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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. 2033/C11/2137 
Data: 25.11.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare şi fără dată, depusă la 

poştă în data de 26.10.2015, (cod tracking AR99916906206), 
înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 
20915 din 29.10.2015, astfel cum a fost precizată/completată prin 
adresa nr. 1101 din 13.11.2015, transmisă prin fax la data de 
13.11.2015, înregistrată la Consiliu cu nr. 22051 din 13.11.2015, 
formulată de SC PADVERDE SRL, cu sediul social în oraş Însurăţei, str. 
Pictor N. Grigorescu nr. 86, judeţul Brăila, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J09/256/2003, având CIF 15323891, 
reprezentată de Mocanu Marian – Administrator, şi convenţional de 
Societatea Civilă Profesională de Avocaţi „Covaci şi Asociaţii”, cu sediul 
profesional în Brăila, str. Polonă nr. 6-8, judeţul Brăila, acesta din urmă 
fiind sediul ales unde urmează a i se transmite toate comunicările 
privind soluţionarea contestaţiei, prin avocat Kristine Dermengiu, 
împotriva adresei nr. 10727 din 14.10.2015, reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, emisă de către REGIA 
NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA prin DIRECŢIA SILVICĂ 
BRĂILA, cu sediul în Brăila, str. Goleşti nr. 26, judeţul Brăila, cod 
poştal 810024, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de licitaţie deschisă, desfăşurată fără utilizarea mijloacelor 
electronice (offline, fără etapă finală de licitaţie electronică), organizată 
în vederea atribuirii contractului de servicii, divizat pe loturi, având ca 
obiect „ÎMPĂDURIRI ŞI ÎNTREŢINERI ÎN PLANTAŢII”, cod CPV 
77200000-2 – Servicii pentru silvicultură (Rev.2), cu referire la Lotul 
nr. 2 – „Măraşu (O.S. Brăila)” şi Lotul nr. 3 – „Batogu (O.S. Ianca)”, s-
a solicitat: 
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- anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 
10727 din 14.10.2015 pentru lotul 2 şi 3; 

- continuarea procedurii prin reevaluarea ofertelor pentru lotul 2 
şi 3. 

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: 
 
Pentru considerentele evocate în motivare, respinge contestaţia 

depusă de SC PADVERDE SRL, cu sediul social în oraş Însurăţei, str. 
Pictor N. Grigorescu nr. 86, judeţul Brăila şi cu sediul ales în Brăila, str. 
Polonă nr. 6-8, judeţul Brăila, în contradictoriu cu REGIA NAŢIONALĂ A 
PĂDURILOR – ROMSILVA prin DIRECŢIA SILVICĂ BRĂILA, cu sediul în 
Brăila, str. Goleşti nr. 26, judeţul Brăila, cod poştal 810024, astfel: 

- ca tardive capetele de cerere, din contestaţia depusă de SC 
PADVERDE SRL, vizând anularea adresei de comunicare a rezultatului 
procedurii nr. 10727 din 14.10.2015 pentru lotul 2 şi reevaluarea 
ofertelor pentru lotul 2; 

- ca nefondate capetele de cerere din contestaţia depusă de S.C. 
PADVERDE S.R.L. vizând anularea adresei de comunicare a rezultatului 
procedurii nr. 10727 din 14.10.2015 pentru lotul 3 şi reevaluarea 
ofertelor pentru lotul 3. 

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

de 10 zile de la comunicare. 
 


