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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 
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Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642    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. 653 S/C7/3695 

                                    Data: 22.12.2014 
 
 

Prin contestaţia nr. 992/16.12.2014, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 32417/16.12.2014, 
formulată de către S.C. CONSTRUCŢII FEROVIARE DRUMURI 
PODURI S.R.L., cu sediul în Cotu Ciorii, str. Principală F.N., jud. 
Buzău, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J10/234/2002, având CIF RO 14606229, reprezentată legal prin 
director general Ciobanu Iulian, împotriva procedurii de atribuire, 
prin cerere de oferte cu fază finală de licitaţie electronică, a 
contractului de lucrări având ca obiect „Protecţia conductei de 
transport gaze naturale 20" Valea Călugarească-Teleajen, la 
traversarea râului Teleajen”, cod CPV 45246200-5 – Lucrări de 
protecţie a malurilor (Rev.2), organizată de către SOCIETATEA 
NAŢIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A. 
MEDIAŞ, cu sediul în Mediaş, Piaţa C.I. Motaş nr. 1, jud. Sibiu, în 
calitate de autoritate contractantă, se solicită următoarele:  

1. anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 
47399/11.12.2014, a tuturor actelor care au stat la baza emiterii 
acesteia, precum şi a actelor subsecvente acesteia; 

2. obligarea autorităţii contractante la evaluarea ofertelor cu 
respectarea legislaţiei achiziţiilor publice şi solicitarea de clarificări 
clare şi concise; 

3. suspendare procedurii de achiziţie până la soluţionarea 
acestei contestaţii; 

4. accesul la ofertea depusă de S.C IPM PARTENERS ROMANIA 
S.A, în temeiul prevederilor art. 274 alin. 4 din O.U.G. nr. 34/2006. 
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Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care S.C. 
CONSTRUCŢII FEROVIARE DRUMURI PODURI S.R.L. a solicitat 
suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea pe fond a 
contestaţiei. 

  
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
                                       DECIDE: 
 

Respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire, 
formulată de către S.C. CONSTRUCŢII FEROVIARE DRUMURI 
PODURI S.R.L., cu sediul în Cotu Ciorii, str. Principală F.N., jud. 
Buzău, în contradictoriu cu SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE 
TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ, cu sediul în 
Mediaş, Piaţa C.I. Motaş nr. 1, jud. Sibiu, ca nefondată. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în 

termen de 5 zile de la comunicare.                                      
 

                                      


