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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. 2116/C8/2387 
Data: 10.12.2015  

 
Prin contestaţia FN, înregistrată la CNSC sub nr. 23389/04.12.2015, 

formulată de VITALI Spa, lider al Asocierii VITALI Spa - SOCIETA PER AZIONI 
ESERCIZI AEROPORTUALI SEA, cu sediul în Peschiera Borromeo, Str. 
Lombardia 2/A (20068), Italia, reprezentată legal prin Luca Vitali – 
Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi convenţional prin Av. Pierluigi 
Piselli şi Av. Negulescu Borlianu Mirela, cu sediul procesual ales la Cabinet 
Avocat „Negulescu Borlianu Mirela”, în Câmpina, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 
16, bl. R30, ap. 3, jud. Prahova, împotriva rezultatului procedurii comunicat 
prin adresa nr. 1068/26.11.2015 de către REGIA AUTONOMĂ „AEROPORTUL 
BAIA MARE”, cu sediul în Localitatea Tăuţii Măgherăuş, str. 66 nr. 22, judeţul 
Maramureş, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii, 
licitaţie deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie 
având ca obiect „Servicii de întocmire proiect tehnic, detalii de execuţie, 
documentaţii în vederea obţinerii avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor, 
asistenţă tehnică din partea proiectantului pe toată durata de realizare a 
lucrărilor precum şi execuţia lucrărilor de «Extindere şi modernizare 
suprafeţe aeroportuare la Aeroportul Internaţional Baia Mare»”, coduri CPV: 
45235200-5, 45235320-2, 45316213-1, 71356200-0, 79930000-2, iniţiată 
prin publicarea în SEAP a anunţului de participare nr. 161291/17.07.2015,   
s-a solicitat Consiliului următoarele: 

1. anularea adresei nr. 1068/26.11.2015 şi a tuturor actelor 
subsecvente emise cu încălcarea prevederilor legale şi comunitare; 

2. anularea raportului procedurii de atribuire din data de 23.11.2015 şi 
a actelor subsecvente acestuia, procedura fiind desfăşurată cu încălcarea 
dispoziţiilor legale în materie, potrivit legislaţiei naţionale şi comunitare; 

3. constatarea faptului că răspunsul la clarificare a fost transmis în 
termenul legal stabilit de prevederile art. 11 alin. (5) din HG nr. 925/2006 şi 



2 

a Regulamentului comunitar nr. 1182/1971 (aşa cum se va constata în 
motivarea de fapt şi de drept); 

4. audierea numitului Nicola Magistretti, având calitatea de 
reprezentant al VITALI Spa, precum şi a lui Octavian Cudalbu, Preşedintele 
comisiei de evaluarea cu privire la informaţiile furnizate de către acesta în 
data de 23.11.2015, referitoare la orarul transmiterii clarificărilor; 

5. reluarea şi continuarea procedurii de atribuire a contractului de 
achiziţie publică; 

6. obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei sale în lumina 
dispoziţiilor legale, în condiţiile în care se va constata că a răspuns în  în 
termenul legal prevăzut de art. 11 alin. (5) din HG nr. 925/2006 la 
clarificările solicitate de autoritatea contractantă prin adresa nr. 
1049/19.11.2015; 

7. obligarea autorităţii contractante să desemneze oferta câştigătoare a 
contractului de achiziţie publică dintre ofertele admisibile, prin aplicarea 
criteriului de atribuire stabilit anterior licitaţiei; 

8. obligarea autorităţii contractante să informeze operatorii economici, 
încă implicaţi în procedura de atribuire, cu privire la rezultatul procedurii de 
atribuire; 

9. În temeiul art. 278 alin. (8) din OUG nr. 34/2006, obligarea 
autorităţii contractante la plata cheltuielilor de judecată.  

 
 

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

 
DECIDE 

 
Respinge ca nefondată contestaţia formulată de VITALI Spa, lider al 

Asocierii VITALI Spa - SOCIETA PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI SEA, 
în contradictoriu cu REGIA AUTONOMĂ „AEROPORTUL BAIA MARE” şi dispune 
continuarea procedurii de atribuire. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 

zile de la comunicare. 
 


