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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. 1218/124 C10/928,929 
Data: 29.07.2015  

 
Prin contestaţia nr. 2678/28.05.2015 înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 9244/29.05.2015, 
depusă de către Asocierea CORSAN – CORVIAN CONSTRUCCION SA 
& SC CONSINIT SRL & SC EGIS ROMÂNIA SA, prin SC CONSINIT 
SRL cu sediul în Zalău, Piaţa Unirii nr. 20, judeţul Sălaj, 
reprezentată prin Cabinet de Avocat Vass Iulia-Erzsebet, cu sediul 
procesual ales în Bucureşti, str. Pictor G.D. Mirea nr. 6, etaj 1, 
sector 1, formulată împotriva comunicării rezultatului procedurii nr. 
32287/18.05.2015 emisă de COMPANIA NATIONALA DE 
AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA, cu sediul în Bucureşti, b-
dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, în vederea 
atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect 
„PROIECTARE SI EXECUTIE VARIANTA DE OCOLIRE A 
MUNICIPIULUI SATU MARE”, coduri CPV 45233120-6, 45221111-3, 
71322500-6, s-a solicitat:  

- anularea acesteia şi implicit anularea deciziei de considerare 
a ofertei sale ca inacceptabilă 

- anularea, în parte, a procesului-verbal de evaluare a ofertelor 
şi a actelor subsecvente acestuia, inclusiv raportul procedurii de 
atribuire, precum şi toate şi oricare din actele emise de autoritatea 
contractantă, acte prin care s-a stabilit că, în cadrul procedurii de 
atribuire, oferta sa este inacceptabilă 

- obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii de 
atribuire, prin reanalizarea şi punctarea ofertei sale în raport cu 
decizia CNSC şi la stabilirea ofertei câştigătoare cu respectarea 
prevederilor legale în materia achiziţiilor publice. 
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Prin contestaţia nr. 2501/28.05.2015 înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 9249/29.05.2015, 
depusă de către SC PORR CONSTRUCT SRL, cu sediul în Bucureşti, 
b-dul Dimitrie Pompeiu nr. 6E, et. 8 – Pipera Business Tower, sector 
2, având Cod Unic de Înregistrare 16601724, reprezentată 
convenţional prin SCA Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen, 
cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, 
Şoseaua Bucureşti Ploieşti nr. 1A, intrarea A, etaj 4, sector 1, 
formulată împotriva rezultatului procedurii, emisă de către 
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE 
SA, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul aceleiaşi 
proceduri de achiziţie publică, s-a solicitat: 

1. anularea în parte a raportului Procedurii de Atribuire, 
respectiv în ceea ce priveşte: 

 - desemnarea drept admisibilă şi câştigătoare a ofertei depuse 
de Asocierea Itinera SpA - Collini Lavori SpA - Via Design SRL (care 
se impunea a fi respinsă ca inacceptabilă şi neconformă), 

- desemnarea drept admisibilă şi clasată pe locul II după 
aplicarea criteriului de atribuire a ofertei depuse de Asocierea 
Impresa Construzioni Giuseppe Maltauro SpA - Tecnic Consulting 
Engineering Romania SRL (care se impunea a fi respinsă ca 
inacceptabilă şi neconformă) şi 

- anularea ca nelegală a deciziei autorităţii contractante privind 
clasarea societăţii sale pe locul III după aplicarea criteriului de 
atribuire; 

2. anularea comunicării privind rezultatul procedurii emise de 
autoritatea contractantă sub nr. 92/32286/18.05.2015 

3. anularea tuturor actelor subsecvente emiterii raportului 
procedurii şi comunicării rezultatului procedurii emise de autoritatea 
contractantă sub nr. 92/32286/18.05.2015, dacă este cazul; 

4. obligarea autorităţii contractante la (i) continuarea 
procedurii de atribuire prin reanalizarea şi reevaluarea ofertelor 
clasate pe primele două locuri după prima evaluare a ofertelor, cu 
respectarea dispoziţiilor legale în materie (cu emiterea unui nou 
raport al procedurii) şi la (ii) stabilirea ofertei câştigătoare dintre 
ofertele valabile şi admisibile, conform criteriului de atribuire stabilit 
prin documentaţia de atribuire. 

Prin adresa nr. 485/15.06.2015 înregistrată la CNSC sub nr. 
10566/15.06.2015, ITINERA S.P.A., cu sediul în TORTONA (AL), Str. 
Balustra, 15 CP 15057, Italia, având cod fiscal şi număr de 
înregistrare la Registrul Comerţului din Alessandria 
01668980061/1996,  în calitate de lider al asocierii ITINERA SPA- 
COLLINI LAVORI SPA- VIA DESIGN SRL, reprezentată convenţional 
prin S.C.P.A. Ceparu şi Irimia, cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Grigore 
Romniceanu nr. 3C, sector 5, depune cererea de intervenţie în 
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cadrul procesului de soluţionare a contestaţiei depuse de Asocierea 
CORSAN – CORVIAN CONSTRUCCION SA & SC CONSINIT SRL & SC 
EGIS ROMÂNIA SA în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică, 
organizată de către COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI 
DRUMURI NATIONALE SA, în calitate de autoritate contractantă, 
solicitând admiterea în principiu şi pe fond a acesteia şi respingerea 
ca nefondată a contestaţiei formulată de Asocierea CORSAN – 
CORVIAN CONSTRUCCION SA & SC CONSINIT SRL & SC EGIS 
ROMÂNIA SA împotriva rezultatului procedurii şi, pe cale de 
consecinţă, menţinerea ca temeinice şi legale a actelor autorităţii 
contractante emise în prezenta procedură. 

Prin adresa înregistrată la CNSC sub nr. 10493/15.06.2015, 
IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.P.A., cu sediul în 
Vicenza, Viale dell Industruia nr. 42, 36100, Italia, număr de 
înregistrare la Camera de Comerţ din Vicenza  229975/20.09.1994, 
în calitate de lider al asocierii IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE 
MALTAURO S.P.A. – TECNIC CONSULTING ENGINEERIG SRL, 
reprezentată convenţional prin SCA  Tuca Zbarcea&Asociatii, cu 
sediul în Bucureşti, Şoseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, America 
House, Aripa de Vest, etaj 8, sector 1, depune cererea de 
intervenţie în cadrul procesului de soluţionare a contestaţiei depuse 
de SC PORR CONSTRUCT SRL în cadrul aceleiaşi proceduri de 
achiziţie publică, organizată de către COMPANIA NATIONALA DE 
AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA, în calitate de autoritate 
contractantă, solicitând admiterea în principiu şi pe fond a acesteia 
şi respingerea ca nefondată a contestaţiei formulată de SC PORR 
CONSTRUCT SRL împotriva rezultatului procedurii în ceea ce 
priveşte criticile formulate împotriva ofertei sale. 

Prin adresa nr. 510/23.06.2015 înregistrată la CNSC sub nr. 
11331/24.06.2015, ITINERA S.P.A., cu sediul în TORTONA (AL), Str. 
Balustra, 15 CP 15057, Italia, având cod fiscal şi număr de 
înregistrare la Registrul Comerţului din Alessandria 
01668980061/1996,  în calitate de lider al asocierii ITINERA SPA- 
COLLINI LAVORI SPA- VIA DESIGN SRL, reprezentată convenţional 
prin S.C.P.A. Ceparu şi Irimia, cu sediul în Bucureşti, str. Dr. Grigore 
Romniceanu nr. 3C, sector 5, depune cererea de intervenţie în 
cadrul procesului de soluţionare a contestaţiei depuse de SC PORR 
CONSTRUCT SRL în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică, 
organizată de către COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI 
DRUMURI NATIONALE SA, în calitate de autoritate contractantă, 
solicitând admiterea în principiu şi pe fond a acesteia şi respingerea 
ca nefondată a contestaţiei formulată de SC PORR CONSTRUCT SRL 
împotriva rezultatului procedurii şi, pe cale de consecinţă, 
menţinerea ca temeinice şi legale a actelor autorităţii contractante 
emise în prezenta procedură. 
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În temeiul art. 273 alin. (1) 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, cu modificările şi completările ulterioare, cele două 
contestaţii au fost conexate.      

 
În baza prevederilor legale aplicabile, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

 În temeiul art. 278 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul admite excepţia 
invocată de autoritatea contractantă, de SC PORR CONSTRUCT SRL, 
precum şi de intervenientul asocierea ITINERA SPA- COLLINI 
LAVORI SPA- VIA DESIGN SRL şi respinge contestaţia formulată de 
Asocierea CORSAN – CORVIAN CONSTRUCCION SA & SC CONSINIT 
SRL & SC EGIS ROMÂNIA SA în temeiul prevederilor art. 2711 alin. 
(2) din acelaşi act normativ.  
 În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (5) şi alin. (6) din O.U.G. 
nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare,   respinge ca 
nefondată contestaţia formulată de SC PORR CONSTRUCT SRL în 
contradictoriu cu COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI 
DRUMURI NATIONALE SA. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
În temeiul dispoziţiilor art. 297 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele cu 
dispoziţiile art. 61 şi urm. din Codul Procedură Civilă, admite 
cererea de intervenţie formulată de ITINERA S.P.A., în calitate de 
lider al asocierii ITINERA SPA- COLLINI LAVORI SPA- VIA DESIGN 
SRL, în cadrul procesului de soluţionare a contestaţiei depuse de 
Asocierea CORSAN – CORVIAN CONSTRUCCION SA & SC CONSINIT 
SRL & SC EGIS ROMÂNIA SA. 

În temeiul dispoziţiilor art. 297 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele cu 
dispoziţiile art. 61 şi urm. din Codul Procedură Civilă, admite 
cererea de intervenţie formulată de ITINERA S.P.A., în calitate de 
lider al asocierii ITINERA SPA- COLLINI LAVORI SPA- VIA DESIGN 
SRL, în cadrul procesului de soluţionare a contestaţiei depuse de SC 
PORR CONSTRUCT SRL. 

În temeiul dispoziţiilor art. 297 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele cu 
dispoziţiile art. 61 şi urm. din Codul Procedură Civilă, respinge ca 
rămasă fără obiect cererea de intervenţie formulată de IMPRESA 
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COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.P.A., în calitate de lider al 
asocierii IMPRESA COSTRUZIONI GIUSEPPE MALTAURO S.P.A. – 
TECNIC CONSULTING ENGINEERIG SRL, în cadrul procesului de 
soluţionare a contestaţiei depuse de SC PORR CONSTRUCT SRL. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 
termen de 10 zile de la comunicare. 
 
 


