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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. 134S/C8/937 
Data: 18.06.2015 

 
         Prin contestaţia nr. 313/28.05.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
9308/29.05.2015, înaintată de SC GIROD SEMNALIZARE RUTIERĂ SRL, cu 
sediul social în Ghiroda, Calea Lugojului nr. 9A, judeţul Timiş, având 
J40/552/2004 şi CUI 16054368, cu sediul ales pentru comunicarea actelor 
de procedură la Societatea Civilă de Avocaţi „Onofrei şi Asociaţii” din 
Timişoara, str. Mărăşeşti nr. 7, ap. 1, judeţul Timiş, formulată împotriva 
deciziei luate de COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI 
NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu 
nr. 38, sector 1, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii 
licitaţie deschisă, organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca 
obiect: „Achiziţie indicatoare rutiere şi mijloace de semnalizare rutieră pe 
reţeaua de drumuri naţionale din administrarea DRDP Timişoara şi DRDP 
Cluj” – Lot DRDP Timişoara, s-a solicitat Consiliului anularea deciziei 
autorităţii contractante, declararea ofertei depuse SC GIROD SEMNALIZARE 
RUTIERĂ SRL ca fiind conformă şi a aceleia depuse de SC HELVESPID SRL 
ca fiind neconformă, precum şi obligarea autorităţii contractante la emiterea 
unei noi hotărâri de atribuire în favoarea societăţii sale. 

    De asemenea, prin „notele scrise” nr. 338/15.06.2015, înregistrate 
la Consiliu cu nr. 10571/15.06.2015, SC GIROD SEMNALIZARE RUTIERĂ 
SRL a solicitat, printre altele, suspendarea procedurii până la soluţionarea 
pe fond a contestaţiei. 
           Prin cererea de intervenţie nr. 471/10.06.2015, înregistrată la 
Consiliu cu nr. 10270/11.06.2015, formulată de SC HELVESPID SRL, cu 
sediul în Bucureşti, str. Chiscani nr. 3, bloc 18 A-Turda, ap.1, sector 1, 
având J40/9881/1994, CUI 5751394, reprezentată legal prin Doru Gabriel – 
Administrator, s-a solicitat Consiliului admiterea, în principiu, a cerereii de 
intervenţie, respingerea ca inadmisibilă a capătului de cerere privind 
declararea ofertei depuse SC GIROD SEMNALIZARE RUTIERĂ SRL ca fiind 
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conformă şi a aceleia depuse de SC HELVESPID SRL ca fiind neconformă, 
precum şi respingerea ca nefondată a contestaţiei formulată de SC GIROD 
SEMNALIZARE RUTIERĂ SRL. 
 Pe rolul Consiliului se află cererea de suspendare a procedurii 
formulata de SC GIROD SEMNALIZARE RUTIERĂ SRL. 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
 

 Respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire, ca 
nefondată. 
 Obligatorie. 
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 5 
zile de la comunicare. 
 


