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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, +4021 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.  1941/C3/2102 
Data:  12.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1790/25.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

20635/26.192015, aparţinând asocierii SERENISSIMA CONSTRUZIONI SpA & 
LUCA WAY SRL & NET ENGINEERING SpA, cu sediul în Bucureşti, Calea 
Călăraşilor nr. 103, sector 3, reprezentată legal prin Giuseppe Nardi, cu domiciliu 
procesual ales în vederea comunicării actelor procedurale la reprezentantul 
convenţional, SCA Tonucci & Partners, în Bucureşti, str. Academiei nr. 39-41, et. 2, 
sector 1, înaintată împotriva comunicării rezultatului procedurii nr. 
70916/15.10.2015, a raportului procedurii nr. 92/70788/15.10.2015 şi a oricăror 
alte documente în legătură sau emise în baza acestora, emise de COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA, cu 
sediul în Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, cp  010873, sector 1, în calitate 
de autoritate contractantă în procedura, licitaţie deschisă, organizată în 
vederea atribuirii contractului de lucrări, având ca obiect „Proiectare şi 
execuţie finalizare Autostrada Bucureşti - Braşov, Secţiunea Bucureşti - Ploieşti, 
Sector 1, km 0+000 - km 3+325; Nod Centura Bucureşti km 6+500 şi Nod Moara 
Vlăsiei km 19+500”, cu anunţ de participare nr. 159571/19.05.2015, s-a 
solicitat Consiliului admiterea contestaţiei, anularea înscrisurilor atacate şi a deciziei 
de desemnare câştigătoare a ofertei asocierii AKTOR SA - SC EURO CONSTRUCT 
TRADING 98 SRL, obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii şi 
reevaluarea ofertei contestatoarei, cu întocmirea unui nou raport al procedurii şi 
stabilirea ofertei câştigătoare cu respectarea normelor legale în materia achiziţiilor 
publice. 

Prin adresa fără număr de înregistrare la emitent şi nedatată, înregistrată la 
CNSC sub nr. 21559/06.10.2015, asocierea AKTOR SA - SC EURO CONSTRUCT 
TRADING '98 SRL, reprezentată de liderul acesteia AKTOR SA, cu sediul în Grecia, 
Atena, str. Etmou nr. 25, cp 14564, Kifissia, înregistrată sub nr. 233658, cod fiscal 
094149722, reprezentată legal prin Petros Katsias şi convenţional prin SCA 
Mărgărit, Florov şi Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, str. Vulturilor nr. 98, et. 7, sector 
3, cu adresa de comunicare a tuturor actelor de procedura şi a oricăror comunicări 
la sediul AKTOR SA - Sucursala Bucureşti, România, din Bucureşti, b-dul Preciziei nr. 
11, et. 1 + parter, sector 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului 
sub nr. J40/1631/2004, având CUI RO16114940, a înaintat o cerere de 
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intervenţie în interes propriu şi o cerere de intervenţie în sprijinul autorităţii 
contractante, prin care a solicitat Consiliului admiterea cererilor de intervenţie, 
respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei şi menţinerea deciziei autorităţii 
contractante de atribuire a contractului către aceasta şi a actelor procedurale 
întocmite pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor, ca fiind corecte, temeinice 
şi legale. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
Admite, în  principiu, cererile de intervenţie formulate de asocierea AKTOR SA - 

SC EURO CONSTRUCT TRADING '98 SRL. 
Respinge contestaţia asocierii SERENISSIMA CONSTRUZIONI SpA & LUCA 

WAY SRL & NET ENGINEERING SpA, ca nefondată, şi dispune continuarea 
procedurii de atribuire. 

Admite cererile de intervenţei, în mod implicit, şi menţine rezultatul procedurii 
de atribuire actual. 

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

la comunicare. 
 


