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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos nr.6 Sector 3, Bucureşti, România, CP 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. 280s/C10/2174, 2217 

Data: 10.11.2015  
 

Prin contestaţia nr. 6169/02.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21245/03.11.2015, depusă de către 
SC TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL SRL, cu sediul în Bucureşti, 
str. Cristea Mateescu nr. 8, sector 2 şi sediul procesual ales în sat Fundeni, 
comuna Dobroieşti, str. Cântecului nr. 9, judeţul Ilfov, având Cod Unic de 
Înregistrare 15148839 şi număr de înregistrare la Oficiul Registrului 
Comerţului J40/877/2003, formulată împotriva adresei nr. 
1236270/27.10.2015, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, 
emisă în cadrul procedurii de „cerere de ofertă” cu fază finală de licitaţie 
electronică pentru atribuirea contratului de achiziţie publică de furnizare 
având ca obiect „FURNIZARE MUNIŢIE - CARTUS 9X19 mm FMJ” organizată 
de către UNITATEA MILITARĂ 0445 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. 
Franceză nr. 48-50, sector 3, în calitate de autoritate contractantă, cod CPV 
35330000-6, s-a solicitat:   

-  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 SC TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL SRL 
şi a interesului public şi pentru a asigura respectarea principiului 
tratamentului egal şi al nediscriminării şi principiul asigurării unei concurenţe 
reale, nedistorsionate, precum şi pentru a evita derularea unui proces de 
atribuire ce este afectat de abateri legislative; 

- obligarea autorităţii contractante la adoptarea măsurilor de 
remediere solicitate prin prezenta, respectiv: 

 anularea raportului procedurii referitor la declararea 
admisibila şi, după caz, câştigătoare a ofertei HISTRIA, a tuturor actelor 
autorităţii contractante ce au stat la baza emiterii şi transmiterii acestor 
decizii, precum şi a tuturor actelor subsecvente, inclusiv a celor ce vizează 
etapa finala de licitaţie electronică, dacă aceasta s-a derulat; 

 anularea comunicării rezultatului procedurii de atribuire nr. 
1236270 din 27.10.2015 privind excluderea ofertei depuse de SC 
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TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL SRL, a raportului procedurii şi a 
tuturor actelor autorităţii Contractante ce au stat la baza emiterii şi 
transmiterii acestei decizii, precum şi a tuturor actelor subsecvente; 

 obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei 
depuse de HISTRIA în conformitate cu cele reţinute în motivarea deciziei 
Consiliului şi, pe cale de consecinţă, emiterea unui nou raport intermediar, cu 
aplicarea corespunzătoare a criteriilor de selecţie impuse prin documentaţia 
de atribuire şi a cerinţelor tehnice, cu consecinţa excluderii ofertei depuse de 
HISTRIA pentru neîndeplinirea cerinţelor de calificare referitoare la criteriul 
obiectului de activitate şi al posibilităţii legale de a îndeplini contractul de 
furnizare, datorită absenţei autorizaţiei pentru efectuarea de operaţiuni cu 
arme şi muniţii emise de organul de politie abilitat conform Legii 295/2004 
privind regimul armelor şi al muniţiilor, precum şi pentru neîndeplinirea unor 
cerinţe ale caietului de sarcini şi a nedemonstrării lor în mod corespunzător; 

 obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei 
depuse de SC TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL SRL în 
conformitate cu cele reţinute în motivarea deciziei Consiliului şi, pe cale de 
consecinţă, emiterea unui nou raport intermediar, cu aplicarea 
corespunzătoare a prevederilor art. 156 din OUG 114/2011 şi a dreptului 
european în materia achiziţiilor publice obligatoriu de aplicat, cu consecinţa 
admiterii ofertei depuse de SC TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL 
SRL deoarece este acceptabilă şi conformă, deci admisibilă şi invitarea ei la 
etapa finala de licitaţie electronică; 

 anularea procedurii daca erorile si omisiunile manifestate nu 
mai pot fi corectate, in condiţiile legii. 

Prin contestaţia nr. 6196/09.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21715/09.11.2015, depusă de către 
SC TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL SRL, cu sediul în Bucureşti, 
str. Cristea Mateescu nr. 8, sector 2 şi sediul procesual ales în sat Fundeni, 
comuna Dobroieşti, str. Cântecului nr. 9, judeţul Ilfov, având Cod Unic de 
Înregistrare 15148839 şi număr de înregistrare la Oficiul Registrului 
Comerţului J40/877/2003, formulată împotriva deciziei de anulare a 
procedurii de atribuire în temeiul art. 181 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 
114/2011 şi necomunicarea acesteia în condiţiile impuse de lege, emisă în 
cadrul procedurii de „cerere de ofertă” cu fază finală de licitaţie electronică 
pentru atribuirea contratului de achiziţie publică de furnizare având ca obiect 
„FURNIZARE MUNIŢIE - CARTUS 9X19 mm FMJ” organizată de către 
UNITATEA MILITARĂ 0445 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. Franceză 
nr. 48-50, sector 3, în calitate de autoritate contractantă, cu 35330000-6, s-a 
solicitat: 

- obligarea autorităţii contractante la suspendarea procedurii de 
atribuire şi la suspendarea efectelor actelor prin care s-a decis anularea 
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 SC TRANSCARPAT SPORTOURS 
INTERNATIONAL SRL si a interesului public şi pentru a asigura respectarea 
principiului tratamentului egal şi al nediscriminării şi principiul asigurării unei 
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concurenţe reale, nedistorsionate, precum şi pentru a evita derularea unui 
proces de atribuire ce este afectat de abateri legislative; 

- obligarea autorităţii contractante la adoptarea măsurilor de remediere 
solicitate prin prezenta, respectiv: 

 anularea raportului procedurii nr. 1236293 din 28.10.2015 
referitor la anularea procedurii de atribuire, a tuturor actelor autorităţii 
contractante ce au stat la baza emiterii şi transmiterii acestui Raport, precum 
şi a tuturor actelor subsecvente, inclusiv a celor ce vizează etapa finala de 
licitaţie electronică, dacă aceasta s-a derulat; 

 anularea actului decizia de anulare a procedurii de atribuire 
emise în baza raportului procedurii şi a tuturor actelor autorităţii contractante 
ce au stat la baza emiterii şi transmiterii acestei decizii, precum şi a tuturor 
actelor subsecvente. 

În temeiul art. 273 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, cele două contestaţii au fost conexate 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC 
TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL SRL a solicitat suspendarea 
procedurii de atribuire până la soluţionarea contestaţiilor.  
 

În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
 În temeiul prevederilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006, respinge ca 
lipsită de obiect cererea de suspendare a procedurii formulată de către SC 
TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL SRL.   
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 5 
zile de la comunicare. 
 
 


