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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642  +4 021 890 07 45   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. 2220/C8/2477 
Data: 28.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. 114/17.12.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

24395/21.12.2015, înaintată de SC METROPOLIS FORCE SRL, cu sediul în 
Bucureşti, str. Nicolae Teclu nr. 5, sector 3, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J40/20423/2008, având CUI 24837271, 
reprezentată legal de Dima Petrică – Administrator, formulată împotriva 
rezultatului procedurii ce i-a fost comunicat prin adresa nr. „DRI 
6968/14.12.2015”, emis de AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU 
ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII - Direcţia Regională 
Iaşi, cu sediul în Iaşi, Stradela Moara de Vânt nr. 37A, judeţul Iaşi, în 
calitate de autoritate contractantă în procedura organizată în vederea 
atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii pază şi 
protecţie pentru obiectivul din Galaţi, Comuna Vânători, sat Odaia 
Manolache”, cod CPV 79713000-5, s-au solicitat Consiliului următoarele:  

a) anularea raportului procedurii de atribuire, anularea adresei de 
comunicare a rezultatului procedurii, a deciziei de desemnare a ofertei 
câştigătoare şi a tuturor actelor subsecvente, precum şi obligarea autorităţii 
contractante la reevaluarea ofertelor în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare; 

b) obligarea autorităţii contractante de a lua măsuri de remediere a 
actelor ce afectează procedura de atribuire, în sensul constatării că oferta 
depusă de SC SAFETY SECURITY SRL nu este fundamentată economic şi nu 
are un preţ real, legal, cinstit şi corect, nerespectând prevederile legislaţiei 
muncii şi ale Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor, în ceea ce priveşte cheltuielile minime 
necesare îndeplinirii condiţiilor stabilite în caietul de sarcini; 

c) eliminarea clauzelor abuzive introduse în solicitarea de ofertă, 
respectiv punctul 6.1 şi punctul 6.2. 
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În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
Admite excepţia de necompetenţă materială a Consiliului, invocată din 

oficiu. 
Declină competenţa de soluţionare a contestaţiei formulate de SC 

METROPOLIS FORCE SRL, în contradictoriu cu AUTORITATEA NAŢIONALĂ 
PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII - Direcţia 
Regională Iaşi, în favoarea Curţii de Apel Iaşi - Secţia de contencios-
administrativ şi fiscal şi trimite cauza spre această instanţă. 

Fără cale de atac. 
 


