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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. 2143/C1/2254 
Data: 15.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. 100/13.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22100/13.11.2015, 
depusă de SC C-ON TRUST ENGINEERING SRL, cu sediul în Bacău, 
strada 22 Decembrie, nr. 26, sc. A, Ap. 4, judeţul Bacău, având CUI RO 
21475452, înregistrată la ORC sub nr. J04/1138/2007, reprezentată 
legal prin Hauca Dan-Dimitrie, împotriva adresei nr. 30 / 
317.495/09.11.2015, de comunicare a rezultatului procedurii, emisă de 
către COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE 
DIN ROMÂNIA SA – DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI 
BUCUREŞTI (CNADNR – DRDP BUCUREŞTI), cu sediul în Bucureşti, B-dul 
Iuliu Maniu, nr. 401A, parter, sector 6, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de „cerere de oferte”, organizată în 
vederea încheierii contractului de achiziţie publică având ca obiect: 
„Lucrări cu servicii de proiectare în fazele PT şi DDE, inclusiv Asistenţa 
tehnică, la obiectivul: Execuţie în regim de urgenţă pod provizoriu pe DN 
71, km 63+894 peste Bizdidel la Pucioasa”, cod CPV: 45221119-9, s-a 
solicitat: „anularea comunicării rezultatului procedurii având nr. 
30/317.495/09.11.2015; anularea raportului procedurii şi a tuturor 
actelor care au stat la baza acestuia, atât în ceea ce priveşte declararea 
ca neconformă a ofertei depuse, cât şi în ceea ce priveşte declararea 
câştigătoare a ofertei Asocierii SC MARISTAR COM SRL – SC VIA 
CARPATIA CONSULT SRL, cu subcontractant SC ROAD CONSULTING & 
DESIGN SOLUTIONS SRL şi terţ susţinător SC STRACO GRUP SRL; în 
principal, obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii, prin 
reevaluarea ofertelor depuse, prin raportare la dispoziţiile legale 
aplicabile, la documentaţia de atribuire şi la decizia ce urmează a fi 
pronunţată în prezenta cauză de către CNSC; accesul la dosarul cauzei; 
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permiterea completării prezentei contestaţii, cu desfăşurătorul oficial al 
transmisiunilor fax din data de 13.10.2015”. 

          
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

Admite contestaţia formulată de SC C-ON TRUST ENGINEERING 
SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă COMPANIA NAŢIONALĂ 
DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA – DIRECŢIA 
REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI BUCUREŞTI (CNADNR – DRDP 
BUCUREŞTI). 

Anulează raportul procedurii de atribuire şi adresele de comunicare, 
ca acte subsecvente ale raportului procedurii. 

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile, să 
reevalueze ofertele depuse, cu respectarea dispoziţiilor legale, a 
documentaţiei de atribuire şi a celor cuprinse în motivarea prezentei. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză cu respectarea 
celor dispuse anterior. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
prevederile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
10 zile de la comunicare. 

 


