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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, România, C.P. 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. 2231/C3/2478 
Data: 29.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 115/19.12.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

24396/21.12.2015, înaintată de SC METROPOLIS FORCE SRL, cu sediul în 
Bucureşti, str. Nicolae Teclu nr. 5, sector 3, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J40/20423/2008, având CUI RO 24837271, 
reprezentată legal prin Dima Petrică – Administrator, formulată împotriva 
rezultatului procedurii de atribuire 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 organizatoare a unei 
proceduri intitulate achiziţie exceptată, în vederea atribuirii contractului 
„Servicii pază şi protecţie”, pentru obiectivul din Bacău, comuna Ungureni, 
sat Boteşti, cu anunţ nr. 25005, publicat în SEAP la secţiunea Publicitate-
Anunţuri, s-a solicitat Consiliului anularea raportului procedurii de atribuire, 
anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii şi a tuturor actelor 
subsecvente şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi obligarea autorităţii 
contractante la luarea măsurilor 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 eliminarea clauzelor 
abuzive introduse în solicitarea de ofertă, respectiv punctul 6.1 şi punctul 
6.2. 
 

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

Admite excepţia de necompetenţă materială a Consiliului, invocată din 
oficiu. 

Declină competenţa de soluţionare a contestaţiei în favoarea Curţii de 
Apel Iaşi, Secţia contencios administrativ şi fiscal.  

Fără cale de atac. 
 


