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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. 2138/C8/2327 
Data: 15.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. CNMCO 1030/23.11.2015, înregistrată la CNSC 

sub nr. 22876/24.11.2015, înaintată de SC TPF CPROJECT SRL, cu sediul 
social în Bucureşti, str. Elev Ştefănescu, nr. 6, bloc 463, sc. 1, apt. 23, 
sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5420/2010, 
având CUI RO26985401, şi adresa de corespondenţă în Bucureşti, str. 
Alexandru Ioan Cuza, nr. 44, etaj 4, apt. 10B, sector 1, reprezentată legal 
de Marian Constantinescu, în numele Asocierii “TPF CPROJECT – GETINSA 
PAYMA – EUROESTUDIOS“, formulată împotriva întrebării nr. 1 din 
solicitarea de clarificare nr. 6847/12.11.2015, transmisă de COMPANIA DE 
APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA, cu sediul în Târgovişte, Bd. I.C. Brătianu, 
nr. 50, judeţul Dâmboviţa, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de „licitaţie deschisă”, având ca obiect „Asistenţă tehnică pentru 
pregatirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru 
proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 
Judeţul Dâmboviţa în perioada 2014-2020”, coduri CPV: 71356200-0, 
71313000-5, 71322000-1, 79411000-8, 79418000-7, iniţiată prin 
publicarea în SEAP a anunţului de participare nr. 152322/18.07.2014, s-a 
solicitat Consiliului admiterea contestaţiei astfel cum a fost formulată şi pe 
cale de consecinţă:  

- să constate împrejurarea că autoritatea contractantă a încălcat 
dispoziţiile art. 78 din HG nr. 925/2006, prin omisiunea formulării 
unei întrebări care "[...] să fie clară, precisă şi să definească în mod 
explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de 
evaluare"; 

- să anuleze, pentru motivele mai sus menţionate întrebarea nr. 
1 din clarificare şi să oblige autoritatea contractantă să respecte 
dispoziţiile legale aplicabile. 
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- să verifice respectarea tratamentului egal, „prin prisma 
posibilităţii avantajării unuia dintre concurenţii săi, prin crearea unor 
circumstanţe artificiale prin care oferta acestuia să fie punctată cu un 
punctaj cel puţin egal sau superior cu cel acordat contestatoarei”. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE 
 

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC TPF CPROJECT 
SRL, în contradictoriu cu COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi.  
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


