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Drept la replică

cu privire la informațiile false, prezentate de liberinteleorman.ro 

Potrivit articolului dvs., ”Noul Teldrum continuă TUNURILE la Primăria Alexandria”, publicat pe site-
ul liberinteleorman.ro, în data de 20 mai 2022, în cadrul căruia faceți afirmații de natură să afecteze imaginea 
instituției, pentru care nu ne-ați solicitat un punct de vedere, în virtutea codului deontologic și a dreptului 
la replică, vă solicităm publicarea integrală a precizărilor din dreptul la replică de mai jos în aceleași condiții 
ca și articolul la care face referire.

Având în vedere faptul că licitația a fost una publică, demarată prin S.I.C.A.P., așa cum și dvs. ați 
afirmat prin articolul prezentat, în mod evident nu se puteau insera clauze în documentația de atribuire care 
să îngrădească accesul unui operator economic din cauza faptului că firma ar fi ”(...) continuatoarea Teldrum
(...)” și/ sau că un fost administrator al firmei ar fi Florea Neda, director al firmei Teldrum, așa cum afirmați 
prin ”(...) firma condusă până de curând de Florea Neda, fost director Tedrum (…)” .

Mai mult, precizăm faptul că procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări în vederea realizării 
obiectivului de investiții “Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale în municipiul Alexandria: strada 
Alexandru Ghica, strada Meșteșugari, strada Dunării, strada Fabricii și șoseaua Turnu Măgurele” se va 
implementa în cadrul proiectului “O mai bună conexiune a orașelor Alexandria și Cherven Bryag la TEN-T”,
cod RO BG 306, fiind demarată în data de 19.11.2020 și supusă verificărilor C.N.S.C., ulterior contestației 
depusă de S.C. TEAM STAR SUD 2019 S.R.L., ca urmare a transmiterii comunicărilor privind rezultul
procedurii de atribuire pentru Lotul 1 și Lotul 2 dar și a aspectelor semnalate, prin contestația formulată de 
către operatorul economic participant la procedura de licitație publică, S.C. VEGAMAR S.R.L., declarat inițial 
câștigător al celor două loturi. Mai mult, procedura privind atribuirea contractelor pentru loturile mai sus-
menționate a făcut și obiectul unui dosar pe rolul instanței de judecată Curtea de Apel București, ca urmare 
a plângerii formulată de S.C. VEGAMAR S.R.L., în urma reevaluării ofertelor conform Deciziei C.N.S.C. și 
transmiterea comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, prin 
care s-a decis că oferta depusă de către S.C. VEGAMAR S.R.L. nu se încadrează în categoria celor admisibile.

În consecință, precizăm faptul că procedura de atibuire a contractului de execuție lucrări în vederea 
realizării obiectivului de investiții “Reabilitarea și modernizarea rețelei stradale în municipiul Alexandria: 
strada Alexandru Ghica, strada Meșteșugari, strada Dunării, strada Fabricii și șoseaua Turnu Măgurele” este 
realizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și verificată de instituții 
abilitate, pentru care ulterior s-au emis soluții dispuse spre punere în aplicare.

În fapt, procedura demarată în luna noiembrie 2020 a fost anulată în decembrie deoarece s-au 
constatat neconcordanțe între partea scrisă a proiectului și devizul general al acestuia, iar autoritatea 
contractanta s-a aflat în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea 

mailto:primalex@alexandria.ro
http://www.alexandria.ro/


principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/ 2016. În data de 29.04.2021, procedura de licitație 
publică s-a reluat prin publicarea unui anunț de participare simplificat, pe platforma electronică S.I.C.A.P., în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/ 2016 și H.G. nr. 395/ 2016.

Ca răspuns la anunțul de participare simplificat S.C.N. 1085259/ 29.04.2021, s-au depus oferte
semnate cu semnatură electronică, bazată pe un certificat digital emis de un furnizor acreditat. 
Ofertanții care au respectat termenul limită de depunere a ofertelor, respectiv data de 24.05.2021, ora 15:00, 
au fost următorii:

LOTUL I:

- S.C. ACVATOT S.R.L..
- S.C. ANSTHALL ACCENT S.R.L.;
- S.C. BEBE TRANS ROM S.R.L.;
- S.C. CRISTITA S.R.L.;
- S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.;
- S.C. HIDRO INTER S.R.L.;
- S.C. NINGEL TRANS S.R.L.
- S.C. SIM RAM S.R.L.;
- S.C. TEAM STAR SUD 2019 S.R.L.;
- S.C. VEGAMAR S.R.L..

LOTUL II:
- S.C. ACVATOT S.R.L.;
- S.C. ANSTHALL ACCENT S.R.L.;
- S.C. BEBE TRANS ROM S.R.L.;
- S.C. CRISTITA S.R.L.;
- S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.;
- S.C. PANADRIA S.R.L.;
- S.C. SIM RAM S.R.L.;
- S.C. TEAM STAR SUD 2019 S.R.L.;
- S.C. VEGAMAR S.R.L.

Având în vedere cele expuse mai sus, comisia de evaluare a finalizat evaluarea ofertelor, în urma
aplicării criteriului de atribuire așa cum a fost publicat în anunțul de participare, la data de 20.08.2021, 
conform raportului procedurii care face parte din dosarul achiziției. 
Astfel, rezultatul evaluării ofertelor depuse s-a comunicat tuturor operatorilor economici participanți la 
procedură, astfel:

LOTUL I:
- Oferta depusă de operatorul economic  S.C. ACVATOT S.R.L. a fost declarată admisibilă și s-a clasat 

pe locul V; 
- Oferta depusă de operatorul economic S.C. ANSTHALL ACCENT S.R.L. a fost declarată admisibilă și 

s-a clasat pe locul VI;
- Oferta depusă de operatorul economic S.C. BEBE TRANS ROM S.R.L. a fost declarată admisibilă și s-

a clasat pe locul IV;
- Oferta depusă de operatorul economic S.C. CRISTITA S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 137

alin. (1) din H.G. nr. 395/ 2016, a fost respinsă ca inacceptabilă în baza prevederilor art. 134 alin. (5)  și 



neconformă, în baza prevederilor art. 137 alin. (3) lit. a din H.G. nr. 395/2016;
- Oferta depusă de operatorul economic S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. a fost declarată admisibilă și s-a 

clasat pe locul VII;
- Oferta depusă de operatorul economic S.C. HIDRO INTER S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 

137 alin. (1) din H.G. nr. 395/ 2016 a fost respinsă ca inacceptabilă, în baza prevederilor art. 134 alin. (6) din 
H.G. nr. 395/ 2016.

- Oferta depusă de operatorul economic S.C. NINGEL TRANS S.R.L. a fost declarată admisibilă și s-a 
clasat pe locul III;

- Oferta depusă de operatorul economic S.C. SIM RAM S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 137
alin. (1) din H.G .nr. 395/ 2016 a fost respinsă ca inacceptabilă, în baza prevederilor art. 134 alin. (5)  și 
neconformă în baza prevederilor art. 137 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 395/ 2016;

- Oferta depusă de operatorul economic S.C. TEAM STAR SUD 2019 S.R.L. a fost declarată admisibilă
și s-a clasat pe locul II;

- Oferta depusă de operatorul economic S.C. VEGAMAR S.R.L. a fost declarată admisibilă și s-a clasat 
pe primul loc cu o valoare de 6.319.378,46 lei, fără TVA, fiind declarată CÂȘTIGĂTOARE.

LOTUL II:
- Oferta depusă de operatorul economic S.C. ACVATOT S.R.L. a fost declarată admisibilă și s-a clasat 

pe locul IV;
- Oferta depusă de operatorul economic S.C. ANSTHALL ACCENT S.R.L. a fost declarată admisibilă și 

s-a clasat pe locul VI;
- Oferta depusă de operatorul economic S.C. BEBE TRANS ROM S.R.L. a fost declarată admisibilă și s-

a clasat pe locul V;
- Oferta depusă de operatorul economic S.C. CRISTITA S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 137

alin. (1) din H.G. nr. 395/ 2016, a fost respinsă ca inacceptabilă, în baza prevederilor art.134 alin. (5) și 
neconformă, în baza prevederilor art. 137 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 395/2016;

- Oferta depusă de operatorul economic S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. a fost declarată admisibilă și s-a 
clasat pe locul VII;

- Oferta depusă de operatorul economic S.C. PANADRIA S.R.L. a fost declarată admisibilă și s-a clasat 
pe locul III;

- Oferta depusă de operatorul economic S.C. SIM RAM S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 137
alin. (1) din H.G. nr. 395/ 2016, a fost respinsă ca inacceptabilă, în baza prevederilor art. 134 alin. (5) și 
neconformă, în baza prevederilor art. 137 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 395/ 2016;

- Oferta depusă de operatorul economic S.C. TEAM STAR SUD 2019 S.R.L. a fost declarată admisibilă
și s-a clasat pe locul II;

- Oferta depusă de operatorul economic S.C. VEGAMAR S.R.L. a fost declarată admisibilă și s-a 
clasat pe primul loc cu o valoare de 7.133.476,78  lei, fără TVA, fiind declarată CÂȘTIGĂTOARE.

Având în vedere cele expuse mai sus, ca urmare a transmiterii rezultatului procedurii, S.C. TEAM 
STAR SUD 2019 S.R.L. a depus contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, în data de 
27.08.2021, prin care contesta rezultatul procedurii de atribuire și solicita următoarele:
- anularea rezultatelor comunicate privind procedura de atribuire pentru Lotul 1 și Lotul 2, conform adreselor 
transmise operatorilor economici participanți la procedura de licitație publică, a proceselor de evaluare, a 
raportului final al procedurii de evaluare a ofertelor dar și a actelor subsecvente acestora, ca fiind 
netemeinice și nelegale.
Totodată solicita reevaluarea ofertelor depuse de S.C. VEGAMAR S.R.L. situate pe locul I, depuse pentru Lotul 
1 și 2.



În data de 30.09.2021 a fost emisă Decizia C.N.S.C. nr. 2178/C2/2254, prin care s-a decis că oferta 
depusă de către S.C. VEGAMAR S.R.L. nu se încadrează în categoria celor admisibile, anulează raportul 
procedurii în partea care privește evaluarea ofertei S.C. VEGAMAR S.R.L. și dispune reevaluarea ofertei 
depusă de catre S.C. VEGAMAR S.R.L.
Ca urmare a Deciziei C.N.S.C., comisia de evaluare a procedat la punerea în aplicare a măsurilor dispuse prin 
Decizia mai sus-menționată, la întocmirea unui nou raport al procedurii și retransmiterea comunicărilor în 
data de 13.10.2021 către toți ofertanții participanți la procedura de licitație.

Astfel, comisia de evaluare a comunicat rezultatul procedurii de atribuire, în urma punerii în 
aplicare a Deciziei C.N.S.C. și anume, oferta depusă de S.C. TEAM STAR SUD 2019 S.R.L., clasată pe locul II, 
este declarată câștigătoare. 
În data de 15.10.2021, S.C. VEGAMAR S.R.L. a depus contestație la C.N.S.C., împotriva rezultatului procedurii 
comunicat în data de 13.10.2021, iar ulterior a depus plângere inclusiv la Curtea de Apel București, împotriva 
Deciziei C.N.S.C. nr. 2178/C2/2254, constituindu-se astfel, dosarul nr. 6720/2/2021.

În data de 09.05.2022 Curtea de Apel București s-a pronunțat.
Prin Hotărârea nr. 1158/2022 a fost respinsă ca neîntemeiată contestația formulată de operatorul 
ecomonic participant la procedura de licitație publică, S.C. VEGAMAR S.R.L.

În vederea unei informări corecte a opiniei publice cu privire la licitațiile publice organizate, vă rugăm 
să ne contactați la adresele de e-mail: comunicare@alexandria.ro sau primalex@alexandria.ro .

PRIMAR,

VICTOR DRĂGUȘIN
Întocmit,

Vîrban Liliana

mailto:comunicare@alexandria.ro
mailto:primalex@alexandria.ro

