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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. 595s/274 C10/3148 

Data: 10.09.2014  
 
 

Prin contestaţia nr. 495/09.09.2014 înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 26812/09.09.2014, 
depusă de către SC WIEBE ROMÂNIA SRL, cu sediul în Bucureşti, str. 
Frumoasa nr. 11, sector 1, având Cod Unic de Înregistrare 
15687329, şi număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului 
J40/11541/2003, formulată împotriva adresei nr. C1/1459/ 
02.09.2014, reprezentând comunicarea rezultatului procedurii, emisă 
de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” SA – 
SUCURSALA REGIONALĂ CF BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, str. 
Piaţa Gării de Nord nr. 1-3, sector 1, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de atribuire prin licitaţie deschisă a 
contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect “Lucrări 
de reparaţii linii CF pentru ridicare restricţii de viteză” – Lotul 7: Linia 
500 Ploieşti Est - Cricov, fir II KM 69+600 -73 + 000 şi HM Valea 
Călugărească - linia 2 directă, cod CPV 45234100-7, s-a solicitat:  

- anularea deciziei autorităţii contractante prin care oferta SC 
WIEBE ROMÂNIA SRL a fost declarată necâştigătoare, comunicată 
prin adresa nr. C1/1459/02.09.2014, precum şi a oricăror acte 
interne anterioare şi/sau subsecvente şi conexe acesteia; 

- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de 
atribuire în sensul reluării acesteia prin reanalizarea şi evaluarea 
tuturor ofertelor, cu respectarea dispoziţiilor legale în materia 
achiziţiilor publice şi stabilirea ofertelor admisibile conform criteriului 
de atribuire stabilit prin documentaţia de atribuire;   
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- suspendarea procedurii de atribuire până la judecarea în fond 
a prezentei contestaţii, în temeiul art. 2751 din OUG nr. 34/2006. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care SC 
WIEBE ROMÂNIA SRL a solicitat suspendarea derulării procedurii de 
atribuire până la soluţionarea cauzei pe fond, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 275¹ din OUG nr. 34/2006. 

 
În baza prevederilor legale aplicabile, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

 În temeiul prevederilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006 Consiliul 
respinge cererea de suspendare a procedurii, formulată de către SC 
WIEBE ROMÂNIA SRL. 
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 
de 5 zile de la comunicare. 
 

 


