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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. 108 S/C7/851 
Data: 22.05.2015 

 
 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare din 20.05.2015, 

înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu 
nr. 8589/20.05.2015, formulată de către de S.C. ALSTOM 
TRANSPORT S.A., reprezentantă a asocierii RailWorks, formată din 
S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A. – S.C. AKTOR S.A. – S.C. ARCADA 
COMPANY S.A., cu sediul social în Bucureşti, str. Răzoare nr. 32, 
etaj 2, sectorul 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu 
nr. J40/22347/1994, având CUI 6640696, prin S.C.A. Ţucă, 
Zbârcea şi Asociaţii, cu sediul pentru comunicarea actelor de 
procedură în Bucureşti, şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, clădirea 
America House, Aripa de Vest, etaj 8, sectorul 1, formulată 
împotriva procesului-verbal nr. 18/1/870/18.05.2015 al şedinţei de 
deschidere a ofertelor, emis de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE 
CĂI FERATE „CFR” S.A., cu sediul în Bucureşti, bd. Dinicu Golescu 
nr. 38, sectorul 1, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de licitaţie deschisă, organizată în vederea atribuirii 
contractului de lucrări, divizat pe loturi, având ca obiect 
„Reabilitarea liniei de cale ferată Frontieră – Curtici – Simeria, parte 
componentă a Coridorului IV Pan - European pentru circulaţia 
trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h: Tronsonul 2: Km 614 – 
Gurasada, subtronsonul 2a: Km 614 – Cap Y Bârzava şi 2b: Cap Y 
Bârzava - Cap Y Ilteu”, se solicită suspendarea procedurii de 
achiziţie publică, până la soluţionarea fondului contestaţiei, 



 

  2 

admiterea contestaţiei, anularea procedurii de atribuire, în temeiul 
art. 209 alin. (1) lit. c) şi următoarele din O.U.G. nr. 34/2006 şi, pe 
cale de consecinţă, anularea procesului-verbal nr. 
18/1/870/18.05.2015 al şedinţei de deschidere a ofertelor, în ceea 
ce priveşte constatările privind modalitatea de depunere a ofertei 
sale, precum şi depunerea de către acesta a ofertei după termenul 
limită. 

 
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. ALSTOM TRANSPORT S.A., reprezentantă a 
asocierii RailWorks, formată din S.C. ALSTOM TRANSPORT S.A. – 
S.C. AKTOR S.A. – S.C. ARCADA COMPANY S.A., cu sediul în 
Bucureşti, str. Răzoare nr. 32, etaj 2, sectorul 6, în contradictoriu 
cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” S.A., cu sediul în 
Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, ca nefondată. 

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

termen de 5 zile de la comunicare. 
 


