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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. 2117/C4/2299 
Data: 10.12.2015  

 
Prin contestaţia din data de 18.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 22565 din 19.11.2015, 
înaintată de D&B DAVID ŞI BAIAS SCA, cu sediul în Bucureşti, str. Barbu 
Văcărescu nr. 301-311, et. 7, Clădirea Lakeview, sector 2, având CUI 
14737844, în calitate de lider al asocierii formată din D&B DAVID ŞI 
BAIAS SCA – PricewaterhouseCoopers MANAGEMENT CONSULTANTS 
SRL, privind procedura de licitaţie deschisă organizată de autoritatea 
contractantă SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA, 
cu sediul în Mediaş, Piaţa CI Motas nr. 4, judeţul Sibiu, în vederea 
atribuirii contractului de „Servicii de consultanţă în vederea selectării unui 
partener pentru realizarea modernizării, în forma juridică de asociere în 
participaţie, a CTE Iernut din cadrul Sucursalei de Producţie Energie 
Electrică”, s-a solicitat: 
- anularea adresei nr. F2771/13.11.2015, a raportului procedurii de 
atribuire, a tuturor celorlalte acte/decizii emise de autoritatea 
contractantă; 
- reevaluare ofertei D&B DAVID ŞI BAIAS SCA, cu aplicarea corectă a 
prevederilor art. 202-204 din OUG nr. 34/2006. 

De asemenea, s-a solicitat suspendarea procedurii de atribuire până 
la soluţionarea fondului contestaţiei. Prin decizia nr. 301S/C4/2299 din 
20.11.2015, Consiliul s-a pronunţat asupra capătului de cerere de 
suspendare a procedurii de atribuire până la soluţionarea fondului 
contestaţiei, pe care l-a respins, ca rămas fără obiect.  

Prin cererea de intervenţie în interes propriu nr. 3372 din 
24.11.2015, înregistrată la Consiliu cu nr. 22935 din 25.11.2015, 
formulată de KPMG ADVISORY SRL, cu sediul în Bucureşti, DN1, Şos. 
Bucureşti-Ploieşti nr. 69-71, sector 1, având CUI 13899171, lider al 
asocierii formată din KPMG ADVISORY SRL – NEMOIANU, TONCESCU, 
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MIHĂILĂ, OLTEANU SPRL, în calitate de ofertantă declarată câştigătoare 
în cadrul procedurii, a solicitat: 

- încuviinţarea în principiu a cererii de intervenţie în interes propriu; 
- în subsidiar, în situaţia în care Consiliul va aprecia ca fiind 

inadmisibilă cererea de intervenţie în interes propriu, admiterea prezentei 
cereri ca o intervenţie accesorie, în interesul autorităţii contractante, în 
sensul prevăzut de art. 61 alin. (3) din Cod proc. Civ.; 

- pe fondul cauzei, respingerea contestaţiei formulată de asocierea 
D&B David şi Baias SCA şi PricewaterhouseCoopers Management 
Consultants SRL. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
   În temeiul art. 278 alin. (5) şi (6) 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, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, respinge ca 
nefondată contestaţia formulată de D&B DAVID ŞI BAIAS SCA, în 
contradictoriu cu SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ 
SA, şi dispune continuarea procedurii de atribuire. 
   Admite cererea de intervenţie formulată de KPMG ADVISORY SRL. 
   Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006.  
   Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
10 zile de la comunicare. 
 


