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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. 2016/C1/2087 
Data: 23.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 95/22.10.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 20506/23.10.2015, formulată de 
SC SOMAFI TRANS SRL, cu sediul în Iaşi, str. Arcu nr. 5, jud. Iaşi, 
înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J22/369/2010,  având CUI 
RO 26652059, reprezentantă legal prin ec. Bontaş Claudiu - 
administrator, împotriva nerespectării termenului din adresa nr. 31454/ 
13.10.2015, privind contestarea deciziei de respingere a ofertei, precum 
şi împotriva declarării ofertei sale ca inacceptabilă, hotărâte de către 
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA, cu sediul în 
Târgu Mureş, str. Salcâmilor nr. 23, jud. Mureş, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de achiziţie publică, organizată prin 
licitaţie on-line, în vederea încheierii acordului cadru de furnizare, având 
ca obiect „Echipamente pentru introducerea de spumant în sondă - 35 
bucăţi”, cod CPV 43121400-1 - echipament de intervenţie pentru sonde 
(Rev.2), s-a solicitat: „anularea fazei electronice a licitaţiei şi reluarea ei 
după clarificarea contestaţiei”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 
Admite excepţia tardivităţii, invocată de autoritatea contractantă 

SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA şi, pe cale de 
consecinţă, respinge, ca tardiv formulată, contestaţia depusă de SC 
SOMAFI TRANS SRL, în contradictoriu cu SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE 
GAZE NATURALE ROMGAZ SA. 
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Respinge ca nedovedită solicitarea autorităţii contractante de 
obligare a contestatorului la plata cheltuielilor de judecată. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

dispoziţiile 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. 

 


