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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. 243 S/C7/1883 
Data: 28.09.2015 

 
 

Prin contestaţia nr. 6017/24.09.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 18441/24.09.2015, 
formulată de către S.C. TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL 
S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Cristea Mateescu nr. 8, sector 2, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul 
J40/877/2003, având CIF RO 15148839, reprezentată legal prin Dinu 
Solojan, împotriva actelor „decizie de numire a comisiei de evaluare” 
şi „proces-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor”, emise de 
către FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE TIR SPORTIV, cu sediul în Bucureşti, 
str. Vadul Moldovei nr. 14, sector 1, cod poştal 014033, în calitate 
de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin 
cerere de oferte, a contractului de achiziţie publică de furnizare 
având ca obiect „Simulator talere tir sportiv”, cod CPV 34152000-7 – 
Simulatoare de formare (Rev.2), se solicită obligarea autorităţii 
contractante la suspendarea procedurii de atribuire până la 
adoptarea măsurilor ce asigură respectarea prevederilor legale în 
domeniul achiziţiilor publice, pentru a evita producerea unei pagube 
iminente în detrimentul S.C. TRANSCARPAT SPORTOURS 
INTERNATIONAL S.R.L. şi a interesului public şi pentru a asigura 
respectarea principiilor transparenţei, tratamentului egal şi 
nediscriminării, precum şi pentru a evita derularea unui proces de 
atribuire ce este afectat de abateri legislative. 
       Pe fondul cauzei, S.C. TRANSCARPAT SPORTOURS 

INTERNATIONAL S.R.L. solicită, în principal, obligarea autorităţii 
contractante la revocarea Deciziei Secretarului General al F.R.T.S. 
nr. 6 din 15.09.2015 privind numirea comisiei de evaluare, anularea 
procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor nr. 2097 din 
22.09.2015, ca fiind  semnat de o persoană ce nu are dreptul legal 
de a face parte din comisia de evaluare; numirea unei alte comisii de 
evaluare, cu respectarea prevederilor legale în materie; emiterea 
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unui nou proces-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor, semnat 
de o comisie de evaluare iar, în subsidiar, în măsura în care Consiliul 
apreciază că abaterile de la lege, erorile şi omisiunile nu mai pot fi 
corectate fără încălcarea prevederile legale şi a principiilor 
fundamentale ale achiziţiilor publice, se solicită anularea procedurii. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care S.C. 
TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL S.R.L. a solicitat 
suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea pe fond a 
contestaţiei. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire, 
formulată de către S.C. TRANSCARPAT SPORTOURS 
INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Cristea 
Mateescu nr. 8, sector 2, în contradictoriu cu FEDERAŢIA ROMÂNĂ 
DE TIR SPORTIV, cu sediul în Bucureşti, str. Vadul Moldovei nr. 14, 
sector 1, cod poştal 014033. 

Dispune suspendarea procedurii de atribuire până la 
soluţionarea cauzei. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în 

termen de 5 zile de la comunicare.  
                                     

 
 


