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  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. 908/C8/850 
Data: 18.06.2015  

 
Prin contestaţia FN, înregistrată la CNSC sub nr. 

8588/20.05.2015, înaintată de SC ALSTOM TRANSPORT SA, lider al 
Asocierii RAIL WORKS formate din SC ALSTOM TRANSPORT SA – 
SC AKTOR SA – SC ARCADA COMPANY SA, cu sediul în Bucureşti, 
str. Răzoare nr. 32, et. 2, sector 6, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J40/22347/1994, având CUI 
6640696, reprezentată legal prin Gabriel Stanciu – Director General 
şi convenţional prin SCA Ţuca, Zbârcea şi Asociaţii, cu sediul ales 
pentru comunicarea actelor de procedură în Bucureşti, Şos. Nicolae 
Titulescu nr. 4-8, clădirea America House, Aripa de Vest, et. 8, 
sector 1, formulată împotriva modalităţii de depunere a ofertelor, 
consemnată în procesul-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor 
nr. 18/1/870/18.05.2015, de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI 
FERATE „CFR” SA, cu sediul în Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu nr. 
38, sector 1, în calitate de autoritate contractantă în procedura 
licitaţie deschisă, organizată în vederea încheierii contractului de 
achiziţie publică, pe loturi, având ca obiect: „Reabilitarea liniei de 
cale ferată Frontiera – Curtici – Simeria, parte componentă a 
Coridorului IV Pan - European pentru circulaţia trenurilor cu viteză 
maximă de 160 km/h: Tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, 
subtronsonul 2c: Cap Y Ilteu – Gurasada şi tronsonul 3: Gurasada-
Simeria”, coduri CPV 45234100-7 - Lucrări de construcţii de căi 
ferate (Rev. 2), 45213321-9 - Lucrări de construcţii de gări 
feroviare (Rev. 2), 45221112-0 - Lucrări de construcţii de poduri 
feroviare (Rev. 2), 45234115-5 - Lucrări de semnalizare feroviară 
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(Rev. 2), 45315300-1 – Instalaţii de distribuţie de energie electrică 
(Rev. 2), s-a solicitat Consiliului suspendarea procedurii până la 
soluţionarea contestaţiei şi anularea, în temeiul dispoziţiilor art. 209 
alin. (1)  lit. c) şi următoarele din OUG nr. 34/2006, a procedurii de 
atribuire şi, pe cale de consecinţă, anularea procesului-verbal al 
şedinţei de deschidere a ofertelor nr. 18/1/870/18.05.2015, în ceea 
ce priveşte constatările privind modalitatea de depunere a ofertei 
sale, precum şi depunerea ofertei după termenul limită. 

Prin cererea de intervenţie nr. 3872/29.05.2015, înregistrată 
la CNSC cu nr. 9245/29.05.2015, formulată de către FCC 
CONSTRUCCION SA, cu sediul în Barcelona, Calle Balmes nr. 36, 
Spania, înscrisă în Registrul Comerţului din Barcelona la data de 8 
iunie 1993, Tomul 25762, Fila 108, Pagina B94500, Cod de 
Identificare Fiscală A-28854727, reprezentată legal de Jorge 
Ferrando Cuadradas – Director Zona Europa, în calitate de lider al 
Asocierilor FCC – ASTALDI SpA, pentu lotul 1 şi FCC – ASTALDI SpA 
– CONTRATAS Y VENTAS SA, pentru lotul 2, cu sediul ales la FCC 
CONSTRUCCION SA, Sucursala Bucureşti, Bucureşti, str. Doctor 
Iacob Felix nr. 87, et. 2, sector 1, se solicită admiterea, atât în 
principiu cât şi pe fond, a cererii de intervenţie şi respingerea 
contestaţiei. 

Prin cererea de intervenţie nr. 2562/03.06.2015, înregistrată 
la CNSC cu nr. 9593/03.06.2015, formulată de către Asocierea 
COMSA SAU - AZVI SA - CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION SA - 
ISOLUX INGENIERIA SA (Lider de asociere COMSA), ofertantă 
pentru lotul 1 şi de Asocierea CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCION 
SA - AZVI SA - COMSA SAU - ISOLUX INGENIERIA SA (Lider de 
asociere CORSAN-CORVIAM), ofertantă pentru lotul 2, prin 
reprezentant convenţional SCA Nestor Nestor Diculescu Kingston 
Petersen, cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură în 
Bucureşti, Şos. Bucureşti -Ploieşti, nr. 1A, intr. A, etaj 4, sector 1, 
Bucureşti, cod postal 013681, se solicită admiterea în cererii de 
intervenţie şi respingerea contestaţiei ca neîntemeiată. 

Prin cererea de intervenţie FN, înregistrată la CNSC cu nr. 
9665/04.06.2015, formulată de către IMPRESA PIZZAROTI & C 
SPA, în calitate de lider al Asocierii IMPRESA PIZZAROTI & C SPA - 
SAIPEM SPA – PIZZAROTTI (denumită Asocierea Pizzarotti), cu 
sediul social în Parma 43121, Str. Anna Maria Adorni nr. 1, Italia, 
Cod unic de înregistrare 43991 şi sediul ales pentru comunicarea 
actelor de procedură în Bucureşti, str. Buzeşti nr. 50, clădirea Art 
Business Center, et. 11, sector 1, cod poştal 011015, Bucureşti, 
prin împuternicit Edoardo Ruggia,  solicită Consiliului următoarele: 

- admiterea cererii de intervenţie şi, pe cale de consecinţă, să 
respingerea contestaţiei ca neîntemeiată şi/sau nefondată, 
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dispunerea continuării procedurii de atribuire şi menţinerea 
procesului-verbal al şedinţei de deschidere a procedurii de atribuire 
nr. 18/1/870/18.05.2015, având în vedere doar argumentele şi 
petitul contestaţiei, aşa cum au fost formulate, orice fel de 
modificare/completare ulterioară realizată de către contestatoare 
fiind tardiv formulată; 

- accesul la dosarul cauzei, în conformitate cu prevederile art. 
274 alin. (4) din OUG nr. 34/2006; 

- soluţionarea de urgenţă a contestaţiei, având în vedere că 
procedura de atribuire are ca finanţare fonduri europene astfel încât 
orice întârziere afectează atât posibilitatea de a se executa 
contractul, cât şi garantarea fondurilor pentru încheierea 
contractului. 

- pronunţarea unei decizii ulterior datei la care îi va fi asigurat 
accesul la dosarul cauzei, astfel încât să poată uza de informaţiile 
care se regăsesc în dosarul de achiziţie publică şi acordarea 
posibilităţii de a formula concluzii scrise în temeiul art. 275 alin. (6) 
din OUG nr. 34/2006; 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE 
 

Respinge, ca nefondate, excepţiile invocate.  
Admite, în principiu, cererile de intervenţie. 
Admite contestaţia formulată, în partea ce priveşte lotul 1 şi o 

respinge, ca nefondată, în partea ce priveşte lotul 2. 
Obligă autoritatea contractantă, în termen de 10 zile de la 

comunicarea prezentei decizii, la continuarea procedurii de 
atribuire, cu evaluarea ofertelor depuse şi luarea în considerare a 
ofertei contestatoarei prezentată la lotul 1.  

Admite cererile de intervenţie cu privire la respingerea 
contestaţiei în partea ce priveşte oferta depusă de contestatoare la 
lotul 2 şi le respinge ca nefondate în partea ce priveşte oferta 
depusă de contestatoare la lotul 1. 

Respinge ca nefondată cererea de anulare a procedurii pentru 
cele 2 loturi. 

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

termen de 10 zile de la comunicare. 
 

 


