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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, +40218900745  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. 2026/C3/2095, 2113, 2258 

Data: 24.11.2015 
 

 
Prin contestaţiile FN (fără număr de înregistrare la emitent), 

înregistrate la CNSC sub nr. 20579/23.10.2015, respectiv nr. 
20680/26.10.2015, înaintate de (1) SC SOMACO STRUCTURI 
PREFABRICATE SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Biharia nr. 67-77, 
camera 9, bl. corp 1, et. 2, sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/9141/2010, având CUI 27427810, reprezentată 
convenţional prin Grigorescu, Ştefănică şi Asociaţii SPARL, cu sediul 
procesual ales în Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 33, cp 020021, sector 
2 şi prin contestaţia nr. 705/12.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
22143/16.11.2015, înaintată de (2) SC BAUELEMENTE SRL, cu sediul în 
sat Ariceştii Rahtivani, str. Bruxelles nr. 877A, corp A, cam. 12, etaj 1, 
comuna Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J29/2731/2006, având CUI 19582996, 
reprezentată legal prin Călin Bailuc – Administrator şi convenţional prin 
SCP Vilau şi Asociaţii, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de 
procedură în Bucureşti, str. Ermil Pangratti nr. 30A, etaj 6-7, sector 1, 
formulate împotriva Clarificării nr. 5, a măsurilor de remediere publicate 
în SEAP în 19.10.2015, respectiv în 23.10.2015 şi a Clarificării nr. 8 
publicată în SEAP în 04.11.2015 de COMPANIA NAŢIONALĂ DE 
AUTOSTRĂZI Şl DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA, cu sediul în 
Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, cp 010873, sector 1, în calitate de 
autoritate contractantă în procedura, licitaţie deschisă, organizată în 
vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „Achiziţia şi 
transportul parapetelor rigide prefabricate din beton”, cu anunţ de 
participare nr. 162466 publicat în SEAP în 01.09.2015, s-a solicitat 
Consiliului: 
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- „anularea tuturor dispoziţiilor privind acceptarea produsului 
parapete cu nivel de protecţie H2 şi W3 din cuprinsul documentaţiei de 
atribuire, astfel cum aceasta a fost completată prin Răspunsul nr. 3 din 
Clarificarea nr. 5 din 19.10.2015, înlocuit ulterior prin Măsurile de 
remediere adoptate în 23.10.2015, precum şi eliminarea oricărei alte 
referiri la acest produs din cuprinsul documentaţiei de atribuire” (de 
către SC SOMACO STRUCTURI PREFABRICATE SRL); 

- „anularea răspunsului la Clarificarea nr. 8 publicat în SEAP la data 
de 4.11.2015 („Clarificarea”) şi obligarea autorităţii contractante de a 
emite un nou răspuns în sensul acceptării parapetelor rigide prefabricate 
din beton cu fixare în partea carosabilă; 

- menţinerea suspendării procedurii până la soluţionarea prezentei 
cauze” (de către SC BAUELEMENTE SRL). 

Prin adresa nr. 706/13.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
22142/16.11.2015, SC BAUELEMENTE SRL, cu sediul în sat Ariceştii 
Rahtivani, str. Bruxelles nr. 877A, corp A, cam. 12, etaj 1, comuna 
Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J29/2731/2006, având CUI 19582996, reprezentată 
legal prin Călin Bailuc – Administrator şi convenţional prin SCP Vilau şi 
Asociaţii, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în 
Bucureşti, str. Ermil Pangratti nr. 30A, etaj 6-7, sector 1, a înaintat o 
cerere de intervenţie prin care a solicitat Consiliului „(...) menţinerea 
răspunsului nr. 3 la întrebarea nr. 3 din solicitarea de clarificări nr. 5 
astfel cum a fost publicat în SEAP la data de 19.10.2015 şi rectificat prin 
documentul «Măsuri de remediere» publicat în SEAP la data de 
23.10.2015 (Clarificarea)”. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Admite, în principiu, cererea de intervenţie formulată de SC 

BAUELEMENTE SRL. 
 Conexează cele două contestaţii. 
Ia act de renunţarea la contestaţia formulată de SC SOMACO 

STRUCTURI PREFABRICATE SRL, înregistrată la CNSC sub nr. 
20579/23.10.2015. 

Ia act de renunţarea la contestaţia depusă de SC BAUELEMENTE 
SRL. 

Respinge contestaţia înregistrată la CNSC sub nr. 
20680/26.10.2015, depusă de SC SOMACO STRUCTURI PREFABRICATE 
SRL, ca nefondată şi dispune  continuarea procedurii de atribuire. 

Admite  cererea  de intervenţie  aparţinând SC BAUELEMENTE SRL.  
Prezenta decizie este obligatorie, în conformitate cu dispoziţiile art. 

280 alin. (3) din OUG nr. 34/2006, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 
10 zile de la comunicare. 


