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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 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 Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE
Nr. 1358 /C9/1068/1204

Data: 08.04.2011

Pe rolul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor au 
fost înregistrate sub nr. 6743/10.03.2011 şi nr. 7367/16.03.2011, 
contestaţiile formulate de SC EUROINVEST FUTURE SERVICES SRL
şi de SC TEHNOLOGIE ŞI PRESTĂRI CU SISTEME DE UTILAJE 
TERASIERE SRL, cu privire la atribuirea contractului având ca obiect 
„lucrări de depozitare, formare stive în gospodăria de combustibil 
solid”, organizată prin procedura de licitaţie deschisă de către
REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI NUCLEARE, cu sediul în
Drobeta-Turnu Severin, str. Nicolae Iorga nr. 1, judeţul Mehedinţi,
în calitate de autoritate contractantă. 

Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. 6743/10.03.2011, 
formulată de SC EUROINVEST FUTURE SERVICES SRL, cu sediul
Constanţa, str. Soveja nr. 96, bloc 70, scara B, ap. 30, judeţul 
Constanţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Constanţa sub nr. J13/2413/2007 având CUI RO 
22141868, reprezentată legal Pană Marian, împotriva documentaţiei 
de atribuire elaborată de autoritatea contractantă REGIA 
AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI NUCLEARE, în cadrul procedurii 
precizată anterior, s-a solicitat, în principal, modificarea fişei de 
date a achiziţiei în sensul eliminării din cuprinsul acesteia a 
prevederilor contradictorii referitoare la organizarea etapei finale de 
licitaţie electronică şi la garanţia lucrărilor, a cerinţelor restrictive 
referitoare la experienţa similară, a cerinţei referitoare la solicitarea 
,,utilajelor de rezervă a căror locaţie să fie la maxim 10 km de la 
licitaţie deschisă sediul Sucursalei Romag – Termo’’ concomitent  cu 
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solicitarea „de a face dovada că operatorul economic are organizat 
un punct de service la maxim 10 km de la sediul Sucursalei Romag 
– Termo şi de  ,,a deţine un mijloc de transport combustibil dotat 
cu pompă de alimentare’’, a cerinţelor referitoare la valabilitatea pe 
durata de execuţie a certificatelor prevăzute la pct. V.6, V.7., V.8, 
V.9.1 şi v.9.2. Totodată, a solicitat precizarea cu exactitate a valorii 
estimate precum şi completarea documentaţiei de atribuire cu 
informaţii esenţiale, indicând în acest sens data şi ora depunerii 
ofertelor, data şi ora deschiderii ofertelor, data limită de solicitare a 
clarificărilor şi data limită de răspuns la solicitările de clarificări.

În subsidiar, pentru situaţia în care nu mai este posibilă luarea 
unor măsuri de remediere până la data depunerii ofertelor, 
contestatoarea solicită anularea procedurii de atribuire. 
       Prin contestaţia nr. 117/11.03.2011, înregistrată la Consiliu 
sub nr. 7367/16.03.2011, formulată de SC TEHNOLOGIE ŞI 
PRESTĂRI CU SISTEME DE UTILAJE TERASIERE SRL, cu sediul
Motru, str. Arţarului nr. 2, bloc T11, scara B,ap. 6, judeţul Gorj,
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul 
sub nr. J18/91/2002 având CUI RO 1448808, reprezentată legal 
prin Dan Badiţă - director general, împotriva documentaţiei de 
atribuire elaborată de către autoritatea contractantă REGIA 
AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI NUCLEARE, în cadrul procedurii 
precizată anterior, s-a solicitat modificarea documentaţiei de 
atribuire în sensul eliminării cerinţelor de la cap. V.4. – Capacitatea 
tehnică din fişa de date a achiziţiei şi de la pct. 8.3. din Caietul de 
sarcini referitoare la ,,utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice 
de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului de lucrări’’, precum şi a cerinţelor 
referitoare la dovedirea experienţei similare.

Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, 
contestaţiile care fac obiectele dosarelor nr. 1068/2011 şi nr. 
1204/2011, au fost conexate, pentru a se pronunţa o soluţie 
unitară, deoarece acestea sunt formulate în cadrul aceleaşi 
proceduri de atribuire.  

      
În baza documentelor depuse de părţi,

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE:
     

În baza dispoziţiilor art. 278 alin. (2) şi (4), din OUG nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, admite în parte 
contestaţia formulată de SC EUROINVEST FUTURE SERVICES SRL în 
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contradictoriu cu REGIA AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI 
NUCLEARE, în conformitate cu cele evocate în motivare. 

În baza dispoziţiilor art. 278 alin. (1) şi (5) din OUG nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, admite excepţia 
tardivităţii introducerii contestaţiei invocată de autoritatea 
contractantă şi pe cale de consecinţă respinge ca tardivă 
contestaţia formulată de SC TEHNOLOGIE ŞI PRESTĂRI CU 
SISTEME DE UTILAJE TERASIERE SRL în contradictoriu cu REGIA 
AUTONOMĂ PENTRU ACTIVITĂŢI NUCLEARE. 

Măsurile dispuse de Consiliu vor fi aduse la îndeplinire în 
termen de 10 zile de la comunicarea prezentei decizii, prin 
publicarea acestora în SEAP. 

În baza art. 278 alin. (6) din OUG nr. 34/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, dispune continuarea procedurii de 
atribuire în cauză şi stabilirea unui nou termen de depunere a 
ofertelor. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) din OUG nr. 34/2006. 

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


