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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.2064/C10/2104 
Data: 02.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. 975/26.10.2015 înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20645/26.10.2015, 
depusă de către SC HELVESPID SRL, cu sediul în municipiul Bucureşti, 
str. Chiscani nr. 3, bl. 18 A-Turda, ap. 1, sector 1, având Număr de 
Înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J40/9881/1994 şi Cod Unic 
de Înregistrare 5751394, cu sediul procesual ales la SCPA „CEPARU ŞI 
IRIMIA”, în municipiul Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 3C, 
sector 5, formulată împotriva adresei nr. 70573/14.10.2015 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, emisă de COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA 
SA, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul 
Bucureşti, bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, în cadrul procedurii de 
licitaţie deschisă, pentru atribuirea acrordului cadru de furnizare, având 
ca obiect „Achiziţia indicatoarelor rutiere şi a mijloacelor de semnalizare 
rutieră pe reţeaua de drumuri naţionale din administrarea DRDP 
Timişoara şi DRDP Cluj” - lotul 1 DRDP Timişoara, cod CPV 34992200-9, 
s-a solicitat:  

- anularea deciziei prin care oferta sa a fost declarată 
neconformă, comunicată prin adresa nr. 70573/14.10.2015; 

- anularea deciziei autorităţii contractante prin care a fost 
dispusă, în temeiul art. 209 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 34/2006, 
anularea procedurii; 

- anularea raportului procedurii şi a tuturor actelor subsecvente 
acestuia; 

- obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii şi 
reevaluarea ofertei sale, precum şi la stabilirea ofertei câştigătoare, din 
rândul ofertelor declarate admisibile, prin aplicarea corectă a criteriului 
de atribuire menţionat în invitaţie de participare şi în fişa de date a 
achiziţiei. 
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SC GIROD SEMNALIZARE RUTIERĂ SRL, cu sediul social în Ghiroda, 
Calea Lugojului nr. 9A, judeţul Timiş, având Număr de Înregistrare la 
Oficiul Registrului Comerţului J35/3600/2004 şi Cod Unic de Înregistrare 
16997131, cu sediul procesual ales la SOCIETATEA CIVILĂ DE AVOCAŢI 
„ONOFREI ŞI ASOCIAŢII”, în municipiul Timisoara, str. Mărăşeşti nr. 7, 
ap. 1, judeţul Timiş, depune cererea de intervenţie nr. 641/29.10.2015 
înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 
21092/30.10.2015, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, pentru 
atribuirea acrordului cadru de furnizare, având ca obiect „Achiziţia 
indicatoarelor rutiere şi a mijloacelor de semnalizare rutieră pe reţeaua 
de drumuri naţionale din administrarea DRDP Timişoara şi DRDP Cluj” - 
lotul 1 DRDP Timişoara, cod CPV 34992200-9, organizată de COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA 
SA, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în municipiul 
Bucureşti, bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, solicitând: respingerea 
contestaţiei ca neîntemeiată şi nefondată. 

 
 
 

În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
În temeiul art. 278 alin. (1) teza a I-a din OUG nr.34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, respinge excepţia inadmisibilităţii 
cererii de intervenţie depusă de SC GIROD SEMNALIZARE RUTIERĂ SRL, 
invocată de contestator. 

În temeiul art. 278 alin.(5) şi alin.(6) din OUG nr.34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, respinge ca nefondată contestaţia 
formulată de SC HELVESPID SRL în contradictoriu cu COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA 
şi menţine decizia de anulare a procedurii. 

În temeiul art. 297 din OUG nr.34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.67 alin.(1) cod 
proc.civ. admite cererea de intervenţie formulată de SC GIROD 
SEMNALIZARE RUTIERĂ SRL. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (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. 

 
 


