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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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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 prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea: 

 
 

DECIZIE 
 

 Nr. 1986/C9/2159, 2164 

                                  Data: 19.11.2015 
 
 

Prin contestaţia datată „29.10.2014”, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21197/02.11.2015, 
depusă de SC DIFERIT SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, B-dul 
Muncii nr. 18, judeţul Cluj, având CUI 13845570, reprezentată prin 
Cabinet de avocat Horia Bora cu sediul în Cluj-Napoca, str. Anatole 
France nr. 59, parter, judeţul Cluj, privind rezultatul procedurii de 
licitaţie deschisă organizată de COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI 
ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA prin DIRECŢIA REGIONALĂ 
DE DRUMURI ŞI PODURI CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal 
nr. 128, judeţul Cluj, pentru încheierea, pe loturi a acordului-cadru 
având ca obiect Întreţinerea curentă pe timp de iarnă 2015-2016 
pentru DRDP Cluj, Lot 1: Secţia Autostrada A3, Lot 2: SDN Cluj, s-a 
solicitat, pentru lotul 1: 

- anularea deciziei autorităţii contractante prin care a fost 
declarată neconformă oferta depusă de SC DIFERIT SRL; 

- anularea în parte a raportului procedurii de atribuire în ceea 
ce priveşte declararea ca neconformă a ofertei sale; 

- anularea deciziei autorităţii contractante prin care a fost 
anulată procedura atribuire aferentă Lotului 1 Secţia Autostrada A3; 

- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii 
prin reevaluarea ofertei depuse de SC DIFERIT SRL în limitele deciziei 
ce urmează a fi pronunţată.   

Prin contestaţia datată „29.10.2014”, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21204/02.11.2015, 
depusă de SC DIFERIT SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, B-dul 
Muncii nr. 18, judeţul Cluj, având CUI 13845570, reprezentată prin 
Cabinet de avocat Horia Bora cu sediul în Cluj-Napoca, str. Anatole 
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France nr. 59, parter, judeţul Cluj, privind rezultatul procedurii de 
licitaţie deschisă organizată de COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI 
ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA prin DIRECŢIA REGIONALĂ 
DE DRUMURI ŞI PODURI CLUJ, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal 
nr. 128, judeţul Cluj, pentru încheierea pe loturi a aceluiaşi acord-
cadru, s-a solicitat, pentru lotul 2: 

- anularea deciziei autorităţii contractante prin care a fost 
declarată neconformă oferta depusă de SC DIFERIT SRL; 

- anularea deciziei autorităţii contractante prin care a fost 
declarată admisibilă şi conformă oferta depusă de SC CRIDOV SRL; 

- anularea în parte a raportului procedurii de atribuire în ceea 
ce priveşte declararea ca neconformă a ofertei sale şi declararea ca 
admisibilă şi conformă (şi prin urmare câştigătoare) a ofertei SC 
CRIDOV SRL; 

- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii 
prin reevaluarea ofertei depuse de SC DIFERIT SRL şi a ofertei depuse 
de SC CRIDOV SRL în limitele deciziei ce urmează a fi pronunţată. 

Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, 
contestaţiile care fac obiectele dosarelor nr. 2159/2015 şi 2164/2015, 
au fost conexate, pentru a se pronunţa o soluţie unitară, deoarece 
acestea sunt formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (7) 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, ia 
act de renunţarea la contestaţiile formulate de SC DIFERIT SRL pentru 
lotul 1 şi lotul 2, în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE 
AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA prin DIRECŢIA 
REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI CLUJ. 

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


