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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. 1943/C1/2175 
Data: 13.11.2015  

 
Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor sub nr. 21249/03.11.2015, depusă de SC FUSION 
ROMÂNIA SRL, cu sediul în Sibiu, strada Ştefan cel Mare, nr. 152-152, 
judeţul Sibiu, având CUI RO 3404500, înregistrată la ORC sub nr. 
J32/2170/1992, reprezentată convenţional prin Avocat Fulea Popa 
Cristiana, având sediul în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 13, judeţul Sibiu,  
împotriva rezultatului procedurii de atribuire, emis de către SC APAVIL 
SA VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada Carol I, nr. 3-5, cod 
poştal 240951, judeţul Vâlcea, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, organizată în vederea atribuirii 
acordului cadru, încheiat cu un singur operator economic, pe o perioadă 
de 1 ani, având ca obiect: „Achiziţie fitinguri pentru conducte”, cod CPV: 
44163230-1, s-a solicitat: „anularea rezultatului procedurii, deoarece 
produsele ofertate de ofertantul declarat câştigător al procedurii 
Asocierea SC APROV SA – SC ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY SRL nu 
respectă cerinţele minime din caietul de sarcini, în ceea ce priveşte 
specificaţiile tehnice a anumitor produse, respectiv piese branşare cu 
flanşă sunt fabricate din oţel şi nu din fontă”. 

Prin adresa nr. 6085/09.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
21696/09.11.2015, Asocierea SC APROV SA – SC ALIAXIS UTILITIES & 
INDUSTRY SRL, cu sediul în Mediaş, strada V. Madgearu, nr. 4, judeţul 
Sibiu, cod poştal 551005, având CUI: 802217 şi înregistrată la ORC sub 
nr. J32/39/1992, formulează CERERE DE INTERVENŢIE ACCESORIE în 
favoarea SC APAVIL SA VÂLCEA, prin care solicită: admiterea, în 
principiu a cererii de intervenţie şi, pe cale de consecinţă, respingerea 
contestaţiei promovată de SC FUSION ROMÂNIA SRL, ca neîntemeiată. 
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În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

Admite excepţia invocată de autoritatea contractantă SC APAVIL SA 
VÂLCEA iar pe cale de consecinţă respinge contestaţia formulată de SC 
FUSION ROMÂNIA SRL ca fiind lipsită de interes şi admite cererea de 
intervenţie formulată de Asocierea SC APROV SA – SC ALIAXIS 
UTILITIES & INDUSTRY SRL. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză. 
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. 

 


