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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. 2121/C11/2202 
Data: 11.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 2246 din 06.11.2015, transmisă prin 

mijloace electronice (e-mail) la data de 06.11.2015, înregistrată la 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21628 din 
06.11.2015, formulată de FREQUENTIS AG, persoană juridică de 
origine austriacă, cu sediul social în Austria, Viena, 
Innovationsstraße 1, reprezentată convenţional de Societatea Civilă 
de Avocaţi „Pachiu şi Asociaţii”, cu sediul profesional în Bucureşti, 
str. Buzeşti nr. 75-77, etaj 5, sector 1, acesta din urmă fiind sediul 
ales unde urmează a i se transmite toate comunicările privind 
soluţionarea contestaţiei, prin avocat Adelina Somoiag, împotriva 
rezultatului procedurii de achiziţie publică comunicat prin adresa nr. 
34290 din 27.10.2015, emisă de către RA ROMATSA – 
ADMINISTRAŢIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN, cu 
sediul în Bucureşti, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, OP Box 18-90, 
cod poştal 013813, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de licitaţie deschisă, desfăşurată prin utilizarea parţială a 
mijloacelor electronice (offline, cu etapă finală de licitaţie 
electronică), organizată în vederea atribuirii contractului de 
furnizare, având ca obiect „SISTEM VCS LA TWR CLUJ, SIBIU, 
TIMIŞOARA, TG MUREŞ, SATU MARE, BAIA MARE, IAŞI, SUCEAVA”, 
coduri CPV 32570000-9 – Echipament de comunicaţii (Rev.2), 
51300000-5 – Servicii de instalare de echipament de comunicaţii 
(Rev.2), s-a solicitat: 

- anularea raportului procedurii de atribuire, a adresei nr. 
34290 din 27.10.2015 reprezentând comunicarea rezultatului 
procedurii, precum şi a oricărui alt act emis de autoritatea 
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contractantă relativ la comunicarea rezultatului prin care s-a stabilit 
faptul că oferta FREQUENTIS AG este necâştigătoare; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor 
depuse în aplicarea procedurii. 

Prin cererea de intervenţie fără număr de înregistrare şi fără 
dată, transmisă prin mijloace electronice (e-mail) la data de 
13.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. 22141 din 16.11.2015, astfel cum a fost 
precizată prin adresa nr. 13354 din 25.11.2015, înregistrată la 
Consiliu cu nr. 23000 din 26.11.2015, formulată de SC ROHDE & 
SCHWARZ TOPEX SA, societate administrată în sistem dualist, cu 
sediul social în Bucureşti, str. Nicolae Caramfil nr. 71-73, etaj 2, 
sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J40/21109/1994, având CIF 6502278, reprezentată de împuterniciţii 
Burdujan Tudor Cătălin – Technical Sales Manager şi Martin Aureliu 
– Manager de Proiect, s-a solicitat: 

- încuviinţarea în principiu a cererii de intervenţie accesorie în 
interesul autorităţii contractante; 

- respingerea contestaţiei, ca tardivă, iar în subsidiar, 
respingerea acesteia, ca nefondată; 

- menţinerea actelor emise de autoritatea contractantă şi 
continuarea procedurii de achiziţie publică. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în 
scris. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de FREQUENTIS 

AG, persoană juridică de origine austriacă, cu sediul social în 
Austria, Viena, Innovationsstraße 1 şi cu sediul ales la Societatea 
Civilă de Avocaţi „Pachiu şi Asociaţii” în Bucureşti, str. Buzeşti nr. 
75-77, etaj 5, sector 1, în contradictoriu cu RA ROMATSA – 
ADMINISTRAŢIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN, cu 
sediul în Bucureşti, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, OP Box 18-90, 
cod poştal 013813. 

Admite cererea de intervenţie accesorie în sprijinul autorităţii 
contractante, formulată de SC ROHDE & SCHWARZ TOPEX SA, cu 
sediul social în cu sediul social în Bucureşti, str. Nicolae Caramfil nr. 
71-73, etaj 2, sector 1. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
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Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 
termen de 10 zile de la comunicare. 

 


