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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. 2190/C5/2376/2388 
Data: 18.07.2014 

 
Prin contestaţia nr. 3008/R/11.06.2014, înregistrată la 

Consiliu sub nr. 19197/12.06.2014, S.C. ANTREPRIZA DE 
REPARAŢII ŞI LUCRĂRI - ARL CLUJ S.A., cu sediul în municipiul Cluj 
- Napoca, str. Fabricii nr. 131, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J12/953/1997, având CUI RO 
9478840, a contestat actul administrativ nr. 107933/03.06.2014 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, emis în cadrul 
procedurii de atribuire prin „licitaţie deschisă” online, a contractului 
de achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Refacerea 
infrastructurii oraşului Comoară, modernizare căi de acces spre 
centrul istoric”, cod CPV:45233100-0 (Rev.2), organizată de 
autoritatea contractantă PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, 
cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, judeţul Cluj, 
şi a solicitat anularea raportului procedurii şi a documentelor 
subsecvente acestuia în ceea ce priveşte oferta sa şi oferta 
declarată câştigătoare şi, pe cale de consecinţă, obligarea autorităţii 
contractante la continuarea procedurii prin reevaluarea ofertei 
declarată câştigătoare şi a ofertei sale. 

În cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire s-a depus contestaţia 
fără număr de înregistrare la emitentă, datată la Cluj - Napoca în 
12.06.2014, transmisă prin fax, înregistrată la Consiliu sub nr. 
19354/13.06.2014, formulată de Cab. Av. „Horia Bora”, în numele 
şi pentru S.C. DIFERIT S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj - Napoca, 
B-dul Muncii nr. 18, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J12/590/2001, având CUI 13845570, a 
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contestat actul administrativ nr. 107022/03.06.2014 reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii şi a solicitat, anularea deciziei 
autorităţii contractante prin care a fost declarată admisibilă, 
conformă şi câştigătoare oferta depusă de SC VIAROM CONSTRUCT 
SA (cu subcontractant SC TIAB SA), anularea în parte a raportului 
procedurii de atribuire în ceea ce priveşte declararea ca şi 
câştigătoare a ofertei depusă de SC VIAROM CONSTRUCT SA şi ca 
necâştigătoare a ofertei S.C. DIFERIT S.R.L. şi obligarea autorităţii 
contractante la continuarea procedurii prin reevaluarea ofertei 
depuse de SC VIAROM CONSTRUCT SA, în limitele deciziei ce 
urmează a fi pronunţată. 

SC VIAROM CONSTRUCT SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, 
str. Intrarea Glucozei nr. 37-39, tronson 1, parter, sector 2, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/2286/2001, 
având CUI 13743074, în calitate de ofertant declarat câştigător în 
procedura de atribuire ce face obiectul cauzei, a depus cererea de 
intervenţie nr. 1386/16.06.2014, înregistrată la Consiliu sub nr. 
19611/16.06.2014, prin care a solicitat încuviinţarea, în principiu a 
cererii sale, respingerea, ca nefondată, a contestaţiei formulată de 
S.C. ANTREPRIZA DE REPARAŢII ŞI LUCRĂRI - ARL CLUJ S.A., 
precum şi menţinerea actelor întocmite în cadrul procedurii de către 
autoritatea contractantă ca temeinice şi legale şi pe cale de 
consecinţă continuarea procedurii de atribuire precum şi accesul la 
dosarul cauzei şi amânarea pronunţării unei decizii în cauza supusă 
judecăţii cu un termen rezonabil, ulterior datei la care-i va fi 
asigurat accesul la dosarul cauzei, astfel încât să poată beneficia de 
dreptul său legal de a formula concluzii scrise, potrivit prevederilor 
art. 275 alin. (6) din OUG nr. 34/2006. 

SC VIAROM CONSTRUCT SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, 
str. Intrarea Glucozei nr. 37-39, tronson 1, parter, sector 2, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/2286/2001, 
având CUI 13743074, în calitate de ofertant declarat câştigător în 
procedura de atribuire ce face obiectul cauzei, a depus cererea de 
intervenţie nr. 1414/18.06.2014, înregistrată la Consiliu sub nr. 
19941/18.06.2014, prin care a solicitat respingerea, ca nefondată, 
a contestaţiei formulată de S.C. DIFERIT S.R.L. precum şi 
menţinerea actelor întocmite în cadrul procedurii de către 
autoritatea contractantă ca temeinice şi legale şi pe cale de 
consecinţă continuarea procedurii de atribuire precum şi accesul la 
dosarul cauzei şi amânarea pronunţării unei decizii în cauza supusă 
judecăţii cu un termen rezonabil, ulterior datei la care-i va fi 
asigurat accesul la dosarul cauzei, astfel încât să poată beneficia de 
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dreptul său legal de a formula concluzii scrise, potrivit prevederilor 
art. 275 alin. (6) din OUG nr. 34/2006. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE 
 

Respinge, ca nefondată, excepţia inadmisibilităţii contestaţiilor 
invocată de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, în calitate de 
autoritate contractantă. 
 Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. 
ANTREPRIZA DE REPARAŢII ŞI LUCRĂRI - ARL CLUJ S.A., cu sediul 
în municipiul Cluj - Napoca, str. Fabricii nr. 131, judeţul Cluj, în 
contradictoriu cu PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, cu sediul 
în municipiul Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 3, judeţul Cluj. 
 Admite, contestaţia formulată de formulată de S.C. DIFERIT 
S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj - Napoca, B-dul Muncii nr. 18, 
judeţul Cluj şi dispune anularea parţială a raportului procedurii nr. 
194334/03.06.2014, respectiv cea privind declararea ofertei S.C. 
VIAROM CONSTRUCT S.A. ca fiind conformă şi câştigătoare şi actele 
subsecvente acestuia, urmând ca raportul procedurii să fie refăcut, 
în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei decizii, după 
reevaluarea ofertei depusă de S.C. VIAROM CONSTRUCT S.A. 
conform celor reţinute în motivare deciziei, după care va continua 
procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. 
 Respinge, ca nefondată, cererea de intervenţie formulată de 
SC VIAROM CONSTRUCT SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. 
Intrarea Glucozei nr. 37-39, tronson 1, parter, sector 2, faţă de 
soluţia pronunţată cu privire la contestaţia depusă de S.C. DIFERIT 
S.R.L. având în vedere solicitarea intervenientei de a menţine 
raportul procedurii şi toate actele subsecvente prin care oferta sa a 
fost declarată câştigătoare. 

Admite, cererea de intervenţie formulată de SC VIAROM 
CONSTRUCT SA, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Intrarea 
Glucozei nr. 37-39, tronson 1, parter, sector 2, faţă de soluţia 
pronunţată cu privire la contestaţia formulată de S.C. ANTREPRIZA 
DE REPARAŢII ŞI LUCRĂRI - ARL CLUJ S.A.. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 
termen de 10 zile de la comunicare. 

 
 
 


