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    CONSILIUL NAŢIONAL DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 

Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro 
 
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea, 
 

DECIZIE 
Nr. 149S/C7/1217 
Data: 02.07.2015  

 
Prin contestaţia nr. 340/30.06.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 11973/30.06.2015, 
S.C. TEO TRANS CONSULTING S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Ion 
Ţuculescu, nr. 42A, bloc PM40, scara C, etaj 10, apartament 106, 
sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J40/10923/2004, CUI RO 16572866, reprezentată de Adrian 
Mugurel Teodorescu, în calitate de administrator, împotriva adresei 
nr. 30/235455/26.06.2015, privind rezultatul procedurii de atribuire,  
emisă de către COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI 
DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA S.A. – DIRECŢIA REGIONALĂ 
DE DRUMURI ŞI PODURI BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, b-dul. 
Iuliu Maniu, nr. 401A, sector 6, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, organizată în 
vederea încheierii acordului cadru, având ca obiect „Lucrări de 
întreţinere curentă pe timp de vară pentru reţeaua rutieră din 
administrarea D.R.D.P. Bucureşti – Autostrada A2 (Bucureşti –
Lehliu)”, se solicită următoarele: 

-   suspendarea prezentei proceduri de achiziţie publică, până 
la soluţionarea pe fond  a contestaţiei; 

- anularea adresei nr. 30/235455/26.06.2015 privind rezultatul 
procedurii de atribuire şi obligarea autorităţii contractante la 
emiterea unei alte adrese, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- anularea raportului procedurii şi a tuturor actelor subsecvente 
acestuia; 
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- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de 
atribuire în cauză, în sensul reanalizării şi reevaluării ofertei depuse 
de către S.C. TEO TRANS CONSULTING S.R.L. 

Prin prezenta, urmează a fi soluţionată cererea prin care S.C. 
TEO TRANS CONSULTING 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. TEO TRANS CONSULTING S.R.L., cu sediul 
în Bucureşti, str. Ion Ţuculescu, nr. 42A, bloc PM40, scara C, etaj 
10, apartament 106, sector 3, în contradictoriu cu COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN 
ROMÂNIA S.A. – DIRECŢIA REGIONALĂ DE DRUMURI ŞI PODURI 
BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, b-dul. Iuliu Maniu, nr. 401A, 
sector 6, ca nefondată.  

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

termen de 5 zile de la comunicare.  
 


