
 

1

CONSILIUL   NAȚIONAL   DE 
SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 
 

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. 2057/ C1 /2128 

Data: 27.11.2015 
 

       Prin contestaţia nr. 10040/28.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20807/28.10.2015, 
depusă de SC CITADINA 98 SA, cu sediul în strada Siderurgiştilor nr. 7, 
mezanin 1, spaţiul comercial nr. 2, bloc PS1B, scara 4, judeţul Galaţi, 
având număr de înregistare la ORC J17/179/1995, CIF RO 1634561 
reprezentată prin Director General Mihai Labău, în calitate de lider al 
asocierii SC CITADINA 98 SA & LEMACONS SRL, împotriva rezultatului 
procedurii emis de către COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI 
DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA SA - DIRECȚIA REGIONALĂ 
DRUMURI ȘI PODURI IAȘI cu sediul în Str. Gh. Asachi, nr. 19, localitatea 
Iaşi, judeţul Iaşi, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de „licitaţie deschisă”, în vederea încheierii unui acord cadru,   
având drept obiect: „întreţinere periodică multianuală – covoare asfaltice 
executate la cald pentru reţeaua de drumuri naţionale din cadrul 
D.R.D.P. Iaşi – S.D.N. Galaţi””, cod CPV 45233139-3, s-a solicitat 
anularea rezultatului procedurii înregistrat sub nr. 2/27028/23.10.2015, 
a actelor subsecvente şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea 
documentelor depuse de Asocierea SC CITADINA 98 SA & LEMACONS 
SRL şi la emiterea unui nou Raport al procedurii. 

Prin adresa nr. 1966/05.11.2015, înregistrată la CNSC cu nr. 
21515/05.11.2015, SC STRABAG SRL, cu sediul în Bucureşti, Calea 13 
Septembrie nr. 90, etaj 5, sector 5, cod unic de înregistrare RO 
6891914, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 40/13563/1994, 
legal reprezentată prin Administrator - dl Heimo Otto Oberwinkler, 
transmite CERERE DE INTERVENȚIE, în care solicită pe cale de excepţie, 
admiterea excepţiei tardivităţii criticilor formulate de contestator cu 
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privire la prevederile documentaţiei de atribuire, iar, pe fondul cauzei, în 
principal, respingerea contestaţiei ca inadmisibilă şi în subsidiar, în 
ipoteza în care contestaţia este admisibilă, respingerea acesteia ca 
nefondată; menţinerea tuturor măsurilor întreprinse şi actelor emise de 
către autoritatea contractantă în cadrul procedurii de atribuire în discuţie, 
implicit a adresei de comunicare a rezultatului procedurii, având nr. 
2127029/23.10.2015, prin care oferta lui a fost declarată câştigătoare şi 
a celei cu nr. 2127028 din 23.10.2015, prin care s-a stabilit că oferta 
asocierii contestatoare este neconformă; admiterea cererii de 
intervenţie, astfel cum aceasta este formulată şi motivată; continuarea 
procedurii de atribuire prin semnarea contractului de achiziţie publică, în 
calitate de ofertant câştigător. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR 
 

DECIDE:  
 

Respinge ca nefondată contestaţia formulată de SC CITADINA 98 
SA, în contradictoriu cu COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI 
DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA SA-DIRECȚIA REGIONALĂ 
DRUMURI ȘI PODURI IAȘI şi, pe cale de consecinţă, admite cererea de 
interventie formulată de SC STRABAG SRL. 

Dispune continuarea 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. 

 


