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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) 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, aprobată prin Legea 
nr. 337/2006, Consiliul adoptă următoarea 
 
 

DECIZIE 
 

Nr. 91 S/C2/725 
Data: 07.05.2015 

 
Prin contestaţia nr. 5573/04.05.2015, transmisă prin e-mail în 

data de 04.05.2015, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor sub nr. 7235/05.05.2015, formulată de S.C. 
TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, str. Cristea Mateescu, nr. 8, sector 2, înmatriculată la 
O.R.C. sub nr. J40/877/2003, având CIF: 15148839, cu punct de 
lucru în comuna Dobroieşti, satul Fundeni, str. Cântecului, nr. 9, 
jud. Ilfov, „împotriva Documentaţiei de atribuire aferentă Anunţului 
de participare 158901/21.04.2015; Răspuns solicitări (Clarificări nr. 
1234966 din 27.04.2015) – publicat în SEAP în 27.04.2015 şi a 
Răspuns clarificări SEAP 28.04 – (Clarificări nr. 1234981 din 
28.04.2015) – publicat în SEAP în 27.04.2015”, pe care le 
consideră nelegale, emise de către UNITATEA MILITARĂ 0445 
BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Str. Franceză nr. 48-50, sector 
3, cu sediul ales pentru comunicare la Unitatea Militară 0445 
Grădiştea, în comuna Comana, localitatea Grădiştea, str. Principală, 
nr. 482, jud. Giurgiu, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie restrânsă accelerată” cu 
etapă finală de licitaţie electronică, a contractului de achiziţie 
publică de furnizare având ca obiect „SISTEM DE SIMULARE 
PENTRU PREGĂTIREA ŞI CRESTEREA CAPACITĂŢII OPERAŢIONALE 
A PERSONALULUI IMPLICAT ÎN ASIGURAREA SECURITĂŢII LA 
BORDUL AERONAVELOR”, cod CPV 35740000-3, 51550000-2, tip 
de finanţare: Alte fonduri, s-a solicitat, printre altele, „Obligarea 
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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 operatorilor economici interesaţi de 
participare la prezenta procedură de achiziţie şi pentru a asigura 
respectarea principiului utilizării eficiente a fondurilor publice, 
precum şi pentru a evita derularea unui proces de atribuire ce este 
afectat de abateri legislative”. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Admite cererea de suspendare a procedurii din contestaţia 

formulată de S.C. TRANSCARPAT SPORTOURS INTERNATIONAL 
S.R.L., în contradictoriu cu UNITATEA MILITARĂ 0445 BUCUREŞTI, 
până la soluţionarea pe fond a cauzei. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 
termen de 5 zile de la comunicare. 


