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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3, Bucureşti, România,CP 030084, CIF 20329980 
Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745    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.2142/C10/2148 
Data: 15.12.2015 

 
Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor sub nr. 21071/30.10.2015, depusă de către SC STRABAG 
SRL, în calitate de lider al asocierii SC STRABAG SRL – SC STRACO SRL 
cu sediul în Bucureşti, Calea 13 Septembrie, nr. 90, sector 5, având Cod 
Unic de Înregistrare 6891914 şi număr de înregistrare la Oficiul 
Registrului Comerţului J40/13563/1994, reprezentată convenţional de 
avocat Paul Pop cu sediul procesual ales în Bucureşti, str. Profesor Ion 
Bogdan nr. 4-6 etaj 3, sector 1, formulată împotriva adresei nr. 
92/72513/20.10.2015, emisă în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă” 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări având ca 
obiect „Proiectare şi execuţie pentru realizarea autostrăzii Braşov - Târgu 
Mureş - Cluj - Oradea, Secţiunea 2A: Ogra - Câmpia Turzii, Lot 1, 2, 3” – 
lot 2: Iernut - Chetani - 17,900 km, coduri CPV 45233110-3, 45233120-
6, 71322500-6, organizată de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE 
AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE SA, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 
1, s-a solicitat: 

1. anularea deciziei autorităţii contractante comunicate prin 
adresa nr. 92/72513/20.10.2015, prin care oferta asocierii SC STRABAG 
SRL – SC STRACO SRL a fost declarată necâştigătoare, iar oferta 
asocierii ASTALDI a fost declarată câştigătoare, a raportului procedurii şi 
a actelor subsecvente acestuia, inclusiv a tuturor adreselor de 
comunicare a rezultatului procedurii de atribuire 

2. obligarea autorităţii contractante la reevaluarea tuturor 
ofertelor având în vedere documentaţia de atribuire, decizia CNSC nr. 
311/C2/92/16.03.2015, decizia Civilă nr. 3360/11.06.2015 pronunţată 
de Curtea de Apel Bucureşti, precum şi soluţia ce se va pronunţa în 
dosarul nr. 4945/2/2015 de către Curtea de Apel Bucureşti în legătură cu 
cererea de revizuire a Deciziei Civile nr. 3360/11.06.2015, precum şi 
prin constatarea neîndeplinirii de către oferta ASTALDI a criteriilor 
prevăzute în documentaţia de atribuire şi a căror 
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nelegalitate/neconformitate o invocă şi demonstrează în conţinutul 
contestaţiei, urmând a dispune măsurile legale aplicabile conform legii. 
 SC ASTALDI SPA în calitate de lider al asocierii ASTALDI SPA - MAX 
BOEGL ROMANIA SRL - ASTALROM SA - CONSITRANS SRL, cu sediul în 
Roma, Via Giulio Vincenzo Bona nr. 65-00156, Italia, având cod unic de 
înregistrare 00398970582, număr de ordine în Registrul Comerţului din 
Roma 00398970582, reprezentată convenţional prin SCA CEPARU ŞI 
IRIMIA şi SCA ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII cu sediu procesual ales la 
SCA CEPARU ŞI IRIMIA în Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 3C, 
Sector 5, depune cererea de intervenţie nr. 1065/11.11.2015 
înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 
21925/11.11.2015 cu privire la contestaţia depusă de SC STRABAG SRL, 
în calitate de lider al asocierii SC STRABAG SRL – SC STRACO SRL 
înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 
21071/30.10.2015, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă” pentru 
atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect 
„Proiectare şi execuţie pentru realizarea autostrăzii Braşov - Târgu Mureş 
- Cluj - Oradea, Secţiunea 2A: Ogra - Câmpia Turzii, Lot 1, 2, 3” – lot 2: 
Iernut - Chetani - 17,900 km, coduri CPV 45233110-3, 45233120-6, 
71322500-6, organizată de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE 
AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE SA, în calitate de autoritate 
contractantă prin care s-a solicitat: 
1. admiterea atât in principiu, cât şi pe fond a cererii de intervenţie; 
2. admiterea excepţiei inadmisibilităţii demersului juridic raportat la 
neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de legiuitor la art. 255 coroborat cu 
art. 270 din OUG nr. 34/2006; 
3. admiterea excepţiei lipsei de interes a contestaţiei referitor la 
criticile privind oferta ASTALDI; 
4. respingerea contestaţiei formulată de asocierea SC STRABAG SRL – 
SC STRACO SRL ca nefondată. 
5.  în temeiul art. 278 alin. (8) din OUG nr. 34/2006, acordarea 
cheltuielilor efectuate ca urmare a contestaţiei formulată de asocierea 
STRABAG. 

 
 

În baza prevederilor legale aplicabile, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (1) şi alin. (5) din O.U.G. 

nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, admite excepţia 
lipsei de interes a contestaţiei formulate de SC STRABAG SRL, excepţie 
ridicată de intervenientul SC ASTALDI SPA şi respinge ca lipsită de 
interes contestaţia formulată de SC STRABAG SRL, în calitate de lider al 
asocierii SC STRABAG SRL – SC STRACO SRL, în contradictoriu cu 
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE SA. 

În temeiul dispoziţiilor art. 297 din O.U.G. nr.34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art.67 
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alin.(1) cod proc. civ. admite cererea de intervenţie formulată de SC 
ASTALDI SPA în calitate de lider al asocierii ASTALDI SPA - MAX BOEGL 
ROMANIA SRL - ASTALROM SA - CONSITRANS SRL. 

În temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (6) din O.U.G. nr.34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, dispune continuarea procedurii de 
atribuire. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) 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. 

 
 


