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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. 2191/C11/2300 
Data: 21.12.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare şi fără dată, depusă 

la poştă în data de 18.11.2015, (cod tracking LD09973617218), 
înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu 
nr. 22563 din 19.11.2015, formulată de SC TEHCON EDILITARE & 
INFRASTRUCTURA SRL, cu sediul social în Otopeni, Calea 
Bucureştilor nr. 224 E, clădirea REAB, etaj 1, camera 25, judeţul 
Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Ilfov cu nr. J23/2730/2008, având CIF 24410946, atribut 
fiscal RO, reprezentată de Victor Urdăreanu – Administrator, şi 
convenţional de Cabinet de Avocat Frăsineanu George, împotriva 
rezultatului procedurii de achiziţie publică comunicat prin adresa nr. 
A-7012 din 13.11.2015, emisă de către MINISTERUL APĂRĂRII – 
UNITATEA MILITARĂ 02547 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. 
Sublocotenent Godeanu Constantin nr. 121-129, sector 1, în calitate 
de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de cerere de oferte, 
desfăşurată fără utilizarea mijloacelor electronice (offline, fără etapă 
finală de licitaţie electronică), organizată în vederea atribuirii 
contractului de lucrări, având ca obiect „PROIECTARE ŞI EXECUŢIE 
DE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢIE IMOBILIARĂ 
«ASFALTARE SUPRAFEŢE SUPUSE CIRCULAŢIEI ÎN CAZARMA 546 
OTOPENI», COD PROIECT 2008.4.546/1 OTOPENI”, coduri CPV 
45233120-6 – Lucrări de construcţii de drumuri (Rev.2), 71220000-
6 – Servicii de proiectare arhitecturală (Rev.2), 71356200-0 – 
Servicii de asistenţă tehnică (Rev.2), s-a solicitat în principal: 

- anularea adresei nr. A-7012 din 13.11.2015, reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii de achiziţie publică; 

- reluarea procedurii din faza de analizare a ofertelor, 
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- reanalizarea ofertei sale şi, pe cale de consecinţă constatarea 
conformităţii acesteia. 

Prin cererea de intervenţie principală nr. 757 din 02.12.2015, 
transmisă prin fax la data de 02.12.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23186 din 
02.12.2015, completată prin adresa nr. 772 din 07.12.2015, 
înregistrată la Consiliu cu nr. 23553 din 07.12.2015, formulată de 
SC ART CONSTRUCT 94 SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Alba 
nr. 21, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti cu nr. J40/13738/1994, având CIF 
5989257, reprezentată de Rotaru Liviu – Director general, s-a 
solicitat respingerea contestaţiei ca fiind nefondată. 

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: 
 
Admite în parte contestaţia depusă de SC TEHCON EDILITARE 

& INFRASTRUCTURA SRL, cu sediul social în Otopeni, Calea 
Bucureştilor nr. 224 E, clădirea REAB, etaj 1, camera 25, judeţul 
Ilfov, în contradictoriu cu MINISTERUL APĂRĂRII – UNITATEA 
MILITARĂ 02547 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. 
Sublocotenent Godeanu Constantin nr. 121-129, sector 1, pentru 
considerentele evocate în motivare. 

Anulează raportul procedurii în partea dedicată ofertei depusă 
de asocierea SC ART CONSTRUCT 94 SRL – SC GEO ARC SRL, şi 
adresele de comunicare a rezultatului procedurii de achiziţie publică, 
ca acte subsecvente ale raportului procedurii. 

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la 
primirea deciziei Consiliului, să reanalizeze oferta depusă de 
asocierea SC ART CONSTRUCT 94 SRL – SC GEO ARC SRL, şi să 
emită comunicările privind rezultatul procedurii, cu respectarea 
dispoziţiilor legale şi a celor evocate în motivare. 

Respinge ca inadmisibil capătul de cerere din contestaţia 
depusă de SC TEHCON EDILITARE & INFRASTRUCTURA SRL vizând 
reanalizarea ofertei sale şi, pe cale de consecinţă constatarea 
conformităţii acesteia. 

Respinge, ca nefondată, cererea de intervenţie accesorie 
depusă de SC ART CONSTRUCT 94 SRL, pentru motivele expuse în 
motivare. 

Obligă autoritatea contractantă să comunice numai operatorilor 
economici implicaţi în procedura de atribuire, potrivit art. 206 alin. 
(11) din OUG nr. 34/2006, măsurile luate în baza prezentei decizii. 
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Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică, cu 
respectarea celor decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 

termen de 10 zile de la comunicare. 


