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     CONSILIUL NAŢIONAL DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 

Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro 
 
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. 669 S/64 C7/4127/4145 

Data: 25.09.2012  
 

Prin contestaţia nr. 11927/20.09.2012, înregistrată la 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 
28638/21.09.2012, formulată de către „BOŞTINĂ ŞI ASOCIAŢII” 
SOCIETATE PROFESIONALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, cu 
sediul profesional în  Bucureşti, str. Jean Louis Calderon nr. 70, 
sector 2, înfiinţată prin Decizia nr. 136/2009, emisă de Baroul 
Bucureşti, reprezentată prin avocat asociat Ovidiu Tibuleac, 
împotriva documentaţiei de atribuire, elaborată de către 
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI 
NAŢIONALE 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, a contractului de 
achiziţie publică, având ca obiect „Servicii de asistenţă juridică 
pentru reprezentarea C.N.A.D.N.R. S.A. în instanţele arbitrale şi 
de judecată în vederea soluţionării disputelor şi litigiilor din 
cadrul Contractului de Proiectare şi Execuţie a tronsonului de 
autostradă Cernavodă – Medgidia, Proiect POST/2009/1/1/001”,  
se solicită următoarele : 

- în principal, obligarea autorităţii contractante la 
eliminarea prevederilor restrictive şi nelegale ale 
documentaţiei de atribuire şi la modificarea 
acesteia, în conformitate cu dispoziţiile legale în 
vigoare; 

- în subsidiar, în măsura în care sa constată că nu 
pot fi dispuse măsuri de remediere, anularea 
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prezentei proceduri de atribuire, în conformitate cu 
prevederile art. 209 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din 
O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- suspendarea procedurii de achiziţie publică până la 
soluţionarea pe fond a contestaţiei în cauză, 
constituindu-se dosarul nr. 4127/2012. 

Prin contestaţia nr. 813/21.09.2012, înregistrată la 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 
28787/21.09.2012, S.C.P.A. POPOVICI NIŢU & ASOCIAŢII, cu 
sediul în Bucureşti,  Calea Dorobanţi nr. 239, etaj 6, sector 1, 
CUI RO 15168518, reprezentată  prin Anca Irena Tudorie, în 
calitate de avocat asociat, împotriva documentaţiei de atribuire, 
elaborată de aceeaşi autoritate contractantă, respectiv 
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI 
NAŢIONALE S.A., în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie 
publică, se solicită, în principal, obligarea autorităţii contractante 
la eliminarea prevederilor restrictive şi nelegale ale 
documentaţiei de atribuire, care vor fi menţionate în conţinutul 
contestaţiei  şi la modificarea documentaţiei de atribuire, în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi, în subsidiar, 
suspendarea prezentei proceduri de achiziţie publică până la 
soluţionarea pe fond a contestaţiei, constituindu-se dosarul nr. 
4145/2012. 

Având în vedere dispoziţiile art. 273 alin. 1 din O.U.G. 
34/2006, conform cărora contestaţiile formulate în  cadrul 
aceleiaşi proceduri de atribuire vor fi conexate pentru a se 
pronunţa o soluţie unitară, Consiliu urmează să facă aplicarea 
acestora, conexând dosarele 4127/2012 şi 4145/2012  şi 
contestaţiile nr. 28638/21.09.2012 şi nr. 28787/21.09.2012 
urmând a fi soluţionate în cadrul dosarului nr. 4127/2012. 

 Prin prezenta urmează a fi soluţionate cererile prin care 
BOŞTINĂ ŞI ASOCIAŢII” SOCIETATE PROFESIONALĂ CU 
RĂSPUNDERE LIMITATĂ  şi S.C.P.A. POPOVICI NIŢU & 
ASOCIAŢII au solicitat suspendarea procedurii de atribuire până 
la soluţionarea pe fond a contestaţiilor. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 

Admite cererile de suspendare a procedurii de atribuire, 
formulate de către „BOŞTINĂ ŞI ASOCIAŢII” SOCIETATE 
PROFESIONALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ, cu sediul 
profesional în Bucureşti, str. Jean Louis Calderon nr. 70, sector 2 
şi de către S.C.P.A. POPOVICI NIŢU & ASOCIAŢII, cu sediul în  
Calea Dorobanţi nr. 239, etaj 6, sector 1, în contradictoriu cu 
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI 
NAŢIONALE S.A., cu sediul în Bucureşti,  b-dul. Dinicu Golescu 
nr. 38, sector 1. 

Dispune suspendarea procedurii de atribuire până la 
soluţionarea cauzei. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în 

termen de 5 zile de la comunicare.  
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