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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, + 4 021.8900745  www.cnsc.ro 
 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. 
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, 
Consiliul adoptă următoarea 
 
 

DECIZIE 
 

Nr. 1944/C2/2022 
Data: 13.11.2015 

 
 

Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată 
la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19695/ 
13.10.2015, formulată de STRABAG A.G., cu sediul în 
Ortenburgerstrasse nr. 27, Spittal/Drau 9800, Austria şi cod fiscal 
ATU14487107, în calitate de lider al asocierii dintre STRABAG A.G. şi 
CONSINTRANS S.R.L., cu sediul procesual ales la VLAD JINARU CABINET 
DE AVOCAT, în Bucureşti, str. Bucur, nr. 11, ap. 1, bl. 1, sc. A, ap. 4, 
sector 4, împotriva rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 
860/30.09.2015 şi a raportului procedurii nr. 857/29.09.2015, acte 
emise de REGIA AUTONOMĂ „AEROPORTUL BAIA MARE”, în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în localitatea Tăuţii Măgherăuş, Str. 66, 
nr. 22, jud. Maramureş, în cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie 
deschisă”, a contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect 
„Servicii de întocmire proiect tehnic, detalii de execuţie, documentaţii în 
vederea obţinerii avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor, asistenţă tehnică 
din partea proiectantului pe toată durata de realizare a lucrărilor precum 
şi execuţia lucrărilor de «Extindere şi modernizare suprafeţe 
aeroportuare la Aeroportul Internaţional Baia Mare»”, cod CPV 
45235200-5, 45235320-2, 45316213-1, 71356200-0, 79930000-2, 
finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Transport – POS 
Transport, s-a solicitat admiterea contestaţiei, respectiv: 

„- în temeiul art. 278 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, anularea 
actului de comunicare a rezultatului procedurii nr. 860 din 30.09.2015, 
ca netemeinic şi nelegal; 



 

2

- în temeiul prevederilor art. 278 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, 
anularea în parte a raportului procedurii de atribuire nr. 857 din 
29.09.2015 ca netemeinic şi nelegal; 

- în temeiul prevederilor art. 278 alin. (6) din O.U.G. nr. 34/2006, 
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depuse de 
Asocierea VITALI-SEA – VITALI SPA – SOCIETA'PER AZIONI ESERCIZI 
AEROPORTUALI S.E.A.; 

- în temeiul prevederilor art. 278 alin. (8) din O.U.G. nr. 34/2006, 
obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor ocazionate de 
judecarea prezentei contestaţii”. 

Asocierea VITALI S.p.A. - Societa Per Azioni Esercizi Aeroportuali 
SEA, prin VITALI S.p.a. p.iva 01948410160, cu sediul legal în Peschiera 
Borromeo, Str. Lombardia 2/A (20068) prin Preşedintele Consiliului de 
Administraţie şi reprezentant legal Dl. Luca Vitali, în calitate de Lider al 
asocierii, reprezentată prin Avv. Pierluigi Piselli şi Av. Negulescu Borlianu 
Mirela, cu domiciliul procesual ales la Cabinet De Avocat „Negulescu 
Borlianu Mirela”, în municipiul Câmpina, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 16, 
bl. R30, ap. 3, jud. Prahova, în calitate de ofertant desemnat câştigător 
al contractului de achiziţie publică în cauză, a depus „Cerere de 
intervenţie accesorie” fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată 
la Consiliu sub nr. 20906/29.10.2015, în favoarea autorităţii 
contractante, prin care solicită constatarea faptului că Raportul de 
atribuire al procedurii este întocmit cu respectarea prevederilor legale, 
iar actul prin care s-a comunicat rezultatul procedurii nr. 860 din 
30.09.2015 este temeinic şi legal, precum şi respingerea contestaţiei, 
continuarea procedurii şi obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de 
judecată efectuate în cursul soluţionării contestaţiei. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite în parte contestaţia formulată de STRABAG A.G., în 
contradictoriu cu REGIA AUTONOMĂ „AEROPORTUL BAIA MARE”. 

 Anulează raportul procedurii şi toate actele subsecvente acestuia şi 
obliga autoritatea contractantă să reevalueze oferta depusă de asocierea 
VITALI S.p.A. - Societa´Per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. în termen 
de 10 zile de la comunicarea prezentei. Obligă autoritatea contractantă 
ca, în cadrul aceluiaşi termen dispus anterior, să desemneze oferta 
câştigătoare a contractului de achiziţie publică, dintre ofertele admisibile, 
prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit şi să informeze operatorii 
economici încă implicaţi în procedura de atribuire, cu privire la rezultatul 
procedurii de atribuire; 

 Respinge ca nefondat capătul de cerere privind obligarea autorităţii 
contractante la plata cheltuielilor ocazionate de judecarea prezentei 
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contestaţiii, deoarece STRABAG A.G. nu a prezentat 
documente/înscrisuri doveditoare în acest sens. 

Pe cale de consecinţă respinge cererea de intervenţie, formulată de 
către asocierea VITALI S.p.A. - Societa´Per Azioni Esercizi Aeroportuali 
S.E.A. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză cu respectarea 
celor decise anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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


