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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, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă 
următoarea: 
 

DECIZIE 
Nr.418/C2/216 
Data:07.04.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată 

la CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR sub nr. 
2534/23.02.2015, formulată de către S.C. ROMAIR CONSULTING 
S.R.L., în calitate de lider al ASOCIERII S.C. ROMAIR CONSULTING 
S.R.L./ DONGBU ENGINEERING CO.LTD., cu sediul în Municipiul 
Bucureşti, Str. Mr. Av. Ştefan Sănătescu nr. 53, Corp 3 parter, Corp 3 
Etaj 1 şi birourile 3,4,5 şi 6 din Corp 5 Etaj 3, Sector 1, înregistrată la 
O.R.C. sub nr. J40/9663/1997, având CIF 10182058, reprezentată 
legal de Gheorghe Boeru – Administrator, împotriva rezultatului 
procedurii, comunicat prin adresa nr. 92/9250/11.02.2015, 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 calitate de autoritate contractantă, 
în cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschisă”, a contractului 
de achiziţie publică de servicii având ca obiect „Revizuire/Actualizare 
Studiu de fezabilitate pentru Autostrada Sibiu-Piteşti”, cod CPV 
71241000-9 – Servicii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize 
(Rev.2); 71322500-6 – Servicii de proiectare tehnică pentru 
infrastructură de transport (Rev.2),  având sursa de finanţare: 
„Program/Proiect: Programul Operaţional Sectorial de Transport – POS 
Transport”, s-au solicitat următoarele: „(1) anularea comunicării 
rezultatului procedurii nr. 92/9250/11.02.2015 şi, implicit a deciziei 
autorităţii contractante de declarare a ofertei contestatorului ca fiind 
neconformă şi inacceptabilă; (2) anularea tuturor actelor emise de 
autoritatea contractantă, prin care s-a stabilit ca fiind câştigătoare 
oferta depusă de către ASOCIEREA SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.A. 
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Milano Italia Sucursala Bucureşti/S.C.TECNIC CONSULTING 
ENGINEERING ROMÂNIA S.R.L., pentru motive de netemeinicie şi 
nelegalitate; (3) obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii 
de atribuire în cauză, prin reevaluarea ofertelor, şi stabilirea ofertei 
câştigătoare cu respectarea prevederilor legale în materia achiziţiilor 
publice”. 

Prin adresa fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată la 
C.N.S.C. sub nr. 3700/17.03.2015, ASOCIEREA SPEA INGEGNERIA  
EUROPEA S.A. Milano Italia, Sucursala Bucureşti/S.C. TECNIC 
CONSULTING ENGINEERING ROMÂNIA S.R.L., reprezentată 
convenţional pri SCA ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII, cu sediul 
profesional în Municipiul Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 4 – 8, 
America House, Aripa de Vest, Et.8, Sect. 1, în calitate de ofertant 
desemnat câştigător al contractului de achiziţie publică având ca obiect 
„Revizuire/Actualizare Studiu de fezabilitate pentru Autostrada Sibiu-
Piteşti” a depus cererea de intervenţie, prin care solicită „admiterea în 
principiu şi pe fond a acesteia şi respingerea contestaţiei promovate de 
către ASOCIEREA S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L./DONGBU 
ENGINNERING Co.Ltd, după cum urmează: ca inadmisibilă, în ceea ce 
priveşte solicitarea de anulare a rezultatului procedurii prin care oferta 
intervenientului a fost desemnată câştigătoare fără prezentarea 
niciunui argument/motiv/probă de natură a susţine această solicitare şi 
ca lipsită de interes, dată fiind calitatea intervenientului de ofertant 
desemnat câştigător şi necontestat în prezenta procedură litigioasă, 
context în care niciun folos practic, posibil a fi obţinut, nu poate fi 
susţinut de către contestator; ca nefondată, în ceea ce priveşte criticile 
aduse deciziei autorităţii contractante de respingere a ofertei 
contestatorului ca neconformă”. 

 
                     În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge excepţiile lipsei de interes şi a inadmisibilităţii, invocate 
de către intervenient, respectiv de către autoritatea contractantă faţă 
de contestaţia în cauză. 

Admite  contestaţia  formulată de către S.C. ROMAIR 
CONSULTING S.R.L., în contradictoriu cu autoritatea contractantă 
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN 
ROMÂNIA S.A. 

Pe cale de consecinţă, obligă autoritatea contractantă la anularea 
raportului procedurii nr. 16/1471/11.02.2015 şi, a tuturor actelor 



 

3

subsecvente acestuia, inclusiv a comunicării rezultatului procedurii nr. 
92/9250/11.02.2015 şi reevaluarea ofertelor, conform celor 
menţionate în cadrul motivării aferente. 

Respinge, ca nefondată, cererea de intervenţie formulată de către 
ASOCIEREA SPEA INGEGNERIA  EUROPEA S.A. Milano Italia, Sucursala 
Bucureşti/S.C. TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMÂNIA 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. 
 


