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Cernăuţi nr. 27C, parter, 
camerele 7-11, 18 şi 19, et. 1, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/1341/1994, având CUI 5394305, reprezentată 
convenţional şi având sediul ales pentru corespondenţă la S.C.A. Ceparu 
şi Irimia din municipiul Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 3C, 
sector 5, a contestat actul administrativ nr. 88028/05.11.2015 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii de atribuire prin 
„licitaţie deschisă”, a contractului de achiziţie publică de servicii având ca 
obiect „Întreţinerea, repararea, reabilitarea/modernizarea şi dezvoltarea 
instalaţiilor electrice pentru semaforizare şi dirijare a traficului din 
Municipiul Braşov precum şi furnizarea de materiale şi componente 
necesare prestării serviciilor”, coduri CPV 50232200-2, 34923000-3, 
45311100-1 (Rev.2), iniţiată de MUNICIPIUL BRAŞOV, în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Braşov, bd. Eroilor nr. 8, 
judeţul Braşov şi a solicitat anularea adresei de comunicare a rezultatului 
procedurii nr. 88028/05.11.2015, anularea, în parte, a raportului 
procedurii de atribuire, respectiv în ceea ce priveşte evaluarea şi 
desemnarea ofertantului câştigător, anularea adresei de comunicare a 
rezultatului procedurii către ofertantul desemnat câştigător, obligarea 
autorităţii contractante la reevaluarea ofertei desemnate câştigătoare de 
la etapa verificării admisibilităţii acesteia, precum şi obligarea autorităţii 
contractante la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces. 

S.C. FLASH LIGHTING SERVICES S.A., cu sediul în municipiul 
Bucureşti, str. Constantin Noica nr. 173, ap. 2, sector 6, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/4125/2001, având CUI 
13845929, reprezentată convenţional de Cabinet de avocat Mihaela 
Lupu, în calitate de ofertant declarat câştigător în procedura de atribuire 
ce face obiectul cauzei, a depus cererea de intervenţie nr. 
114/24.11.2015, înregistrată la Consiliu sub nr. 22870/24.11.2015, prin 
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care a solicitat admiterea excepţiei tardivităţii contestaţiei formulată de 
S.C. UTI GRUP S.A. şi respingerea acesteia ca tardivă, respingerea 
contestaţiei pentru neconstituirea garanţiei de bună conduită în 
cuantumul prevăzut de lege, respingerea contestaţiei ca nefondată, 
precum şi obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată. 

 
În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

 Respinge excepţiile invocate de intervenientă referitoare la 
tardivitatea contestaţiei formulată de S.C. UTI GRUP S.A, respectiv la 
neconstituirea de către contestatoare a garanţiei de bună conduită în 
cuantumul prevăzut de lege.  
 Admite contestaţia formulată de S.C. UTI GRUP S.A., cu sediul 
social în municipiul Bucureşti, str. Cernăuţi nr. 27C, parter, camerele 7-
11, 18 şi 19, et. 1, sector 2, reprezentată convenţional şi având sediul 
ales pentru corespondenţă la S.C.A. Ceparu şi Irimia din municipiul 
Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 3C, sector 5, în contradictoriu 
cu MUNICIPIUL BRAŞOV, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul 
în municipiul Braşov, bd. Eroilor nr. 8, judeţul Braşov şi anulează, în 
parte, raportul procedurii înregistrat sub nr. 88025/05.11.2015 şi actele 
subsecvente acestuia, respectiv referirile la oferta declarată câştigătoare 
precum şi cele referitoare la aplicarea criteriului de atribuire. Obligă 
autoritatea contractantă, ca în termen de 10 zile de la primirea prezentei 
decizii, să reevalueze oferta depusă de S.C. FLASH LIGHTING SERVICES 
S.A. conform celor reţinute în motivare.  
 Respinge, ca nedovedită, cererea contestatoarei referitoare la 
obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor efectuate în cursul 
soluţionării contestaţiei.  
 Respinge cererea de intervenţie formulată de S.C. FLASH LIGHTING 
SERVICES S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Constantin Noica 
nr. 173, ap. 2, sector 6 şi, pe cale de consecinţă, respinge solicitarea 
intervenientei de obligare a contestatoarei la plata cheltuielilor efectuate 
în cursul soluţionării contestaţiei. 
 Dispune continuarea procedurii de atribuire cu aplicarea celor 
decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru autoritatea contractantă, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) 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. 


