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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  +4 021 890 07 45   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. 2113/C8/2291 
Data: 09.12.2015  

 
 

Prin contestaţia nr. 799/13.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
22398/17.11.2015, înaintată de SC ROMCHIM PROTECT SA, cu sediul în 
Comuna Filipeşti, nr. 288, judeţul Bacău, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J04/101/1998, având CUI RO10167619, reprezentată 
legal prin Hongu Eugenia - administrator, formulată împotriva 
documentaţiei de atribuire, elaborate de AEROPORTUL INTERNAŢIONAL 
AVRAM IANCU CLUJ RA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 
149, judeţul Cluj, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de „licitaţie deschisă”, organizată pentru încheierea unui 
acord-cadru, având ca obiect „Achiziţionarea de lichid degivrant pentru 
aeronave şi agenţi de degivrare solizi şi lichizi pentru suprafeţele de 
mişcare ale aeroportului”, cod CPV: 24951310-1 – Agenţi de degivrare 
(Rev. 2), iniţiată prin publicarea în SEAP a anunţului de participare nr. 
164156/05.11.2015, s-a solicitat Consiliului:  

- să admită contestaţia; 
- să dispună anularea procedurii de atribuire ca urmare a 

nerespectării prevederilor imperative ale OUG nr. 34/2006;  
- să oblige autoritatea contractantă la reluarea licitaţiei, cu 

întocmirea unor documente care să respecte prevederile legale.  
 
 

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

 



 2

DECIDE 
 
 

Admite, în parte, contestaţia formulată de SC ROMCHIM PROTECT 
SA, în contradictoriu cu AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU 
CLUJ RA. 

Obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii, în termen 
de 10 zile de la primirea prezentei decizii, pentru considerentele expuse 
în motivare, cu modificarea caracteristicilor fizice-chimice (2.1) 
referitoare la culoare, PH, gravitaţie, punct de îngheţ şi vâscozitate din 
cadrul cap. 2 Specificaţii tehnice generale pentru lichid de degivrare 
suprafeţe de mişcare, din caietul de sarcini, în sensul celor prevăzute de 
standardul AMS 1435 şi stabilirea unei noi de date de 
depunere/deschidere a ofertelor. 

Respinge, ca nefondate, rămase fără obiect, tardive, celelalte cereri 
din contestaţia formulată de SC ROMCHIM PROTECT SA.  

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


