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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

           Str. Stavropoleus 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 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, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea: 

 
DECIZIE 

 
Nr. 1809/C1/1300,1308 

Data: 28.10.2015 
 
 Pe rolul CNSC au fost înregistrate, sub nr. 12962/13.07.2015 şi nr. 
13011/14.07.2015, contestaţiile formulate de SC ELECTROVÂLCEA SRL 
şi SC PROINSTAL PIPE SRL, cu privire la procedura de atribuire, prin 
„cerere de oferte”, a contractului de achiziţie publică, având drept obiect: 
„Lucrări de construcţii în cadrul proiectului: Reabilitarea termică a 
blocurilor de locuinţe : Bloc S3 - Str. General Magheru, nr. 14, Bloc H2 - 
Str. Republicii, nr. 18, Bloc R4 - Str. Henri Coanda, nr.7, Bloc 51 A - Str. 
Radu de la Afumaţi, nr.1, Bloc 113 - Str. Matei Basarab, nr. 28, Bloc 
129- Str. Matei Basarab, nr.17, Bloc 131 - Str. Matei Basarab, nr. 21, 
Bloc 132-Str. Matei Basarab, nr. 23, Bloc A1. Doctor Hacman, nr.2”, cod 
CPV 45321000-3, organizată de autoritatea contractantă MUNICIPIUL 
RÂMNICU VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada General 
Praporgescu, nr. 14, judeţul Vâlcea. 
 Prin contestaţia nr. 548/10.07.2015, înregistrată la CNSC cu nr. 
12962/13.07.2015, formulată de SC ELECTROVÂLCEA SRL, cu sediul în 
Râmnicu Vâlcea, strada Ferdinand, nr. 19, judeţul Vâlcea, având CUI: 
5071860, înregistrată la ORC sub nr. J38/1217/1993, împotriva adresei 
de comunicare a rezultatului procedurii nr. 24193/06.07.2015 şi a 
raportului de reevaluare a ofertelor, s-a solicitat: „anularea actului prin 
care oferta depusă a fost respinsă ca inacceptabilă, precum şi a 
raportului procedurii de reevaluare, prin care procedura de atribuire a 
fost anulată; obligarea autorităţii contractante la refacerea raportului 
procedurii de atribuire, luând în considerare oferta SC ELECTROVÂLCEA 
SRL ca fiind acceptabilă şi câştigătoare a procedurii”. 
 Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 13011/14.07.2015, 
formulată de SC PROINSTAL PIPE SRL, cu sediul în Ştefăneşti, Şoseaua 
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Bucureşti-Piteşti, nr. 72A, Judeţul Argeş, având CUI: 1143360, 
înregistrată la ORC sub nr. J03/47/1999, reprezentată convenţional prin 
Avocat Baciu Alexandru Răzvan, cu sediul ales pentru comunicarea 
actelor de corespondenţă în Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 17, Bl. 
101, Sc. 4, Etaj 7, Ap. 74, sector 5, împotriva adresei de comunicare a 
rezultatului procedurii nr. 24194/06.07.2015, s-a solicitat: anularea în 
parte a raportului procedurii, în ceea ce priveşte decizia de respingere a 
ofertei depuse şi decizia de anulare a procedurii; anularea adresei de 
comunicare a rezultatului procedurii nr. 24194/06.07.2015 şi a deciziei 
de anulare a procedurii; obligarea autorităţii contractante la continuarea 
procedurii, prin reevaluarea ofertei SC PROINSTAL PIPE SRL, cu 
respectarea prevederilor legale în materie; stabilirea şi comunicarea 
către SC PROINSTAL PIPE SRL a unui nou rezultat al procedurii, cu 
respectarea dispoziţiilor legale, în materie.  
 Prin adresa înregistrată la CNSC sub nr. 14315/29.07.2015, SC 
PROINSTAL PIPE SRL, cu sediul în Ştefăneşti, Şoseaua Bucureşti-Piteşti, 
nr. 72A, Judeţul Argeş, având CUI: 1143360, înregistrată la ORC sub nr. 
J03/47/1999, reprezentată convenţional prin Avocat Baciu Alexandru 
Răzvan, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de corespondenţă în 
Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 17, Bl. 101, Sc. 4, Etaj 7, Ap. 74, 
sector 5, formulează CERERE DE INTERVENŢIE ACCESORIE ÎN 
FAVOAREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE, precum şi împotriva 
contestaţiei depuse de SC ELECTROVÂLCEA SRL, prin care solicită 
Consiliului: încuviinţarea în principiu a cererii de intervenţie în interesul 
autorităţii contractante, în sensul  prevăzut de art. 61 alin. (3) cpc.; 
respingerea contestaţiei formulate de SC ELECTROVÂLCEA SRL; pe cale 
de excepţie: admiterea excepţiei lipsei de interes  şi respingerea 
contestaţiei ca fiind introdusă de o persoană fără interes; admiterea 
excepţiei lipsei capacităţii procesuale active şi respingerea contestaţiei ca 
fiind introdusă de o persoană lipsită de capacitate procesuală activă; pe 
fondul cauzei, respingerea ca nefondată a contestaţiei formulată de SC 
ELECTROVÂLCEA SRL şi menţinerea ca temeinică şi legală a deciziei 
autorităţii contractante de respingere a ofertei acesteia ca inacceptabilă. 
 Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, contestaţiile care fac obiectul 
dosarelor nr. 1300/2015 şi nr. 1308/2015, au fost conexate pentru a se 
pronunţa o soluţie unitară, deoarece acestea sunt formulate în cadrul 
aceleiaşi proceduri de atribuire. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
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Respinge ca inadmisibilă cererea de intervenţie formulată de SC 
PROINSTAL PIPE SRL. 

Respinge contestaţia depusă de SC ELECTROVÂLCEA SRL, în 
contradictoriu cu MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA.   
 Admite contestaţia formulată de SC PROINSTAL PIPE SRL, în 
contradictoriu cu MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA şi obligă autoritatea 
contractantă la reevaluarea ofertelor cu respectarea celor consemnate în 
cadrul Deciziei Curţii de Apel Piteşti nr. 1421/R-CONT/2015, a 
documentaţiei de atribuire şi a legislaţiei în vigoare privind achiziţiile 
publice, în termen de 10 zile de la comunicare. 

Dispune continuarea procedurii cu respectarea celor dispuse 
anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
prevederile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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

 


