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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642, +4021 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. 1874/C11/1993 
Data: 05.11.2015 

 
 Prin contestaţia nr. 100523/09.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
19577/09.10.2015, formulată de ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMÂNIA SRL, 
în calitate de lider al asocierii formate din ALSTOM INFRASTRUCTURE 
ROMÂNIA SRL şi ALSTOM POWER ITALY S.p.A., cu sediul în Bucureşti,  B-dul 
Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 2 şi 3, etaj 3, sector 4 şi cu sediul ales 
pentru comunicarea actelor de procedură la SCA ŢUCA ZBÂRCEA & 
ASOCIAŢII, situată în Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea 
America House, intrarea Aripa de Vest, etaj 8, sector 1, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/18785/1992, CUI 2627279, 
reprezentată de către Gilbert Porcherot, în calitate de administrator, 
împotriva procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului de 
achiziţie publică, având ca obiect REABILITARE ŞI MODERNIZARE BLOC 
ENERGETIC NR. 7, LIGNIT S.E. IŞALNIŢA – MODERNIZARE INSTALAŢIE DE 
EVACUARE A ZGURII DIN CAZAN, coduri CPV 45351000-2, 71321000-4, 
organizată de către SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC 
OLTENIA SA, cu sediul în Târgu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, judeţul 
Gorj, în calitate de autoritate contractantă, s-au solicitat următoarele: 

a) anularea adresei autorităţii contractante nr. 7015/01.10.2015, prin 
care a fost informată cu privire la rezultatul procedurii de atribuire, precum 
şi a oricăror acte interne anterioare şi/sau subsecvente şi conexe acesteia 
emise de către autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire 
(e.g., raportul procedurii de atribuire, deciziile/adresele privind comunicarea 
rezultatului procedurii de atribuire etc.); 

b) anularea parţială a raportului procedurii de atribuire, numai în 
ceea ce priveşte declararea ca inacceptabilă a ofertei ALSTOM; 

c) obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de 
atribuire, în sensul reluării acesteia prin reanalizarea şi evaluarea ofertei 
sale cu respectarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, cu 
consecinţa stabilirii ofertei câştigătoare dintre ofertele admisibile. 
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În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
Admite contestaţia formulată de ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMÂNIA 

SRL, în calitate de lider al asocierii formate din ALSTOM INFRASTRUCTURE 
ROMÂNIA SRL şi ALSTOM POWER ITALY S.p.A., cu sediul în Bucureşti,  B-dul 
Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 2 şi 3, etaj 3, sector 4 şi cu sediul ales 
pentru comunicarea actelor de procedură la SCA ŢUCA ZBÂRCEA & 
ASOCIAŢII, situată în Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea 
America House, intrarea Aripa de Vest, etaj 8, sector 1, în contradictoriu cu 
autoritatea contractantă SOCIETATEA COMERCIALĂ COMPLEXUL ENERGETIC 
OLTENIA SA, cu sediul în Târgu Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5, judeţul 
Gorj. 

Anulează raportul procedurii nr. 5804/30.09.2015, în partea dedicată 
ofertei depuse de asocierea ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMÂNIA SRL şi 
ALSTOM POWER ITALY S.p.A, precum şi în partea dedicată anulării 
procedurii de atribuire şi adresa de comunicare a rezultatului procedurii de 
achiziţie publică transmisă contestatoarei.   

Obligă autoritatea contractantă, în termen de 10 zile de la primirea 
deciziei Consiliului, la reanalizarea ofertei asocierii ALSTOM 
INFRASTRUCTURE ROMÂNIA SRL - ALSTOM POWER ITALY S.p.A., aplicarea 
criteriului de atribuire şi stabilirea rezultatului procedurii, cu respectarea 
celor din motivare, a documentaţiei procedurii şi a legislaţiei în materia 
achiziţiilor publice.  

Comunicarea privind rezultatul procedurii se va transmite cu 
respectarea termenului legal.   

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 

zile de la comunicare. 
 


