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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 
030084 

Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642, + 4 021.8900745  www.cnsc.ro 
 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din O.U.G. 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 
Consiliul adoptă următoarea: 
 

DECIZIE 
 

Nr. 2102/C2/2290 
Data: 08.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1742/17.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22381/17.11.2015, 
formulată de S.C. ENVIRO CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în municipiul 
Iaşi, str. Pantelimon Halipa, nr. 13, bl. G1, sc. B, parter, ap. 2, jud. Iaşi 
şi punct de lucru în municipiul Iaşi, B-dul Poitiers, nr. 10, Clădirea 
Nucleus, et. 1, (Incinta Tehnopolis), jud. Iaşi, înmatriculată la O.R.C. 
sub nr. J22/280/2006, având CIF: 18361695, reprezentată legal prin dl. 
Todirică Ştefan Claudiu, în calitate de Administrator, împotriva 
rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 13210/12.11.2015, 
emisă de către JUDEŢUL VASLUI, cu sediul în municipiul Vaslui, str. 
Ştefan cel Mare, nr. 79, jud. Vaslui, având CIF: 3394171, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin „cerere de 
ofertă”, a contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect 
„Proiectare (PT+DDE) şi execuţie «Reabilitare şi modernizare drum 
judeţean DJ 207H: DN 2F (Vaslui)–Fabrica Ceramică–Chitoc-Poiana 
Căprioarei-Tabăra de copii, km 4+200-6+700, (L=2,500 km), judeţul 
Vaslui»”, cod CPV 45233140-2, tip de finanţare: „fonduri bugetare”, s-a 
solicitat: 
„- Anularea adresei nr. 13210/12.11.2015 transmisă de către 
autoritatea contractantă prin care ni se comunică rezultatul procedurii 
de atribuire a contractului mai sus menţionat. 
- Anularea raportului procedurii şi a documentelor subsecvente acestuia 
în ceea ce priveşte oferta depusă de către S.C. CONBETAS S.R.L. - 
oferta declarată câştigătoare, şi pe cale de consecinţă, obligarea 
autorităţii contractante la continuarea procedurii prin reevaluarea 
ofertei declarate câştigătoare. 
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- Obligarea autorităţii contractante JUDEŢUL VASLUI - CONSILIUL 
JUDEŢEAN VASLUI la reluarea procedurii de atribuire în cauză prin 
reevaluarea ofertelor şi stabilirea ofertei câştigătoare cu respectarea 
prevederilor legale în materia achiziţiilor publice. 
- Să ne permită accesul la dosarul cauzei care face obiectul 
contestaţiei, cu scopul de a da posibilitatea subscrisei să-şi apere 
drepturile legale prejudiciate prin modul în care autoritatea 
contractantă a înţeles să aplice legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 
şi să amâne pronunţarea unei decizii până la data formulării unor 
concluzii scrise de către subscrisa, cu respectarea prevederilor şi 
termenelor legale.” 

S.C. CONBETAS S.R.L., cu sediul în municipiul Vaslui, str. Podul 
Înalt, nr. 3, judeţul Vaslui, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
sub nr. J37/118/1999, având CIF 11711416, în calitate de ofertant 
desemnat câştigător al contractului de achiziţie publică în cauză, a 
depus „Intervenţie în interes propriu” nr. 1129/25.11.2015, înregistrată 
la Consiliu sub nr. 23039/26.11.2015, prin care solicită: 
„- respingerea contestaţiei nr. 1741/17.11.2015 depusă de S.C. ENVIRO 
CONSTRUCT S.R.L., ca nefondată; 
- nepermiterea accesului la Dosarul Achiziţiei Publice, la Propunerea 
Tehnică în totalitatea ei, la Propunerea Financiară şi la ofertele de preţ, 
prezentate de S.C. CONBETAS S.R.L. în cadrul procedurii, a S.C. 
ENVIRO CONSTRUCT S.R.L. în vederea completării contestaţiei, 
deoarece ordonanţa prevede calea de atac a contestaţiei pentru motive 
de nelegalitate şi netemeinicie care derivă din actul atacat şi sunt 
cunoscute persoanei vătămate la momentul formulării ei, iar nu pentru 
motive necunoscute, iar Propunerea Tehnică, Propunerea Financiară şi 
ofertele de preţ, sunt confidenţiale în conformitate cu prevederile din 
O.U.G. nr. 34/2006, modificată şi completată”. 
 

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

 
DECIDE: 

 
 Respinge ca nefondată contestaţia formulată de S.C. ENVIRO 
CONSTRUCT S.R.L., în contradictoriu cu JUDEŢUL VASLUI. Pe cale de 
consecinţă admite cererea de intervenţie formulată de S.C. CONBETAS 
S.R.L. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 280 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. 


