
 

 
 

Comunicat 

18.06.2015 

 

 
În urma finalizării negocierii pentru atribuirea contractului de concesiune cu asocierea Vinci-
Strabag-Aktor, CNADNR SA anunţă anularea procedurii pentru atribuirea contractului de 
concesiune de lucrări publice pentru proiectarea, construcţia, finanţarea, operarea şi întreţinerea 
autostrăzii Bucureşti - Braşov, tronsonul Comarnic-Braşov. 
 
Decizia a fost luată în conformitate cu art.94 din HG 925/2006 („indiferent de momentul iniţierii 

procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica, înainte de încheierea 

contractului, respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele ce intră 

sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice”) şi art. 209 din OUG nr. 34/2006 („autoritatea 

contractantă are obligaţia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de 

achiziţie publică în următoarele cazuri: litera c) dacă abateri grave de la prevederile legislative 

afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului”). 

 
Această decizie a fost determinată de analiza următoarelor elemente: 

 

1) Contractul de concesiune este încadrat conform metodologiei Eurostat „on Government 

balance sheet”. În aceste condiţii şi având în vedere costul semnificativ al proiectului, în situaţia în 
care Autoritatea Contractantă (rezultată din asocierea CNADNR cu Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii în 2012) ar încheia contractul de concesiune cu ofertantul declarat câştigător, aceasta 
ar putea duce la nerespectarea angajamentelor  pe care România le-a încheiat cu CE, FMI, Banca 
Mondială în privinţa ţintei de deficit bugetar şi a datoriei publice; 
 
2) Ofertantul declarat câştigător nu a reuşit să obţină implicarea instituţiilor financiare 
internaţionale (BEI, BERD, IFC etc.) în finanţarea proiectului de concesiune.  Pe de altă parte, în 
ipoteza unei finanțări acordate exclusiv de finanțatori privați, costurile de  finanţare pentru 
realizarea proiectului  ar creşte; 
 
3) Ministerul Finanţelor Publice a refuzat să emită o scrisoare de susţinere a proiectului şi al 
suportării costurilor aferente contractului de concesiune din bugetul de stat în condiţiile unei 
clasificări onGovernment balance sheet a proiectului, date fiind riscurile cu privire la depăşirea 
ţintei de deficit bugetar stabilită şi calificarea scrisorii de susţinere ca o garanţie de stat; 
 
4) După desemnarea ofertantului câştigător, acesta, alături de potenţialii finanţatori privaţi, au 
solicitat unele modificări ale unor clauze ale contractului de concesiune. Acceptarea acestor 
solicitări ar fi însemnat chiar modificarea  procedurii de atribuire şi a condiţiilor care au stat la baza 
depunerii ofertelor; 
 
5) Prezentarea publică a proiectului a generat o puternică reacţie negativă, mai ales în privinţa 
costurilor prezentate. 
 



Cu toate acestea, autostrada Bucureşti - Braşov (din care face parte şi tronsonul Comarnic - 
Braşov), rămâne o prioritate în Master Planul General de Transport (MPGT), proiectul autostrăzii 
fiind continuat şi dezvoltându-se în paralel cu realizarea autostrăzii Sibiu - Piteşti. 
 
În acest sens, în prezent este în procedura de licitaţie deschisă atribuirea contractului "Proiectare și 
execuție finalizare Autostrada București – Brașov, Secțiunea București – Ploiești, Sector 1, km 
0+000 - km 3+325; Nod Centură București, km 6+500 și Nod Moara Vlăsiei, km 19+500". 
 

Pe sectorul Ploieşti - Comarnic sunt deja patru benzi. 
  
Tronsonul de autostradă Comarnic – Braşov este împărţit în 5 sectoare. Sectoarele 1 şi 5 (dinspre 
Comarnic, respectiv dinspre Braşov, cu o lungime totală de aproximativ 10 km, la care se adaugă şi 
drumuri de legătură) vor fi scoase la licitaţie, cu finanţare de la Bugetul de Stat. 
 

Pentru sectoarele 2, 3 şi 4, care reprezintă partea cea mai dificilă a proiectului, va fi scoasă la 
licitaţie actualizarea studiilor geotehnice, cu finanţare de la Bugetul de Stat. 
 
În paralel, pentru fluidizarea traficului pe DN1, sunt în lucru Studiile de Fezabilitate referitoare la 
variantele de ocolire Comarnic şi Buşteni. După finalizarea SF-urilor vor fi scoase la licitaţie 
lucrările de construcţie, cu finanţare de la Bugetul de Stat. 
 
Tot pentru fluidizarea traficului, la ieşirea din Sinaia spre Braşov, este proiectat şi urmează să fie 
realizat un sens giratoriu. 
 
De asemenea, se vor finaliza Studiile de Fezabilitate privind Varianta de Ocolire Câmpina, 
modernizarea drumului existent pe Valea Doftanei (DJ 102I) şi a drumului forestier până în Săcele, 
astfel încât, în 2016 să înceapă lucrările pentru a avea un drum naţional modern între Câmpina şi 
Săcele. 
 
Finalizarea acestor două mari proiecte prevăzute în MPGT, Piteşti – Sibiu şi Comarnic – Braşov, 
înseamnă atât închiderea Culoarului IV Pan European, cât şi dezvoltarea socio-economică a mai 
multor regiuni importante ale ţării. 
 
 
Regăsiţi în fişierele ataşate: 

 

- informaţii suplimentare care susţin decizia de anulare a procedurii pentru atribuirea 

contractului de concesiune de lucrări publice pentru proiectarea, construcţia, finanţarea, 

operarea şi întreţinerea autostrăzii Bucureşti - Braşov, tronsonul Comarnic - Braşov. 

- informaţii cu privire la autostrada Comarnic - Braşov extrase din Master Planul General de 

Transport. 

 

 
 

 
  CNADNR SA 

 

 



 
 

 
Informaţii suplimentare care susţin decizia de anulare a procedurii pentru 

atribuirea contractului de concesiune de lucrări publice pentru proiectarea, 
construcţia, finanţarea, operarea şi întreţinerea autostrăzii Bucureşti - Braşov, 

tronsonul Comarnic - Braşov. 
 
 
În data de 08.12.2012, Autoritatea Contractantă (la acel moment, asocierea dintre 
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Compania Natională de Autostrăzi și 
Drumuri Naționale din România) a publicat în SEAP Anunțul de Concesiune nr. 2253 
privind demararea procedurii de dialog competitiv pentru atribuirea Contractului de 
concesiune de lucrări publice pentru proiectarea, construcţia, finanțarea, operarea și 
întreținerea Autostrăzii București – Brașov, Tronsonul Comarnic – Brașov.  
 
La finalul primei etape a procedurii următorii candidați au fost preselectați în luna 
martie 2013: 
 

• CHINA COMMUNICATION CONSTRUCTION COMPANY LTD, 

• ASOCIEREA SPEDITION UMB & TEHNOSTRADE, 

• ASOCIEREA VINCI SA, VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS 
SAS, VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT SAS, STRABAG AG, 
STRABAG SE, AKTOR SA, AKTOR CONCESSIONS SA, 

• ASOCIEREA IMPREGILO & SALINI. 
 

Etapa de dialog competitiv s-a derulat iniţial cu toţi candidații preselectați. Pe 
parcursul acesteia, CHINA COMMUNICATION CONSTRUCTION COMPANY 
LTD retrăgându-se din procedură. 
 
După finalizarea etapei de dialog, următorii candidați au depus oferte finale în 
termenul limită (09.12.2013): 
 

• ASOCIEREA VINCI SA, VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS 
SAS, VINCI CONSTRUCTION TERRASSEMENT SAS, STRABAG AG, 
STRABAG SE, AKTOR SA, AKTOR CONCESSIONS SA, 

• ASOCIEREA IMPREGILO & SALINI. 
 

Urmare analizei și evaluării ofertelor finale, la data de 19.12.2013, oferta ASOCIERII 
VINCI SA, VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS SAS, VINCI 
CONSTRUCTION TERRASSEMENT SAS, STRABAG AG, STRABAG SE, 



AKTOR SA, AKTOR CONCESSIONS SA (Consortiul ViStrAda Nord) a fost 
declarată câștigătoare. 
 
Concesiune vs. achiziția publică tradițională 

 
La nivel general, opțiunile de realizare a autostrăzii Comarnic – Brașov sunt două: 
  

a) atribuirea unui contract de proiectare și execuție lucrări pentru construcția 
autostrăzii și, ulterior, după finalizare, a unor contracte de întreținere și 
reabilitare; sau  

b) atribuirea unui contract de concesiune de lucrări publice, prin care să fie 
acoperit întreg ciclul de viață al proiectului, de la realizarea proiectării și 
obținerii finanțării până la execuția lucrărilor și întreținerea ulterioară 
permanentă a infrastructurii, sub forma unei structuri de 
concesiune/parteneriat public-privat (PPP). 
 

Alegerea uneia sau alteia dintre cele două opțiuni se realizează pe baza unei analize 
(studiu de fundamentare a deciziei de concesiune) din care rezultă dacă realizarea 
proiectului în regim de concesiune/PPP este mai eficientă din punct de vedere 
economic decât realizarea proiectului în regim de achiziție publică clasică, sau nu.  
 
Atunci când se analizează opțiunea realizării unui proiect de investiții în regim 
PPP/concesiune versus achiziție traditională, un instrument fundamental în stabilirea 
celei mai bune variante de urmat îl reprezintă modelul financiar în baza căruia se va 
determina beneficiul net (“Value for Money”). 
 
Având stabilite atât obiectivele generale de realizare a Proiectului ca urmare a 
impactului economic pozitiv obținut conform Analizei Cost-Beneficiu, cât și 
modalitatea specifică de realizare a proiectului în regim de concesiune/PPP, în baza 
rezultatelor favorabile de utilizare a acestei abordări conform analizei “Value for 
Money”, Autoritatea Contractantă a parcurs toate etapele legale pentru realizarea 
autostrăzii Comarnic – Brașov, de la inițierea procedurii de atribuire de tip “dialog 
competitiv” până la atribuirea contractului de concesiune. 
 
O premisă importantă  a asigurării finanțării întregului proiect şi a succesului acestuia 
este implicarea IFI (BEI,BERD, etc.).  
 
Aceasta implicare: 

• este de natură să asigure o încredere și un confort sporit cu privire la 
fezabilitatea proiectului pentru băncile comerciale potențiale finanțatoare ale 
proiectului, pentru investitori și, în general, pentru public 

• este necesară pentru primul proiect de parteneriat public-privat din România, 
fiind greu de presupus că, în lipsa elementelor menționate anterior și dat fiind 
costul semnificativ al construcției necesar a fi finanțat, acesta va putea fi 
finanțat pe termen lung doar de către bănci comerciale 
 

Implicarea IFI în Proiect înseamnă, printre altele : 

• asigurarea unor premise favorabile ale asigurării finanțării întregului proiect, 



premise favorabile în raport cu cele existente în cadrul încercărilor anterioare 
de realizare a proiectului, inclusiv din perspectiva unor costuri de finanțare 
potențial reduse față de un scenariu ipotetic al finanțării exclusiv de către 
bănci comerciale  

• avantajele aduse de implicarea IFI în finanțarea proiectului sunt legate și de 
încrederea în fezabilitatea proiectului; 

• asigurarea unor premise favorabile pentru continuarea realizării de proiecte în 
sistem PPP, inclusiv din perspectiva proiectelor deja lansate, și pentru 
dezvoltarea infrastructurii de transport 
 
Neimplicarea IFI în Proiect înseamnă, printre altele : 

• o probabilitate extrem de redusă a asigurării finanțării pentru intregul proiect 
și a finalizării secțiunilor principale ale autostrăzii 

• eșecul (pentru a treia oară) al proiectului Comarnic – Brașov va afecta 
negativ și celelalte proiecte PPP planificate sau deja lansate, precum și, în 
general, proiectele PPP care s-ar putea realiza în România, în special în 
domeniul infrastructurii de transport 

• o probabilitate semnificativă a calificării proiectului ca on-balance sheet 
(rambursarea împrumutului pe termen scurt fiind garantată prin compensația 
la încetare achitată de Statul Roman)  
 

Activități ulterioare desemnării ofertantului câștigător 

 

• Obținerea încadrării off-balance a contractului din punct de vedere al 
manualului ESA elaborat de Eurostat, obiectiv declarat al Autorității 
Contractante în cadrul procedurii de atribuire; 

• Asigurarea Autorității Contractante că ofertantul caștigător a obținut acordul 
instituțiilor financiare internaționale (BEI, BERD, IFC, etc.) privind 
finanțarea necesară îndeplinirii contractului în totalitate, existența unui 
contract de concesiune bancabil fiind de asemenea un obiectiv declarat al 
Autorității Contractante în cadrul procedurii de atribuire; 

• Activități privind emiterea unei opinii de către CE cu privire la inexistența 
unui ajutor de stat sau existența unui ajutor de stat permis în legătură cu 
contractul de concesiune. 

 
 



 
 
 
 

Informaţii cu privire la autostrada Comarnic - Braşov extrase din Master Planul 
General de Transport. 

 
 
În Raportul final al Master Planului General de Transport, sectorul de autostradă 
Comarnic – Brașov face parte din proiectele prevăzute pentru demararea studiilor de 
fezabilitate cât și a lucrărilor de execuție în prima perioadă de programare, respectiv 
2014-2020.  
 
În urma ultimelor discuții dintre reprezentanții echipei tehnice a Ministerului 
Transporturilor și reprezentanții Comisiei Europene, s-a convenit aprobarea listei 
extinse de proiecte în momentul activării clauzei de reformă structurală.  
 
În Master Planul General de Transport, sursele de finanțare pentru proiectul 
Comarnic- Brașov sunt provenite din parteneriat public privat cu posibilitatea ca acest 
proiect sa fie finanțat dintr-un mix de fonduri (fonduri  structurale, buget de stat și 
împrumuturi) în momentul activării clauzei de reformă structurală.   
 
Determinarea valorii estimate a proiectului s-a realizat utilizând standardul de cost pe 
kilometru, standard ce a fost folosit pentru toate proiectele de autostradă identificate 
în Master Planul General de Transport.  Astfel, proiectul a fost împărțit în sectoare 
după formele de relief traversate. 
 
 

  Comarnic – Brașov 

Denumire sector Cost unitar mil.Euro km Cost mil.Euro 

Șes cu intervenții 5.5 12.22 67.21 

Deal 8 - - 

Deal cu intervenții 12 8.22 98.64 

Munte 20 37.56 751.20 



Total 
 

58 917.05 

Total valori curente  58 997.75 

 
Lungimea totală a sectorului de autostradă este de 58 de km, iar valoarea estimată 
pentru această intervenție este de 997 mil. euro fără TVA respectiv 1.237 mil. euro cu 
TVA. 
 
 




