
CONSILIUL NAŢIONAL DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

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

 
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor 
de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

Nr. 2492/C8/2727, 2909 
Data:01.09.2014 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent din 

07.07.2014, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. 22148 din 07.07.2014, depusă de SALINI 
IMPREGILO SPA, cu sediul social în Italia, Via del Missaglia, 97 – 
20142 Milano, înregistrată la Registrului Comerţului din Milano sub 
nr. 00830660155 la data de 19.02.1996, reprezentată 
convenţional prin SCA Ţucă, Zbârcea şi Asociaţii, cu sediul ales 
pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, şos. Nicolae 
Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, Aripa de Vest, etajul 8, 
sectorul 1, formulată împotriva adresei nr. 92/36913 din 
27.07.2014 de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire, 
emisă de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI 
DRUMURI NAŢIONALE S.A., cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu 
Golescu nr. 38, sectorul 1, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de licitaţie deschisă organizată în vederea 
atribuirii contractului de lucrări, divizat pe loturi, având ca obiect 
„Proiectare şi Execuţie autostrada Sebeş – Turda, Loturile 1, 2, 3 şi 
4”, s-a solicitat, pentru Lotul 1: 

- admiterea contestaţiei astfel cum a fost formulată; 
- anularea deciziei autorităţii contractante prin care oferta 

contestatoarei a fost respinsă ca inacceptabilă, iar oferta depusă 
de către asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA – S.C. Pomponio 
Construcţii S.R.L. a fost declarată câştigătoare, precum şi a 
oricăror acte interne anterioare şi/sau subsecvente şi conexe 
acesteia emise de către autoritatea contractantă în cadrul 
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procedurii de atribuire (raportul procedurii de atribuire, deciziile / 
adresele comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire etc.); 

- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii 
de atribuire, în sensul reluării acesteia prin reanalizarea şi 
evaluarea tuturor ofertelor, cu respectarea dispoziţiilor legale în 
materia achiziţiilor publice, cu consecinţa stabilirii ofertei 
câştigătoare dintre ofertele valabile şi admisibile, conform 
criteriului de atribuire stabilit prin documentaţia de atribuire. 

Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent din 
01.08.2014, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor cu nr. 24379 din 01.08.2014, depusă de RCM 
COSTRUZIONI SRL, cu sediul social în Sarno (SA), Via Ploppazze 
nr. 45, Italia, înmatriculată la Registrului Comerţului din Salerno 
sub nr. 195301 la data de 09.03.1983, în calitate de lider al 
asocierii RCM COSTRUZIONI SRL - S.C. Imob Lux Construct S.R.L. 
– S.C. Consinit S.R.L. - Societatea de Construcţii Napoca S.A. - 
Impresa Ferrara S.N.C Di Angela & Rossella Ferrara – S.C. T 
Dancor Rom Construct S.R.L. – S.C. Shelter Construct S.R.L. - 
Associazione Cooperativa Muratori & Affini Ravenna S.C.P.A. - 
Schiavo & C.SpA – S.C. Eurocerad International S.R.L., 
reprezentată convenţional prin S.C.A. Ţucă, Zbârcea şi Asociaţii, cu 
sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, 
şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, Aripa de 
Vest, etajul 8, sectorul 1, formulată împotriva adresei nr. 
92/42601 din 23.07.2014 de comunicare a rezultatului procedurii 
de atribuire, emisă de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE 
AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE S.A., cu sediul în Bucureşti, 
bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă organizată în 
vederea atribuirii contractului de lucrări, divizat pe loturi, având ca 
obiect „Proiectare şi Execuţie autostrada Sebeş – Turda, Loturile 1, 
2, 3 şi 4”, s-a solicitat, pentru Lotul 2: 

- admiterea contestaţiei, astfel cum a fost formulată; 
- anularea deciziei autorităţii contractante prin care, ulterior 

reevaluării ofertelor, oferta asocierii AKTOR S.A. – S.C. 
EUROCONSTRUCT TRADING 98 S.R.L. a fost desemnată 
câştigătoare, respectiv oferta contestatoarei a fost declarată 
inacceptabilă şi neconformă, precum şi a oricăror acte interne 
anterioare şi/sau subsecvente şi conexe acesteia emise de către 
autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire (raportul 
procedurii de atribuire, deciziile / adresele comunicării privind 
rezultatul procedurii de atribuire etc.); 
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- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii 
de atribuire, în sensul reluării acesteia prin reanalizarea şi 
evaluarea ofertelor, cu respectarea dispoziţiilor legale în materia 
achiziţiilor publice, cu consecinţa stabilirii ofertei câştigătoare 
dintre ofertele admisibile, conform criteriului de atribuire stabilit 
prin documentaţia de atribuire 

- obligarea autorităţii contractante la suportarea cheltuielilor 
de judecată ocazionate de soluţionarea prezentului diferend. 

Prin cererea de intervenţie nr. PZ129 din 18.07.2014, 
înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu 
nr. 23360 din 18.07.2014, depusă de Impresa Pizzarotti & C SPA, 
în calitate de lider al asocierii Impresa Pizzarotti & C SPA – S.C. 
Pomponino Construcţii S.R.L., cu sediul în Italia, localitatea Parma 
43121, str. A. M. Adorni nr. 1, înmatriculată la Registrul 
Comerţului din Parma în data de 19.02.1996 cu nr. 01755470158, 
cu sediul pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, 
str. Buzeşti nr. 50, Clădirea Art Business Center, etajul 11, 
sectorul 1, s-a solicitat, pentru Lotul 1: 

- admiterea în principiu a cererii de intervenţie; 
- respingerea contestaţiei SALINI IMPREGILO SPA ca 

nefondată; 
- menţinerea rezultatului procedurii de atribuire a contractului 

de achiziţie, pentru lotul 1. 
Prin cererile de intervenţie în interes propriu şi în sprijinul 

autorităţii contractante, formulate într-un singur înscris, fără 
număr de înregistrare la emitent şi nedatat, înregistrat la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 25410 din 
19.08.2014, depusă de Aktor S.A., în calitate de lider al asocierii 
Aktor S.A. – S.C. Euroconstruct Trading 98 S.R.L., cu sediul în 
Grecia, Atena, strada Etmou nr. 25, Kifissia, înregistrată sub nr. 
233658, cod fiscal 094149722, reprezentată prin S.C.A. Mărgărit, 
Florov şi Asociaţii, cu sediul pentru comunicarea actelor de 
procedură la S.C. Aktor Societate Tehnică Anonimă – Grecia – 
Sucursala Bucureşti, str. Preciziei nr. 11, et. 1 + parter, sectorul 6, 
s-a solicitat, pentru Lotul 2: 

- admiterea cererilor de intervenţie; 
- respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei asocierii RCM 

COSTRUZIONI SRL; 
- menţinerea deciziei autorităţii contractante de atribuire a 

contractului către asocierea intervenientă şi a actelor procedurale 
întocmite pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor, ca fiind 
corecte, temeinice şi legale. 
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Pentru soluţionarea contestaţiilor, având în vedere ca acestea 
au fost formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, 
Consiliul a procedat la conexarea lor, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 273 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în 
scris. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
În baza art. 278 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru considerentele evocate în motivare: 

- respinge ca nefondată contestaţia depusă, pentru lotul 1, de 
SALINI IMPREGILO SPA în calitate de lider al Asocierii SALINI 
IMPREGILO SpA – IMPREGILO SpA; 

- respinge ca nefondată contestaţia depusă, pentru lotul 2, de 
RCM COSTRUZIONI SRL, în calitate de lider al asocierii RCM 
COSTRUZIONI SRL - S.C. Imob Lux Construct S.R.L. – S.C. 
Consinit S.R.L. - Societatea de Construcţii Napoca S.A. - Impresa 
Ferrara S.N.C Di Angela & Rossella Ferrara – S.C. T Dancor Rom 
Construct S.R.L. – S.C. Shelter Construct S.R.L. - Associazione 
Cooperativa Muratori & Affini Ravenna S.C.P.A. - Schiavo & C.SpA 
– S.C. Eurocerad International S.R.L. 

În baza art. 278 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă, respinge 
capătul de cerere prin care RCM COSTRUZIONI SRL solicită 
obligarea autorităţii contractante la suportarea cheltuielilor 
ocazionate de soluţionarea contestaţiei. 

În conformitate cu art. 52 Cod Procedură Civilă, încuviinţează 
în principiu cererea de intervenţie depusă Impresa Pizzarotti & C 
SpA, pentru lotul 1, iar în baza art. 278 alin. (2) din ordonanţa de 
urgenţă nr. 34/2006, pentru motivele expuse în motivare, admite 
cererea de intervenţie. 

În conformitate cu art. 52 Cod Procedură Civilă, încuviinţează 
în principiu cererile de intervenţie depuse de Aktor S.A., pentru 
lotul 2, iar în baza art. 278 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, pentru 
motivele expuse în motivare, admite cererile de intervenţie. 

În baza art. 278 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, dispune 
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continuarea procedurii de achiziţie publică. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 

cu dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 
termen de 10 zile de la comunicare potrivit art. 281 alin. (1) din 
ordonanţa de urgenţă. 

 


