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      CONSILIUL NAŢIONAL DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 

Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro 
 
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă 
următoarea, 
 
 

DECIZIE 
Nr. 2009/C7/2152/2154 

                                         Data: 20.11.2015  
 
 

I.  Prin contestaţia nr. 3431/02.11.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21139/02.11.2015, 
formulată de către S.C. AEDIFICIA CARPAŢI S.A., cu sediul în Bucureşti, 
şos. Panduri, nr. 94, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
cu nr. J40/26548/1992, CIF RO 2620769, reprezentată de Petre Badea, în 
calitate de director general, împotriva adresei nr. 26801/AC/27.10.2015 
privind comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, prin cerere de 
oferte online, a contractului de achiziţie publică, având ca obiect 
„Finalizarea lucrărilor de investiţii la complexul multifuncţional Tei Toboc 
(rest de executat)”, emisă de către REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – 
ROMSILVA RA, cu sediul în Bucureşti, str. Petricani, nr. 9A, sector 2, în 
calitate de autoritate contractantă, se solicită anularea raportului 
procedurii de atribuire şi a actelor subsecvente, inclusiv a adresei nr. 
26801/AC/27.10.2015, privind comunicarea rezultatului procedurii de 
atribuire şi continuarea prezentei proceduri de achiziţie publică, prin 
evaluarea ofertei S.C. AEDIFICIA CARPAŢI S.A., constituindu-se dosarul 
nr. 2152/2015. 

 II. Prin contestaţia nr. 3143/30.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21263/03.11.2015, 
formulată de către S.C. PAULUS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Depoului, 
nr. 6, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J29/1233/1993, CUI RO 4000500, reprezentată de Mihu Daniel, împotriva 
adresei nr. 26802/AC/27.10.2015, privind rezultatul procedurii de 
atribuire, emisă de către  aceeaşi autoritate contractantă, respectiv 
REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA RA, cu sediul în Bucureşti, 
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str. Petricani, nr. 9A, sector 2, în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie 
publică, se solicită anularea adresei nr. 26802/ AC/27.10.2015 privind 
comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, anularea deciziei 
autorităţii contractante de anulare a procedurii de atribuire în cauză, 
anularea raportului procedurii, precum şi obligarea autorităţii contractante 
la continuarea prezentei proceduri de achiziţie publică şi la atribuirea 
contractului pe baza aplicării criteriului de atribuire menţionat în fişa de 
date a achiziţiei dintre ofertele depuse în S.E.A.P. înainte de termenul 
limită de depunere a ofertelor, constituindu-se dosarul nr. 2154/2015.  

Având în vedere dispoziţiile art. 273 alin. (1) din O.U.G. 34/2006, 
conform cărora contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de 
atribuire vor fi conexate pentru a se pronunţa o soluţie unitară, Consiliu 
urmează să facă aplicarea acestora, conexând dosarele 2152/2015 şi nr. 
2154/2015, contestaţiile nr. 21139/02.11.2015 şi nr. 21263/03.11.2015, 
urmând a fi soluţionate în cadrul dosarului nr. 2152/2015. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
 
 

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

 
 

DECIDE: 
 
 

Admite contestaţiile formulate de către S.C. AEDIFICIA CARPAŢI 
S.A., cu sediul în Bucureşti, şos. Panduri, nr. 94, sector 5, în 
contradictoriu cu REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA RA, cu 
sediul în Bucureşti, str. Petricani, nr. 9A, sector 2 şi de către S.C. PAULUS 
S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Depoului, nr. 6, judeţul Prahova, în 
contradictoriu cu REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA RA, cu 
sediul în Bucureşti, str. Petricani, nr. 9A, sector 2.  

Anulează raportul procedurii de atribuire nr. 13720/27.10.2015 şi 
actele subsecvente acestuia.  

Obligă REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA RA ca, în 
termen de cel mult 10 zile de la primirea prezentei decizii, să procedeze 
la reluarea procedurii de achiziţie publică, de la etapa de evaluare a 
ofertelor, prin evaluarea ofertelor depuse de operatorii economici, cu 
luarea în considerare a celor precizate în motivare.  

Obligă REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA RA ca, în 
cadrul aceluiaşi termen dispus anterior, să comunice operatorilor 
economici încă implicaţi în procedura de atribuire, măsurile luate în baza 
prezentei decizii.  

Obligatorie.  
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare.  


