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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, + 4 021.8900745  www.cnsc.ro 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. 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 consiliul 
adoptă următoarea: 
 

DECIZIE 
Nr. 2091/C2/2308,2312 

Data:07.12.2015 
 

Prin contestaţia nr. 130/20.11.2015, înregistrată la CONSILIUL 
NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR sub nr. 22702/20.11.2015, 
formulată de către S.C. COVAMAR S.R.L., cu sediul în localitatea Horezu, str. 
Tănăseşti, nr. 41, judeţul Vâlcea, înregistrată la O.R.C. sub nr. J38/511/ 
1992, având CIF 2535329, reprezentată legal prin Duţulescu Constantin - 
Administrator, împotriva rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 
27274/AC/16.11.2015, emisă de către REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - 
ROMSILVA R.A., cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Petricani, nr. 9A, 
Sector 2, în cadrul procedurii de atribuire, prin „cerere de ofertă” online, a 
contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Lucrări de 
reabilitare Drum Forestier Galbenu”, cod CPV 45233142 – Lucrări de reparare 
a drumurilor (Rev.2), având sursa de finanţare: „Alte fonduri”, s-a solicitat 
,,anularea rezultatului procedurii, transmis prin adresa nr. 27274/ 
16.11.2015, a deciziei de respingere a ofertei contestatorului şi obligarea 
autorităţii contractante la reanalizarea ofertei acestuia’’. 

Prin contestaţia nr. 4130/23.11.2015, înregistrată la CONSILIUL 
NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR sub nr. 22753/23.11.2015, 
formulată de către S.C. CONIZ ROMARG S.R.L., cu sediul în municipiul 
Piteşti, str. Calea Bucureşti, nr. 34, bl. U5, mezanin, judeţul Argeş, 
înregistrată la O.R.C. sub nr. J03/2838/1993, având CIF 5172139, 
reprezentată legal prin Gheorghe Griguţă – Director General, împotriva 
rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 27275/AC/16.11.2015, 
emisă de către REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA R.A., cu sediul 
în Municipiul Bucureşti, Str. Petricani, nr. 9A, Sector 2, în cadrul aceleiaşi 
proceduri de atribuire, prin „cerere de ofertă” online, a contractului de 
achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Lucrări de reabilitare Drum 
Forestier Galbenu”, cod CPV 45233142 – Lucrări de reparare a drumurilor 
(Rev.2), având sursa de finanţare: „Alte fonduri”, s-a solicitat ,,anularea 
rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 27275/AC/16.11.2015, a 
raportului procedurii de atribuire, în părţile privind decizia de desemnare a 
ofertei câştigătoare, ca fiind netemeinice şi nelegale; obligarea autorităţii 
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contractante la reevaluarea ofertei contestatorului cu respectarea 
prevederilor documentaţiei de atribuire şi a dispoziţiilor legale în vigoare în 
materia achiziţiilor publice, respectiv la emiterea unui nou raport al 
procedurii cuprinzând rezultatul reevaluării legale a ofertelor ce urmează a se 
efectua asupra ofertelor depuse de ofertanţii cu calitate de operator 
economic implicat în procedura de atribuire’’. 

Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, aprobată 
prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
contestaţiile care fac obiectul dosarelor nr. 2308/2015 şi nr. 2312/2015, au 
fost conexate pentru a se pronunţa o soluţie unitară, deoarece sunt 
formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
Admite contestaţiile formulate de către S.C. COVAMAR S.R.L. şi S.C. 

CONIZ ROMARG S.R.L., în contradictoriu cu autoritatea contractantă REGIA 
NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA R.A.  

Pe cale de consecinţă, obligă autoritatea contractantă la anularea 
raportului procedurii nr. 4565/ 14803/16.11.2015, precum şi a tuturor 
actelor subsecvente acestuia, inclusiv a comunicărilor rezultatului procedurii 
nr. 27274/AC/16.11.2015 şi nr. 27275/AC/16.11.2015 şi reevaluarea 
ofertelor aparţinând S.C. COVAMAR S.R.L. şi S.C. CONIZ ROMARG S.R.L. 
conform celor precizate în cadrul motivării aferente. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză prin aplicarea 
măsurilor anterior dispuse în termen de 10 (zece) zile de la comunicare. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 
zile de la comunicare. 

 


