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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    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. 297S/C7/2245/2281 

Data: 19.11.2015 
 
 

I.Prin contestaţia nr. 4743/11.11.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21966/12.11.2015,  
formulată de către S.C. WEATHERFORD ATLAS GIP S.A., cu sediul în 
Ploieşti, str. Clopotei nr. 2A, jud. Prahova, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub numărul J29/79/1991, având CIF RO 
1360687, reprezentată convenţional prin S.C.A. NESTOR NESTOR 
DICULESCU KINGSTON PETERSEN, cu sediul procesual ales în Bucureşti, 
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 1A, Complexul Bucharest Business Park, 
intrarea A, et. 4, sector 1, împotriva comunicării rezultatului procedurii 
nr. F2705/06.11.2015, emisă de către SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE 
GAZE NATURALE ROMGAZ S.A., cu sediul în Mediaş, Piaţa C.I. Motaş nr. 
4, jud. Sibiu, cod poştal 551130, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă cu etapă finală de 
licitaţie electronică, organizată pe loturi în vederea încheierii acordului-
cadru având ca obiect „Servicii de perforare şi echipare a sondelor de 
gaze”, pentru lotul 4 – „Lansare şi setare packere gonflabile pentru 
coloane”, cod CPV 76110000-7 - Servicii privind extracţia gazelor 
(Rev.2), se solicită următoarele: 

-suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea pe fond a 
contestaţiei; 

-anularea, în parte, a rezultatului procedurii de atribuire, privind 
etapa evaluării admisibilităţii ofertelor, a comunicării nr. 
F2705/06.11.2015, a raportului intermediar al procedurii şi a oricăror 
acte conexe, în ceea ce priveşte declararea ca admisibilă a ofertei 
depusă de S.C. PROSPECŢIUNI S.A., care în opinia S.C. WEATHERFORD 
ATLAS GIP S.A. se impunea a fî respinsă, ca inacceptabilă şi 
neconformă; 

-obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de 
atribuire prin: 
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-reanalizarea şi reevaluarea ofertei depusă de S.C. PROSPECŢIUNI 
S.A., cu respectarea dispoziţiilor legale în materie şi emiterea unui nou 
raport intermediar al procedurii; 

-invitarea la etapa de licitaţie electronică doar a ofertelor admisibile; 
-desemnarea ofertei câştigătoare, conform criteriului de atribuire 

stabilit prin documentaţia de atribuire, constituindu-se dosarul nr. 
2245/2015. 

II.Pe rolul Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a fost 
înregistrată cu nr. 22310/17.11.2015,  contestaţia nr. 4821/16.11.2015, 
formulată de aceeaşi S.C. WEATHERFORD ATLAS GIP S.A., împotriva 
comunicărilor rezultatului procedurii nr. F2705/06.11.2015 şi nr. 
F2795/16.11.2015, emise de către SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE 
NATURALE ROMGAZ S.A., în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, 
pentru loturile 1 - „Perforare cu perforatoare lansabile cu cablu geofizic 
prin garnitura de ţevi de extracţie sau prăjini de foraj”, 2 – „Perforare cu 
perforatoare TCP lansabile cu garnitura de ţevi extracţie”, 3 – „Detectare 
punct de prindere, detonare şi retezare în prăjini de foraj şi ţevi de 
extracţie” şi 5 – „Lansare şi setare dopuri de coloană”, cod CPV 
76110000-7 - Servicii privind extracţia gazelor (Rev.2), solicitând 
următoarele: 

-suspendarea procedurii de atribuire, pentru loturile 1, 2, 3 şi 5, 
până la soluţionarea pe fond a contestaţiei; 

-anularea, în parte, a rezultatului procedurii de atribuire, pentru 
loturile 1, 2, 3 şi 5, privind etapa evaluării admisibilităţii ofertelor, a 
comunicării rezultatului nr. F2705/06.11.2015, a comunicării rezultatului 
nr. F2795/16.11.2015, a rapoartelor intermediare ale procedurii şi a 
oricăror acte conexe, în ceea ce priveşte declararea ca admisibilă a 
ofertei depusă de S.C. PROSPECŢIUNI S.A., pentru loturile 1, 2, 3 şi 5, 
care în opinia S.C. WEATHERFORD ATLAS GIP S.A. se impunea a fî 
respinsă, ca inacceptabilă şi neconformă; 

-obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de 
atribuire prin: 

-reanalizarea şi reevaluarea ofertei depusă de S.C. PROSPECŢIUNI 
S.A., cu respectarea dispoziţiilor legale în materie şi emiterea unui nou 
raport intermediar al procedurii; 

-invitarea la etapa de licitaţie electronică doar a ofertelor admisibile; 
-desemnarea ofertei câştigătoare, conform criteriului de atribuire 

prevăzut în documentaţia de atribuire, constituindu-se dosarul nr. 
2281/2015. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionate cererile prin care S.C. 
WEATHERFORD ATLAS GIP S.A. a solicitat suspendarea procedurii de 
atribuire, pentru lotul 4 şi pentru loturile 1, 2, 3 şi 5, până la 
soluţionarea pe fond a contestaţiilor. 

 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
                                       DECIDE: 
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Respinge cererile de suspendare a procedurii de atribuire, formulate 

pentru lotul 4 şi respectiv pentru loturile 1, 2, 3 şi 5, de către S.C. 
WEATHERFORD ATLAS GIP S.A., cu sediul în Ploieşti, str. Clopotei nr. 2A, 
jud. Prahova, şi sediul procesual ales la S.C.A. NESTOR NESTOR 
DICULESCU KINGSTON PETERSEN, în Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti 
nr. 1A, Complexul Bucharest Business Park, intrarea A, et. 4, sector 1, în 
contradictoriu cu SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE GAZE NATURALE ROMGAZ 
S.A., cu sediul în Mediaş, Piaţa C.I. Motaş nr. 4, jud. Sibiu, cod poştal 
551130, ca rămase fără obiect. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 

5 zile de la comunicare.                                      
 

                                      


