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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; +4 021 8900745, www.cnsc.ro 

 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) 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. 1969/C5/2252/2304/2311/2321 

Data: 30.06.2014  
 
Prin contestaţia nr. 97/05.06.2014, înregistrată la Consiliu sub 

nr. 18337/05.06.2014, ce formează obiectul Dosarului nr. 2252/2014, 
S.C. VIA DESIGN S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. 
Sângerului nr. 11, corp B, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/13077/2002, având CUI RO 15085986, a 
contestat documentaţia de atribuire elaborată 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”, coduri CPV 71241000-9, 71322500-6 
(Rev.2), organizată de autoritatea contractantă COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE S.A., cu sediul 
în municipiul Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 şi a 
solicitat remedierea documentaţiei de atribuire şi stabilirea termenului 
în care autoritatea contractantă are obligaţia executării deciziei 
pronunţate, prelungirea termenului de depunere a ofertelor, precum şi 
suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea contestaţiei, 
conform art. 275¹ din OUG nr. 34/2006. 

În cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire s-a transmis contestaţia 
nr. 119/10.06.2014, înregistrată la Consiliu sub nr. 
18790/10.06.2014, ce formează obiectul Dosarului nr. 2304/2014, 
prin care S.C. VIA DESIGN S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, 
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str. Sângerului nr. 11, corp B, sector 1, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J40/13077/2002, având CUI RO 
15085986, a contestat documentaţia de atribuire şi a solicitat 
remedierea documentaţiei de atribuire şi stabilirea termenului în care 
autoritatea contractantă are obligaţia executării deciziei pronunţate, 
prelungirea termenului de depunere a ofertelor, suspendarea 
procedurii de atribuire până la soluţionarea contestaţiei, conform art. 
275¹ din OUG nr. 34/2006, precum şi conexarea prezentei contestaţii 
cu contestaţia înregistrată la Consiliu sub nr. 18337/05.06.2014. 

În cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire s-a transmis contestaţia 
nr. MOC/14/VI/14 din 10.06.2014, înregistrată la Consiliu sub nr. 
18803/10.06.2014, ce formează obiectul Dosarului nr. 2311/2014, 
prin care S.C. TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMÂNIA S.R.L., 
cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Dacia nr. 15, sector 1, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/24158/2007, 
având CUI RO 22971870, a contestat documentaţia de atribuire şi a 
solicitat în principal, obligarea autorităţii contractante la adoptarea 
măsurilor de remediere privind prevederile restrictive şi abuzive din 
cadrul Contractului şi a Caietului de sarcini, iar în subsidiar, în cazul în 
care se apreciază ca fiind imposibilă adoptarea măsurilor de 
remediere de către autoritatea contractantă, anularea procedurii de 
atribuire. 

În cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire s-a depus  contestaţia 
nr. 1362/10.06.2014, înregistrată la Consiliu sub nr. 
18824/10.06.2014, ce formează obiectul Dosarului nr. 2321/2014, 
prin care S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L., cu sediul în municipiul 
Bucureşti, str. Căderea Bastiliei nr. 65, sector 1, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J40/9356/1991, având CUI RO 1597994, 
a contestat documentaţia de atribuire şi a solicitat constatarea 
caracterului abuziv, nelegal şi restrictiv al anumitor cerinţe şi clauze 
din cadrul documentaţiei de atribuire, obligarea autorităţii 
contractante la remedierea documentaţiei de atribuire în sensul celor 
arătate în motivarea contestaţiei şi stabilirea unei noi date de 
depunere a ofertelor cu respectarea art. 71 din OUG nr. 34/2006 sau, 
în cazul în care remedierea documentaţiei de atribuire nu este 
posibilă, obligarea autorităţii contractante la anularea procedurii de 
atribuire. 
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În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE 

 
Admite, în parte, contestaţiile formulate de S.C. VIA DESIGN 

S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Sângerului nr. 11, corp 
B, sector 1, de S.C. TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA 
S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Dacia nr. 15, sector 1 şi 
de S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L., cu sediul în municipiul 
Bucureşti, str. Căderea Bastiliei nr. 65, sector 1, în contradictoriu cu 
autoritatea contractantă COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI 
DRUMURI NAŢIONALE S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Bd. 
Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 

Obligă autoritatea contractantă, ca, în termen de 15 zile de la 
primirea deciziei Consiliului, să remedieze documentaţia de atribuire 
corespunzător criticilor admise, cu respectarea celor evocate în 
motivare, să aducă modificările astfel efectuate la cunoştinţa 
operatorilor economici interesaţi de participarea la această procedură, 
să stabilească o nouă dată limită pentru depunerea ofertelor decalată 
cu cel puţin 15 zile faţă de cea actuală şi să aplice dispoziţiile art. 501 
din OUG nr. 34/2006. 

Respinge, ca nefondate, capetele de cerere privind anularea 
procedurii de atribuire, formulate în contestaţiile depuse de SC 
TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMÂNIA SRL şi SC SEARCH 
CORPORATION SRL. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică, cu 
respectarea celor decise. 

  Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 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. 

 


