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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. 292s/C11/2244 
Data: 16.11.2015 

 
 
Prin contestaţia nr. 1194 din 11.11.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 21961 din 12.11.2015, formulată de SC 
ELDICLAU SRL, cu sediul în Str. Av. Mircea Zorileanu nr. 39, etaj 2, sector 1, 
Bucureşti, cod poştal 012053, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu 
nr. J16/787/1996, având CIF 8716154, atribut fiscal RO, reprezentată de 
Ştefania Dincă – Administrator, împotriva adresei nr. 1178 din 06.11.2015, 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, emisă de către COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA SA– 
DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI TIMIŞOARA, cu sediul în 
Timişoara, str. Coriolan Baran nr. 18, judeţul Timiş, cod poştal 300238, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, 
desfăşurată prin utilizarea parţială a mijloacelor electronice (offline, cu etapă 
finală de licitaţie electronică), organizată în vederea încheierii acordului-cadru, 
având ca obiect ÎNTREŢINERE PE TIMP DE IARNĂ 2015-2016, D.R.D.P. 
TIMIŞOARA – S.D.N. TIMIŞOARA, coduri CPV 90620000-9 – Servicii de 
deszăpezire (Rev.2), 44113910-7 – Materiale de întreţinere rutieră de iarnă 
(Rev.2), s-au solicitat următoarele: 

- anularea raportului procedurii de atribuire, a adresei nr. 1178 din 
06.11.2015, a deciziei de desemnare a ofertei câştigătoare şi a tuturor actelor 
subsecvente; 

- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor, în 
conformitate cu documentaţia de atribuire şi prevederile legale în vigoare; 

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea contestaţiei. 
Pe rol se află cererea de suspendare a procedurii. 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 
Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a procedurii de atribuire 

formulată de SC ELDICLAU SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă 
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN 
ROMÂNIA SA– DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI TIMIŞOARA. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 5 zile 

de la comunicare. 
 


