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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
           Str. Stavropoleus 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. 2002/C1/2013,2016,2021 
Data: 20.11.2015  

 
Pe rolul CNSC au fost înregistrate sub nr. 19673/12.10.2015, nr. 

19687/13.10.2015 şi nr. 19693/13.10.2015, contestaţiile formulate de 
Asocierea SC STRACO GRUP SRL (în insolvenţă) – SC COMNORD SA – SC 
PALEX CONSTRUCŢII INSTALAŢII SRL – SC ROM SERVICE CONSTRUCT 
SRL, prin lider de asociere SC STRACO GRUP SRL, Asocierea SC GRANT 
CPC SRL – SC CONCELEX SRL – SC ROTARY CONSTRUCŢII SRL – SC 
ADRIAN CONSTRUCT SRL – SCDCO GENERAL CONINSTAL SRL – SC 
MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL, prin lider de asociere SC GRANT CPC 
SRL şi Asocierea SC CONSTRUCŢII ERBASU SA – SC PLUS CONFORT SRL 
– SC NEMAR EDIL CONSTRUCT SRL – SC AF CONSULTING SRL, prin lider 
de Asociere SC CONSTRUCŢII ERBASU SA, cu privire la procedura de 
atribuire, prin „licitaţie deschisă”, în vederea încheierii unui acord cadru 
de lucrări pe o perioadă de 48 luni, cu un singur agent economic, având 
drept obiect: „Executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de 
locuinţe incluse în Programul local multianual de creştere a performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe din Sectorul 1 al Municipiului 
Bucureşti”, cod CPV: 45321000-3, 45320000-6, 45421100-5, 45443000-
4, organizată de autoritatea contractantă SECTOR 1 (SECTORUL 1 al 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI), cu sediul în Municipiul Bucureşti, Şos. 
Bucureşti – Ploieşti, nr. 9-13, sector 1, cod poştal: 013682. 

Prin contestaţia nr. 3990/12.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
19673/12.10.2015, formulată de Asocierea SC STRACO GRUP SRL (în 
insolvenţă) – SC COMNORD SA – SC PALEX CONSTRUCŢII INSTALAŢII 
SRL – SC ROM SERVICE CONSTRUCT SRL, prin lider de asociere SC 
STRACO GRUP SRL (în insolvenţă), cu sediul în Bucureşti, strada Bârlea, 
nr. 5-13, sector 5, înregistrată la ORCB sub nr. J40/751/2003, având 
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CUI: 15143718, împotriva comunicării rezultatului procedurii de atribuire 
nr. J-AC/ 1445/01.10.2015, s-a solicitat: anularea deciziei de anulare a 
procedurii şi anularea deciziei de respingere a ofertei prezentei asocieri, 
comunicate prin adresa nr. J-AC/1445/01.10.2015; anularea în parte a 
raportului procedurii, în ceea ce priveşte decizia de anulare şi de 
respingere a ofertei depuse şi a tuturor actelor subsecvente; obligarea 
autorităţii contractante la reevaluarea ofertei asocierii şi constatarea 
caracterului admisibil al acesteia; atribuirea contractului de lucrări, prin 
aplicarea criteriului de atribuire stabilit prin documentaţia de atribuire, ca 
fiind singura ofertă admisibilă din procedură. 

Prin contestaţia nr. 2214/12.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
19687/13.10.2015, formulată de Asocierea SC GRANT CPC SRL – SC 
CONCELEX SRL – SC ROTARY CONSTRUCŢII SRL – SC ADRIAN 
CONSTRUCT SRL – SC DCO GENERAL CONINSTAL SRL – SC MAXI 
DESIGN CONSTRUCT SRL, prin lider de asociere SC GRANT CPC SRL, cu 
sediul în localitatea Popeşti Leordeni, Şoseaua de Centură, nr. 111, 
judeţul Ilfov,  înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J23/3071/2014, având CUI RO 19123101, împotriva comunicării 
rezultatului procedurii de atribuire nr. J-AC/1444/01.10.2015, s-a 
solicitat: constatarea împrejurării ca oricare din experţii Serghei Florina 
şi Panait Cristinel fac dovada îndeplinirii cerinţei minime de calificare 
constând în participarea în cel puţin un proiect/contract la nivelul căruia 
să fi desfăşurat activităţi similare celor ce fac obiectul procedurii de 
atribuire; constatarea împrejurării că autoritatea contractantă a încălcat 
dispoziţiile art. 207 alin. (2) lit. b) din OUG nr. 34/2006, prin omisiunea 
indicării motivelor concrete pentru care oferta  prezentei asocieri a fost 
respinsă; anularea, pentru motivele mai sus menţionate, a rezultatului 
procedurii de atribuire, prin care oferta depusă a fost respinsă şi, pe cale 
de consecinţă, reluarea evaluării ofertei asocierii, prin reconsiderarea / 
reanalizarea profilului celor doi experţi; revocarea măsurii de anulare a 
procedurii de atribuire, în condiţiile în care se va stabili că oferta 
prezentei asocieri, este admisibilă. 

Prin contestaţia înregistrată la CNSC sub nr. 19693/13.10.2015, 
formulată de asocierea SC CONSTRUCŢII ERBASU SA – SC PLUS 
CONFORT SRL – SC NEMAR EDIL CONSTRUCT SRL – SC AF CONSULTING 
SRL, prin lider de asociere SC CONSTRUCŢII ERBASU SA, cu sediul în 
Bucureşti, strada Nicolae G. Caramfil, nr. 72, Bloc XXIIA, sector 1, 
înregistrată la ORC sub nr. J40/2205/1991, având CUI: 430008, 
împotriva comunicării rezultatului procedurii de atribuire nr. J-
AC/1446/01.10.2015, s-a solicitat: anularea adresei de comunicare a 
rezultatului procedurii; anularea deciziei autorităţii contractante de 
anulare a procedurii de atribuire; anularea raportului procedurii, precum 
şi a tuturor actelor conexe subsecvente emise de autoritatea 
contractantă, acte prin care s-a stabilit oferta câştigătoare, inclusiv, dar 
fără a se limita la adresele de comunicare a rezultatului procedurii, 
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pentru motivele de netemeinicie şi nelegalitate; obligarea autorităţii 
contractante la reluarea procedurii de atribuire în cauză, prin reevaluarea 
ofertelor şi stabilirea ofertei câştigătoare, cu respectarea prevederilor 
legale în materia achiziţiilor publice. 

Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, contestaţiile care fac obiectul 
dosarelor nr. 2013/2015, nr. 2016/2015 şi nr. 2021/2015, au fost 
conexate pentru a se pronunţa o soluţie unitară, deoarece acestea sunt 
formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

Respinge excepţiile lipsei de obiect şi tardivităţii, invocate de 
autoritatea contractantă faţă de contestaţia formulată de Asocierea SC 
CONSTRUCŢII ERBASU SA – SC PLUS CONFORT SRL – SC NEMAR EDIL 
CONSTRUCT SRL – SC AF CONSULTING SRL, prin lider de Asociere SC 
CONSTRUCŢII ERBASU SA. 

Respinge ca nefondate contestaţiile formulate de asocierea SC 
STRACO GRUP SRL (în insolvenţă) – SC COMNORD SA – SC PALEX 
CONSTRUCŢII INSTALAŢII SRL – SC ROM SERVICE CONSTRUCT SRL, 
prin lider de asociere SC STRACO GRUP SRL, Asocierea SC GRANT CPC 
SRL – SC CONCELEX SRL – SC ROTARY CONSTRUCŢII SRL – SC ADRIAN 
CONSTRUCT SRL – SCDCO GENERAL CONINSTAL SRL – SC MAXI 
DESIGN CONSTRUCT SRL, prin lider de asociere SC GRANT CPC SRL şi 
Asocierea SC CONSTRUCŢII ERBASU SA – SC PLUS CONFORT SRL – SC 
NEMAR EDIL CONSTRUCT SRL – SC AF CONSULTING SRL, prin lider de 
Asociere SC CONSTRUCŢII ERBASU SA în contradictoriu cu autoritatea 
contractantă SECTOR 1 (SECTORUL 1 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI) în 
contradictoriu cu autoritatea contractantă SECTOR 1 (SECTORUL 1 al 
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI). 

Menţine decizia de anulare a procedurii de atribuire în cauză. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

prevederile art. 280 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. 

 


