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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 

Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642, +40218900745  www.cnsc.ro 

 
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea 
 

DECIZIE 
Nr.  2208/C3/2401 
Data:  23.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. 309/02.12.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 23587/07.12.2015, 
înaintată de Asocierea SC Strabag SRL – SC Aecom Ingenieria SRL – SC 
Comnord SA, formată din SC Strabag SRL, cu sediul în Bucureşti, Calea 
13 Septembrie nr. 90, sector 5, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/13563/1994, având CUI R06891914, SC Aecom 
Ingenieria SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Polonă nr. 68- 72, et. 2, 
sector 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J40/12194/2002, având CUI 15046898 şi din SC Comnord SA, cu sediul 
social în Bucureşti, Calea Griviţei nr. 136, sectorul 1, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/493/1991, având CUI 
1590368, reprezentată convenţional prin Schoenherr şi Asociaţii SCA, cu 
sediu procesual ales în Bucureşti, Bd. Dacia nr. 30, et. VII, sector 1, 
formulată împotriva rezultatului procedurii ce i-a fost comunicat prin 
adresa nr. 2173.1/20.11.2015, emis de MUNICIPIUL BUCUREŞTI, cu 
sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 291-293, cp 060042, 
sector 6, în calitate de autoritate contractantă în procedura, licitaţie 
deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică 
având ca obiect „Servicii de proiectare şi lucrări de construcţii pentru 
obiectivul de investiţie Sala Multifuncţională – Complex Sportiv Lia 
Manolia”, cu anunţ de participare nr. 149699 publicat în SEAP în 
11.03.2014, s-a solicitat Consiliului anularea actului atacat, a raportului 
procedurii şi a tuturor actelor subsecvente acestuia, precum şi obligarea 
autorităţii contractante la reevaluarea ofertei sale şi a celei depuse de 
Asocierea Astaldi Spa – SC Euro Construct Trading 98 SRL şi aplicarea 
oricăror alte măsuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează 
procedura de atribuire în discuţie, inclusiv, după caz, anularea 
procedurii. 
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Prin adresa FN (fără număr de înregistrare la emitent), înregistrată 
la CNSC sub nr. 24063/14.12.2015, ASTALDI SpA, cu sediul în Roma 
(Italia), Via Giulio Vicenzo Bona nr. 65-00156, având cod unic de 
înregistrare 00398970582, număr de ordine în Registrul Comerţului din 
Roma 00398970582, reprezentată legal prin Pier Luca Canino - Director 
de ţară pentru România, în calitate de lider al Asocierii Astaldi SpA – SC 
Euroconstruct Trading 98 SRL, reprezentată convenţional prin SCA Ţuca 
Zbârcea & Asociaţii şi SCA „Ceparu şi Irimia”, cu sediul ales în vederea 
comunicării tuturor actelor de procedură referitoare la soluţionarea 
prezentului diferend la sediul Societăţii de avocaţi „Ceparu şi Irimia” în 
Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 3C, sector 5, a depus o cerere 
de intervenţie, prin care a solicitat Consiliului: 

- „admiterea cererii de intervenţie atât în principiu, cât şi pe fond; 
- respingerea contestaţiei promovate de Asocierea SC Strabag SRL 

– SC Aecom Ingenieria SRL – SC Comnord SRL împotriva rezultatului 
procedurii de atribuire, înregistrată la autoritatea contractantă, Direcţia 
pentru achiziţii, sub nr. 2194/03.12.2015, după cum urmează: 

(i) în principal, pe cale de excepţie, ca lipsită de interes, în ceea ce 
priveşte capătul de cerere prin care solicită anularea deciziei autorităţii 
contractante de desemnare a ofertei Astaldi SpA admisibilă şi 
câştigătoare; 

(ii) într-un prim subsidiar, pe cale de excepţie, ca tardivă, în ceea 
ce priveşte criticile de pretinsă neconformitate invocate cu privire la 
oferta Astaldi SpA; 

(iii) într-un al doilea subsidiar, ca urmare a admiterii excepţiei 
autorităţii de lucru judecat în privinţa criticilor formulate în legătură cu 
oferta Astaldi SpA, care au fost în mod definitiv soluţionate de instanţele 
judecătoreşti anterior învestite; 

(iv) pe fond, ca neîntemeiată, atât în ceea ce priveşte capătul de 
cerere prin care solicită anularea deciziei autorităţii contractante de 
desemnare a ofertei SC Strabag SRL ca neconformă, cât şi în ceea ce 
priveşte capătul de cerere prin care solicită anularea deciziei autorităţii 
contractante de desemnare a ofertei Astaldi SpA admisibilă şi 
câştigătoare”. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
Admite, în principiu, cererea de intervenţie aparţinând ASTALDI 

SpA. 
Respinge excepţia lipsei de interes, invocată de intervenientă, în 

raport cu cererea contestatoarei de anulare a deciziei de desemnare a 
ofertei câştigătoare. 

Admite excepţiile de tardivitate şi autoritate de lucru judecat, în 
privinţa criticilor formulate în legătură cu oferta Astaldi SpA, respingând 
solicitarea de anulare a deciziei de desemnare a acesteia câştigătoare. 
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Respinge cererea contestatoarei de anulare a rezultatului 

procedurii, faţă de oferta sa, aşa cum a fost consemnat în raportul 
procedurii nr. 2153/20.11.2015 şi în adresa nr. 2173/20.11.2015, ca 
nefondată şi dispune continuarea procedurii de atribuire.  

În mod implicit, admite cererea de intervenţie aparţinând Asocierii 
Astaldi, menţinând actualul rezultat al procedurii de atribuire. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


