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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. 2089/C3/2243 
Data: 07.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. 1193/11.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21960/12.11.2015, 
înaintată de SC ELDICLAU SRL, cu sediul în comuna Carcea, Zona 
Agroindustrială Avicola 1, judeţul Dolj, având adresa de corespondenţă 
în Bucureşti, str. Av. Mircea Zorileanu nr. 39, sector 1, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J16/787/1996, având CUI 
8716154, reprezentată legal prin Ştefania Dincă – Administrator, 
formulată împotriva rezultatului procedurii ce i-a fost comunicat prin 
adresa nr. 1177/06.11.2015, emis de COMPANIA NAŢIONALĂ DE 
AUTOSTRAZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA – Direcţia 
Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. 
Coriolan Baran nr. 18, cp 300238, judeţul Timiş, în calitate de autoritate 
contractantă în procedura, licitaţie deschisă cu etapă finală de licitaţie 
electronică, organizată în vederea încheierii unui acord-cadru având ca 
obiect „Întreţinere pe timp de iarnă 2015-2016, DRDP Timişoara – SDN 
Arad", cu anunţ de participare nr. 162176 publicat în SEAP în 
19.08.2015, s-a solicitat Consiliului anularea actului atacat, a raportului 
procedurii, a tuturor actelor subsecvente acestuia, precum şi a deciziei 
de stabilire a ofertei câştigătoare şi obligarea autorităţii contractante la 
reevaluarea ofertelor depuse. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge ca nefondată contestaţia depusă de SC ELDICLAU SRL. 
Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 
Obligatorie. 
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Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 
10 zile de la comunicare. 
 


