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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. 1758/C11/1930 

Data: 16.10.2015 
 
Prin contestaţia nr. 1371/30.09.2015, înregistrată la Consiliul Naţional 

de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 18882/01.10.2015, formulată de SC 
POD-PROIECT SRL, cu sediul în Iaşi, str. Plopii fără Soţ nr. 3, bl. Tr1, et. 1, 
ap. 5, judeţul Iaşi, având CUI RO14447212, reprezentantă legal prin Comisu 
Claudiu - Cristian – Director General, împotriva adresei nr. 10/4/1303/2015 
din 21.09.2015, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, emisă în 
cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, organizată în vederea 
atribuirii contractului de servicii, având ca obiect „EXPERTIZĂ TEHNICĂ, 
STUDII ŞI PROIECTARE PASAJ INFERIOR KM 89+506 FIRUL II LINIA 804A 
URZICENI - ŢĂNDĂREI”, coduri CPV 71319000-7 Servicii de expertiză (Rev. 
2), 71322300-4 Servicii de proiectare a podurilor (Rev. 2), de COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” - SA prin Sucursala Regională de Căi 
Ferate Constanţa, în calitate de autoritate contractantă, cu sediul în 
Constanţa, Aleea Albăstrelelor nr. 10, judeţul Constanţa, s-a solicitat 
anularea adresei reprezentând comunicarea privind rezultatul procedurii de 
atribuire şi reanalizarea ofertei contestatoarei ţinând cont de valabilitatea 
certificatelor de atestare 06621/02.07.2004 şi 06622/06.07.2004. 

Prin adresa nr. 10185/13.10.2015, înregistrată la Consiliu cu nr. 
19712/13.10.2015, SC BAICONS IMPEX SRL, cu sediul în Bucureşti, str. 
Zambilelor nr. 6, Ansamblul Ramuri Tei bl. 60, parter, ap. 1, sector 2, având 
CUI RO 14316683, a depus cerere de intervenţie principală, prin care a 
solicitat menţinerea deciziei de respingere a ofertei SC Pod – Proiect SRL cu 
refacerea documentului prin completarea motivelor ca urmare a nerespectării 
legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi a deciziei prin care a fost 
declarată câştigătoare oferta SC Baicons Impex SRL. 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 
 
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC POD-PROIECT 

SRL, în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” - SA 
şi dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 

Admite cererea de intervenţie formulată de SC BAICONS IMPEX SRL.  
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 

zile de la comunicare. 


