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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Bucureşti, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, România, CP 030084, CIF 20329980, 
Tel. +4 021 3104641,  Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745, www. cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 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. 254s/C6/1947 
Data: 08.10.2015 

 
Prin contestaţia nr.886/02.10.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub 

nr.19076/05.10.2015, formulată de S.C. VESTA INVESTMENT S.R.L., cu 
sediul în Otopeni, Calea Bucureştilor nr.1, jud.Ilfov şi sediul de 
corespondenţă ales în Bucureşti, Str.Dr.Grigore Romniceanu nr.3C, sector 5,  
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr.J23/623/2002, având 
C.U.I. RO 5891142, reprezentată legal prin director general Radu Ştefan 
Spirea şi convenţional de SCPA Ceparu şi Irimia, împotriva documentaţiei de 
atribuire elaborată de COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI 
NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A.,  cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu 
nr.38, sector 1,  în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii 
de atribuire, prin  licitaţie deschisă, pe loturi, organizată în vederea 
încheierii acordului-cadru având ca obiect „Marcaje rutiere prefabricate şi 
covoare antiderapante pentru reţeau de autostrăzi şi drumuri naţionale, 
lot.1 - DRDP Bucureşti, lot.2 - DRDP Craiova”, s-a solicitat eliminarea din 
fişa de date şi anunţul de participare a cerinţei privind dovada studiilor 
superioare de inginerie în domeniul infrastructurii rutiere pentru inginer 
(cerinţa nr.3 de la pct.III.2.3- „Capacitatea tehnică şi/sau profesională”), 
respectiv a cerinţei privind dovada studiilor superioare în domeniul execuţiei 
drumurilor şi podurilor-diplomă de inginer /subinginer pentru coordonatorul 
tehnic pentru aplicarea marcajelor rutiere (cerinţa nr.4 de la pct.III.2.3- 
„Capacitatea tehnică şi/sau profesională”), precum şi suspendarea 
procedurii de atribuire până la soluţionarea pe fond a contestaţiei. 



 2

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

 
DECIDE: 

 
Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire până la 

soluţionarea pe fond a cauzei, formulată de S.C. VESTA INVESTMENT S.R.L., 
cu sediul în Otopeni, Calea Bucureştilor nr.1, jud.Ilfov, în contradictoriu cu 
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN 
ROMÂNIA S.A.,  cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, 
şi, pe cale de consecinţă, dispune suspendarea procedurii de atribuire până 
la soluţionarea pe fond a contestaţiei. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen de 5 

zile de la comunicare. 
 


