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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 
Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, www.cnsc.ro 

 

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. 2136/C5/2305 
Data: 15.12.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitentă, datată la 

20.11.2015, înregistrată la Consiliu sub nr. 22693/20.11.2015, S.C. 
SILCOTUB S.A., cu sediul în municipiul Zalău, Bd. Mihai Viteazu nr. 93, 
judeţul Sălaj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J31/363/2006, având CUI 15117182, reprezentată convenţional şi având 
sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură la S.C.A. „Ţuca 
Zbârcea şi Asociaţii” din municipiul Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 
4-8, clădirea America House, intrarea Aripa de Vest, et. 8, sector 1, a 
contestat actul administrativ nr. F2744/ 10.11.2015, emis în cadrul 
procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschisă”, cu etapă finală de licitaţie 
electronică, a contractului de achiziţie publică de furnizare având ca 
obiect „Burlane de tubaj pentru sondele de gaze”, cod CPV 44164300-0 
(Rev.2), organizată de SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE 
ROMGAZ S.A., în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în 
localitatea Mediaş, Piaţa C.I. Motaş nr. 4, judeţul Sibiu şi a solicitat 
anularea adresei nr. F 2744/10.11.2015, prin care a fost informată cu 
privire la faptul că oferta asocierii Silcrisva Com S.R.L - Oil Country 
Tubular Ltd. a fost declarată admisibilă, precum şi a oricăror acte interne 
anterioare şi/sau subsecvente şi conexe acesteia emise de către 
autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire, obligarea 
autorităţii contractante la continuarea procedurii de atribuire, prin 
stabilirea ofertelor admisibile cu respectarea dispoziţiilor legale în 
materia achiziţiilor publice şi a considerentelor deciziei ce urmează a fi 
pronunţata în cauză de către Consiliu, precum şi suspendarea procedurii 
de achiziţie publică până la soluţionarea pe fond a contestaţiei, în 
temeiul dispoziţiilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006. 

S.C. SILCRISVA COM S.R.L., cu sediul în localitatea Strehaia, str. 1 
Mai nr. 6, judeţul Mehedinţi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
sub nr. J25/540/1995, având CIF RO 7643488, în calitate de lider al 
asocierii S.C. SILCRISVA COM S.R.L. – OIL COUNTRY TUBULAR LTD, 
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reprezentată convenţional şi având sediul ales pentru comunicarea 
actelor de procedură la S.C.A. „Vass Iulia Erzsebet” din municipiul 
Bucureşti, str. Alexandru Depărăţeanu nr. 10, sector 1, în calitate de 
ofertant invitat de către autoritatea contractantă la faza finală de licitaţie 
electronică, a depus, prin adresa nr. 1564/02.12.2015, transmisă prin 
mijloace electronice (e-mail), înregistrată la Consiliu sub nr. 
23280/03.12.2015 şi în original, înregistrată la Consiliu sub nr. 
23586/07.12.2015, cererea de intervenţie, prin care a solicitat admiterea 
în principiu a cererii de intervenţie, pe cale de excepţie respingerea 
contestaţiei formulată de Silcotub ca fiind tardivă, iar pe fondul cauzei, 
respingerea contestaţiei formulată de Silcotub ca fiind nefondată, 
admiterea cererii de intervenţie, cu consecinţa menţinerii adresei nr. F 
2744/10.11.2015 prin care Silcotub a fost informată cu privire la faptul 
că oferta asocierii Silcrisva a fost declarată admisibilă, precum şi a 
tuturor şi oricăror acte interne anterioare şi/sau subsecvente şi conexe 
acesteia şi respectiv, continuarea procedurii de atribuire cu etapa finală 
de licitaţie electronică, potrivit adresei nr. F 2743/10.11.2015, 
respingerea cererii contestatoarei de studiere a dosarului achiziţiei 
publice. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE 
 
 Respinge excepţia tardivităţii contestaţiei invocată de intervenientă. 

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. SILCOTUB 
S.A., cu sediul în municipiul Zalău, bd. Mihai Viteazu nr. 93, judeţul 
Sălaj, reprezentată convenţional şi având sediul ales pentru comunicarea 
actelor de procedură la S.C.A. „Ţuca Zbârcea şi Asociaţii”, din municipiul 
Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, 
intrarea Aripa de Vest, et. 8, sector 1, în contradictoriu cu SOCIETATEA 
NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A., în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în localitatea Mediaş, Piaţa C.I. Motaş nr. 4, 
judeţul Sibiu. 

Admite cererea de intervenţie formulată de asocierea S.C. 
SILCRISVA COM S.R.L. – S.C. OIL COUNTRY TUBULAR LTD., prin liderul 
S.C. SILCRISVA COM S.R.L., cu sediul în localitatea Strehaia, str. 1 Mai 
nr. 6, judeţul Mehedinţi, reprezentată convenţional şi având sediul ales 
pentru comunicarea actelor de procedură la S.C.A. „Vass Iulia Erzsebet”, 
din municipiul Bucureşti, str. Alexandru Depărăţeanu nr. 101, sector 1. 

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. 


