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CONSILIUL NAŢIONAL DE 
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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. 2212/C4/2382, 2394 

Data: 23.12.2015  
 

Prin contestaţia nr. 274 din 02.12.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 23322 din 03.12.2015, 
înaintată de SC AXIS SECURITY SRL, cu sediul în Deva, str. Santuhalm 
nr. 65B, judeţul Hunedoara, având CUI 29593330, formulată împotriva 
rezultatului procedurii emis de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE 
AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA – DIRECŢIA 
REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI BRAŞOV, cu sediul în Braşov, B-dul 
Mihail Kogălniceanu nr. 13, bl. C2, sc. 1, et. VI, judeţul Braşov, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie 
deschisă organizată în vederea atribuirii contractului de „servicii de pază 
prin monitorizare pentru Central DRDP Braşov şi SDN 1-5 Braşov, Sibiu, 
Tg. Mureş, M. Ciuc şi Sf. Gheorghe”, s-a solicitat: 

-   admiterea contestaţiei; 
-  anularea deciziei autorităţii contractante, a raportului procedurii 

de atribuire şi a actelor subsecvente acestuia, ca netemeinice şi 
nelegale; 

- obligarea autorităţii contractante la continuarea şi finalizarea 
procedurii de atribuire prin reevaluarea ofertelor depuse de ofertanţi; 

- obligarea autorităţii contractante la plata sumei de 500 lei, 
reprezentând contravaloarea primei de asigurare aferentă poliţei de 
asigurare seria 0131812/27.11.2015, instrument de constituire a 
garanţiei de bună conduită reglementată de art. 2711 din OUG nr. 
34/2006, la suma de 8.056.86 lei. 

Prin contestaţia nr. 2061 din 04.12.2015, înregistrată la Consiliu cu 
nr. 23500 din 07.12.2015, înaintată de SC EUROPROTECT SECURITY 
SRL, cu sediul în Alexandria str. Viilor 3, judeţul Teleorman, având CUI 
29536580, formulată împotriva rezultatului procedurii, emis de 
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COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN 
ROMÂNIA SA – DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI BRAŞOV, 
în calitate de autoritate contractantă, în cadrul aceleiaşi proceduri de 
atribuire, s-a solicitat:  

- anularea rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 
60/1439/25.11.2015 de către autoritatea contractantă, precum şi a 
actelor subsecvente; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor 
financiare în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- obligarea autorităţii contractante la plata sumei de 500 lei, 
reprezentând contravaloarea primei de asigurare aferentă poliţei de 
asigurare seria 0131944/04.12.2015, instrument de constituire a 
garanţiei de bună conduită reglementată de art 2711 din OUG nr. 
34/2006, la suma de 8.056,68 lei. 

Pentru soluţionarea unitară a contestaţiilor, având în vedere că 
acestea au fost formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, 
Consiliul a procedat la conexarea lor, în conformitate cu dispoziţiile art. 
273 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. 

 
 

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

 
DECIDE: 

 
   În temeiul art. 278 alin. (2), (4) şi (6) 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 ulterioare, Consiliul admite 
contestaţia SC AXIS SECURITY SRL în contradictoriu cu COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA 
– DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI BRAŞOV, şi dispune 
anularea raportului procedurii nr. 89/695 din 25.11.2015 şi a actelor 
subsecvente acestuia. Obligă autoritatea contractantă la continuarea 
procedurii prin reevaluarea ofertei desemnate câştigătoare, în 
conformitate cu cele precizate în motivare, în termen de 15 zile de la 
data primirii prezentei. 
   Potrivit art. 278 alin. (5) din OUG nr. 34/2006, Consiliul respinge ca 
lipsită de interes contestaţia formulată de SC EUROPROTECT SECURITY 
SRL. 

Raportat la dispoziţiile art. 278 alin. (8) din acelaşi act normativ şi 
la cele ale art. 453 alin. (1) C. proc. civ., obligă COMPANIA NAŢIONALĂ 
DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA – DIRECŢIA 
REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI BRAŞOV la plata către SC AXIS 
SECURITY SRL a sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli efectuate de 
aceasta aferente contestaţiei. 
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Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006.  
   Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
10 zile de la comunicare. 
 


