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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. 2074/C1/2058 
Data: 03.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 2913/19.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 20166/19.10.2015, 
depusă de SC VIAROM CONSTRUCT SA, cu sediul în Bucureşti, str. 
Intrarea Glucozei nr. 37-39, tronson 1, parter, sector 2, înmatriculată la 
Registrul Comerţului sub nr. J40/2286/2001, având CUI RO13743074, 
reprezentată legal prin Marius Daniel Badina, împotriva adresei de 
comunicare a rezultatului procedurii nr. 92101/07.10.2015, emisă de 
către MUNICIPIUL IAŞI, cu sediul în mun. Iaşi, B-dul Ştefan cel Mare şi 
Sfânt, nr. 11, jud. Iaşi, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de achiziţie publică organizată prin licitaţie deschisă, în 
vederea atribuirii contractului de lucrări, având ca obiect „Lucrări de 
construire (inclusiv diverse şi neprevăzute) proiectul «Reabilitarea 
infrastructurii rutiere în zona industrială a municipiului Iaşi» cod SMIS 
40807”, cod CPV 45233300-2, s-a solicitat:  
- să se constate faptul că, în mod netemeinic, autoritatea contractantă a 
stabilit câştigătoare oferta depusă de Asocierea SC GEIGER 
TRANSILVANIA SRL – SC LOIAL IMPEX SRL; 
- anularea parţială a actelor administrative care au stat la baza 
comunicării privind rezultatul procedurii de atribuire în ceea ce priveşte 
evaluarea ofertei sale şi a ofertei declarată câştigătoare; 
- obligarea autorităţii contractante de a reevalua oferta depusă de 
Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA SRL – SC LOIAL IMPEX SRL; 
- pronunţarea unei decizii ulterior datei la care va fi asigurat accesul la 
dosarul cauzei, astfel încât să se poată uza de informaţiile şi 
documentele la care operatorul economic are dreptul conform legii şi de 
a beneficia de dreptul legal de a valorifica respectivele informaţii prin 
formularea de concluzii scrise, în conformitate cu prevederile art. 275 
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alin. (6) din OUG nr. 34/2006, respectiv până la administrarea 
probatoriului în cauză. 
 Prin cererea de intervenţie în interes propriu, înregistrată la CNSC 
cu nr. 21055/30.10.2015, formulată de către SC GEIGER TRANSILVANIA 
SRL, în calitate de lider al Asocierii SC GEIGER TRANSILVANIA SRL – SC 
LOIAL IMPEX SRL, cu sediul în sat Cristeşti, str. Geiger nr. 1E, jud. 
Mureş, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J26/1142/2004, 
având CUI RO 8844358, reprezentată prin administrator Lorand Pal 
FABIAN şi convenţional prin avocat Daniel Mihalache şi avocat Didina 
Ugrai, cu sediul ales în vederea comunicării actelor de procedură la C.A. 
„Victor Daniel Mihalache”, din Bucureşti, str. N. Constantinescu nr. 10, 
bl. 11A, sc. 2, apt. 24, sector 1, în contradictoriu cu Asocierea SC 
VIAROM CONSTRUCT SA – SC CONEST SA, se solicită:  
- admiterea excepţiei inadmisibilităţii/tardivităţii criticilor aduse ofertei 
sale prin punctele 6.1, 6.2, 6.3 (6.3.1 şi 6.3.2), şi 7 din cuprinsul 
contestaţiei; 
- pe fond, respingerea contestaţiei formulată de Asocierea SC VIAROM 
CONSTRUCT SA – SC CONEST SA ca nefondată; 
- menţinerea tuturor actelor emise de către autoritatea contractantă, în 
special a raportului procedurii de atribuire şi a comunicării privind 
rezultatul procedurii nr. 92091/07.10.2015; 
- admiterea cererii de intervenţie, astfel cum aceasta este formulată şi 
motivată; 
- continuarea procedurii de atribuire; 
- obligarea contestatorului la plata cheltuielilor de judecată (onorariu 
avocaţial) efectuate în cursul soluţionării prezentei contestaţii.   

 
 

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

 
DECIDE:  

 
Respinge ca nefondate excepţiile invocate de autoritatea 

contractantă şi de intervenient. 
Admite contestaţia formulată de SC VIAROM CONSTRUCT SA în 

contradictoriu cu MUNICIPIUL IAŞI şi, pe cale de consecinţă, respinge ca 
nefondată cererea de intervenţie formulată de SC GEIGER 
TRANSILVANIA SRL.  

Anulează raportul procedurii de atribuire şi adresele de comunicare, 
ca acte subsecvente ale raportului procedurii.  

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile, să 
reevalueze oferta depusă de Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA SRL – 
SC LOIAL IMPEX SRL, cu respectarea dispoziţiilor legale, a documentaţiei 
de atribuire, a Deciziei CNSC nr. 1489 / C9/ 1529 din data 08.09.2015 şi 
a celor cuprinse în motivarea prezentei. 
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Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

dispoziţiile 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. 

 


