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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. 583s/C5/2960 
Data: 14.08.2014 

 
Prin contestaţia nr. 2006/1237/08.08.2014, transmisă iniţial 

prin mijloace electronice, înregistrată la Consiliu sub nr. 
24882/11.08.2014 şi ulterior, în original, prin poştă, înregistrată la 
Consiliu sub nr. 25097/13.08.2014, S.C. ASTRA VAGOANE 
CĂLĂTORI S.A., cu sediul în municipiul Arad, str. Petru Rareş nr. 1-
3, judeţul Arad, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J02/536/1998, având CUI RO 10966616, a contestat actul 
administrativ, reprezentând „clarificarea nr. 1 publicată în SEAP la 
data de 30.07.2014”, emis în cadrul procedurii de atribuire prin 
„licitaţie deschisă”, a acordului-cadru de furnizare având ca obiect 
„Achiziţia de trenuri noi de metrou pentru Magistrala 5, Drumul 
Taberei - Pantelimon”, cod CPV 34620000-9 (Rev.2), organizată de 
autoritatea contractantă METROREX S.A., cu sediul în municipiul 
Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 şi a solicitat, cu titlu 
prealabil, „suspendarea de urgenţă a procedurii de atribuire până la 
soluţionarea fondului cauzei în temeiul art. 275 din OUG nr. 
34/2006”, iar în principal, anularea actului atacat, decalarea 
termenelor de depunere şi deschidere a ofertelor precum şi 
anularea procedurii de atribuire. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE 
 

Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire 
formulată de S.C. ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A., cu sediul în 
municipiul Arad, str. Petru Rareş nr. 1-3, judeţul Arad, în 
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contradictoriu cu autoritatea contractantă METROREX S.A., cu 
sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1. 

Dispune suspendarea procedurii de atribuire. 
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 5 zile de la comunicare. 
 


