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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, + 4 021.8900745  www.cnsc.ro 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. 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 consiliul 
adoptă următoarea: 
 

DECIZIE 
Nr. 2158/C2/2209,2224 

Data: 16.12.2015 
 

Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată la 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR sub nr. 
21652/ 09.11.2015, formulată de către S.C. DRUMURI ŞI PODURI 
GHEORGHENI S.R.L., cu sediul în str. Carierei nr. 6, localitatea Gheorgheni, 
judeţul Harghita, înregistrată la O.R.C. sub nr. J19/359/1998, având CIF 
11088653, reprezentată legal prin Diaconu Florin - Administrator, şi 
convenţional prin Cabinet de Avocat „Horia Bora”, cu sediul în municipiul 
Cluj - Napoca, str. Anatole France nr. 59, parter, judeţul Cluj, împotriva 
rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 75025/30.10.2015, emisă 
de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE 
DIN ROMÂNIA S.A., cu sediul în Municipiul Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu, 
nr. 38, sector 1, în cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschisă”, a 
contractului de achiziţie publică de lucrări având ca obiect „Proiectare şi 
execuţie Pasaj Suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti - Domneşti”, cod 
CPV 45233144-0 – Lucrări de construcţii de supratraversări (Rev.2), 
45233120-6 – Lucrări de construcţii de drumuri (Rev.2), 71322500-6 – 
Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport (Rev.2), 
având sursa de finanţare: „Fonduri bugetare”, s-au solicitat următoarele: 
anularea deciziei autorităţii contractante prin care a fost declarata 
inacceptabilă oferta contestatorului, respectiv a fost desemnată acceptabilă 
şi conformă şi, pe cale de consecinţă, câştigătoare, oferta ASOCIERII S.C. 
STRACO GRUP S.R.L./S.C. COMNORD S.A./S.C. SPECIALIST CONSULTING 
S.R.L.; anularea, în parte, a raportului procedurii, în ceea ce priveşte 
declararea drept câştigătoare/acceptabilă/ conformă) a ofertei depusă de 
către ASOCIEREA S.C. STRACO GRUP S.R.L./ S.C. COMNORD S.A./S.C. 
SPECIALIST CONSULTING S.R.L. şi ca inacceptabilă a ofertei 
contestatorului; obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii 
prin reevaluarea ofertei contestatorului şi a celei desemnate câştigătoare, 
în limitele deciziei ce urmează a fi pronunţată. 
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Prin contestaţia nr. 1052/09.11.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub nr. 
21783/10.11.2015, formulată de către S.C. ASTALDI S.p.A., în calitate de 
lider al ASOCIERII ASTALDI S.p.A./S.C. ASTALROM S.A., cu sediul în Italia, 
Roma, Via Giulio Vincenzo Bona nr. 65 - 00156, înregistrată la Registrul 
Comerţului din Roma sub nr. 00398970582, reprezentată legal prin Pier 
Luca Canino – Director de ţară pentru România şi convenţional prin 
Societatea de Avocaţi „Ceparu şi Irimia”, cu sediul în Municipiul Bucureşti, 
str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 3C, sector 5, împotriva rezultatului 
procedurii, comunicat prin adresa nr. 92/75026/30.10.2015, emisă de 
către COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE 
DIN ROMÂNIA S.A., în cadrul  procedurii de atribuire anterior menţionată, 
s-au solicitat următoarele: anularea deciziei, comunicată cu adresa nr. 
92/75026/30.10.2015, prin care oferta contestatorului a fost declarată 
neconformă; obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei 
contestatorului, de la etapa verificării conformităţii acesteia raportat la 
cerinţele caietului de sarcini; anularea deciziei prin care a fost declarată 
câştigătoare oferta depusă de către ASOCIEREA S.C. STRACO GRUP 
S.R.L./S.C. COMNORD S.A./S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L şi 
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea acesteia, de la etapa 
verificării admisibilităţii; anularea raportului procedurii şi a actelor 
subsecvente acestuia, inclusiv a adreselor de comunicare a rezultatului 
procedurii de atribuire. 

Prin adresa nr. 4542/27.11.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub nr. 
23118/27.11.2015, S.C. STRACO GRUP S.R.L. (în insolvenţă - Straco), în 
calitate de lider al ASOCIERII S.C. STRACO GRUP S.R.L./S.C. COMNORD 
S.A./S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L., cu sediul în municipiul 
Bucureşti, str. Bârlea nr. 5 - 13, sector 5, în calitate de ofertant desemnat 
câştigător al contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect 
„Proiectare şi execuţie Pasaj Suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti - 
Domneşti”, formulează cerere de intervenţie accesorie, în favoarea 
autorităţii contractante, prin care solicită: respingerea ca neîntemeiate a 
contestaţiilor promovate de către S.C. DRUMURI ŞI PODURI GHEORGHENI 
S.R.L. şi S.C. ASTALDI S.p.A., şi menţinerea raportului procedurii, precum 
şi a tuturor actelor subsecvente şi conexe acestuia. 

Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, 
aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, contestaţiile care fac obiectul dosarelor nr. 2209/2015 şi nr. 
2224/2015, au fost conexate pentru a se pronunţa o soluţie unitară, 
deoarece sunt formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 
Admite contestaţia formulată de către S.C. DRUMURI ŞI PODURI 

GHEORGHENI S.R.L. în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE 
AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. 

Admite, în parte, contestaţia formulată de către S.C. ASTALDI S.p.A.,  
în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI 
NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A., după cum urmează: 
- admite solicitarea privind ,,anularea deciziei prin care a fost declarată 
câştigătoare oferta depusă de către ASOCIEREA S.C. STRACO GRUP S.R.L./ 
S.C. COMNORD S.A./S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L.’’; 
- respinge, ca nefondată, solicitarea privind ,,obligarea autorităţii 
contractante la reevaluarea ofertei contestatorului, de la etapa verificării 
conformităţii acesteia raportat la cerinţele caietului de sarcini’’; 
 Pe cale de consecinţă, obligă autoritatea contractantă la anularea 
raportului procedurii nr. 92/73918/ 29.10.2015, precum şi a actelor 
subsecvente acestuia, inclusiv a comunicărilor rezultatului procedurii nr. 
92/75025/30.10.2015 şi nr. 92/ 75022/30.10.2015, pag. 409 şi la 
reevaluarea ofertelor aparţinând S.C. DRUMURI ŞI PODURI GHEORGHENI 
S.R.L. şi ASOCIERII S.C. STRACO GRUP S.R.L./S.C. COMNORD S.A./S.C. 
SPECIALIST CONSULTING S.R.L., conform celor precizate în cadrul 
motivării aferente. 
 Respinge, ca nefondată, cererea de intervenţie formulată de către 
S.C. STRACO GRUP S.R.L. (în insolvenţă - Straco), în calitate de lider al 
ASOCIERII S.C. STRACO GRUP S.R.L./S.C. COMNORD S.A./S.C. 
SPECIALIST CONSULTING S.R.L. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză prin aplicarea 
măsurilor anterior dispuse în termen de 10 (zece) zile de la comunicare. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (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. 


