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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, +4021 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. 1817/C11/1946 
Data: 28.10.2015 

 
Prin contestaţia nr. 887/02.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

19075/05.10.2015, formulată de SC VESTA INVESTMENT SRL, cu sediul 
în Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 1, judeţul Ilfov, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J23/623/2002, având CIF RO5891142, 
reprezentată legal prin Radu Ştefan Spirea – Director General şi 
convenţional prin SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCAŢI 
CEPARU ŞI IRIMIA, cu sediul ales în Bucureşti, str. Dr. Grigore 
Romniceru  nr. 3C, sector 5, împotriva documentaţiei de atribuire, 
elaborată de către autoritatea contractantă COMPANIA NAŢIONALĂ DE 
AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA, cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, cod poştal 010873, în 
cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, a contractului de 
achiziţie publică de lucrări, având ca obiect: MARCAJE RUTIERE 
EXECUTATE ÎN STRAT GROS - PRODUSE PLASTICE APLICATE LA CALD - 
PENTRU REŢEAUA DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE - LOT 1 - 
DRDP BUCUREŞTI; LOT 2 - DRDP CRAIOVA, cod CPV 45233221-4, s-au 
solicitat următoarele: 
 - eliminarea, din cuprinsul documentaţiei de atribuire, a cerinţei 
privind capacitatea de minim 300 l a maşinii de marcaj autopropulsată, 
prevăzută la pct. III.2.3. a) Capacitatea tehnică şi/sau profesională - 
Capacitatea tehnică - Cerinţa nr. 2, pct. A.3. si B.3 din fişa de date a 
achiziţiei, respectiv din anunţul de participare; 

- eliminarea, din cuprinsul documentaţiei de atribuire, a cerinţei 
privind dovada studiilor superioare de inginerie în domeniul 
infrastructurii rutiere pentru Inginer (pct. 111.2.3. a) Capacitatea 
tehnică şi/sau profesională - Capacitatea profesională - Cerinţa nr. 3 din 
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fişa de date a achiziţiei, respectiv din anunţul de participare), respectiv 
privind dovada studiilor superioare în domeniul execuţiei drumurilor şi 
podurilor - diploma de inginer/subinginer, pentru Coordonatorul tehnic 
pentru aplicarea marcajelor rutiere (pct. III.2.3. a) Capacitatea tehnică 
şi/sau profesională - Capacitatea profesională - Cerinţa nr. 4 din fişa de 
date a achiziţiei, respectiv din anunţul de participare). 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
Respinge contestaţia formulată de SC VESTA INVESTMENT SRL, 

reprezentată convenţional prin SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE 
AVOCAŢI CEPARU ŞI IRIMIA, în contradictoriu cu autoritatea 
contractantă COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI 
NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA, astfel: 

- ca rămas fără obiect, capătul de cerere vizând eliminarea 
cerinţelor din documentaţia de atribuire în referire la : “(…) 
3. Maşina de marcaj autopropulsată, cu rezervor pentru 
produse plastice aplicate la cald, sub presiune, cu agitator, 
cu capacitatea de minim 300 litri. (…) 3. Maşina de marcaj 
autopropulsată, cu rezervor pentru produse plastice 
aplicate la cald prin pulverizare, sub presiune, cu agitator, 
cu capacitate de minim 300 litri (…)”; 

- ca nefondat, capătul de cerere vizând eliminarea, din 
cuprinsul documentaţiei de atribuire, a cerinţei privind 
dovada studiilor superioare de inginerie în domeniul 
infrastructurii rutiere pentru Inginer, respectiv privind 
dovada studiilor superioare în domeniul execuţiei 
drumurilor şi podurilor - diploma de inginer/subinginer, 
pentru Coordonatorul tehnic pentru aplicarea marcajelor 
rutiere . 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


