
 

 

ÎNTREBARE 

Către:   

 
Domnul Sorin  Mihai GRINDEANU, Ministrul Transporturilor și 

Infrastructurii  
 

De la: Deputat AELENEI DĂNUȚ - neafiliat 

   Circumscripția electorală nr. 14 Constanta 

Data: 20.06.2022 
 

Subiectul întrebării: atribuire lucrări de reparații în portul Constanța 
 

     Săptămâna trecută Regionala CFR Constanța a decis să atribuie, la două firme,  
lucrările de reparație derulate la liniile de cale ferată din portul Constanța, fără a 
permite altor companii să trimită ofertele lor. Finanțarea este asigurată din fondul de 

rezervă al Guvernului, dar nici ministrul transporturilor și nici CFR SA nu menționează 
care este valoarea contractelor semnate cu cele două firme. 

     Firmele alese pe considerente necunoscute de CFR și Ministerul Transporturilor sunt 
Wiebe pe lotul 1 (lucrări pe 19 linii, totalizând 6,6 km și 32 aparate de cale) și Arcada 

Company pentru lotul 2 (lucrări pe 16 linii, totalizând 6,8 km și 43 aparate de cale). 
     Dacă urgența lucrării poate fi înțeleasă, atribuirea netransparentă a 
acestuia, nu. Au mai existat cel puțin patru firme interesate să facă aceste lucrări. 

     În urma exprimării interesului de a participa la lucrări, unora dintre firme li s-a spus 
să urmărească SEAP , sistemul de achiziții publice pentru a descărca de acolo 

documentația tehnico-economică solicitată. Orice procedură cu obiectul reparației 
liniilor din port lipsește însă din Sistemul Public de Achiziții SEAP, răspunsul CFR 
aducând mai degrabă cu ironii neavenite. 

     Mai mult, unor firme care au sute de kilometri de cale ferată modernizați sau 
refăcuți și sute de aparate de cale înlocuite pentru CFR SA, li s-a spus că Regionala CFR 

Constanța nu a avut cu ei colaborări din care să fie dedusă capacitatea acestor firme, 
reprezentanții  acestor  firme fiind amenințați cu blocarea totală a accesului lor la 
licitațiile viitoare dacă vor îndrăzni să conteste procedurile. Care contestații nici nu pot 

fi depuse pentru că procedurile de achiziție publică aferente nici nu există în SEAP. 
     În luna aprilie,s-a decis să se direcționeze fără licitație, 200 de milioane de lei către 

firma sau firmele care vor repara infrastructura feroviară din Portul Constanța pentru a 
putea să se operaționalizeze ceea ce ani buni a fost blocat de vagoanele care au zăcut 
efectiv pe liniile din interiorul infrastructurii feroviare din Portul Constanța  pentru a se  

putea mări capacitatea tuturor activităților de transport din port. Contractul s-a stabilit 
că va fi atribuit în urma ”unei proceduri de negociere fără invitație prealabilă la o 

procedură concurențială de ofertare”.Acum nu s-a mai recurs nici măcar la această 
procedură simplificată, ci s-a trecut la  atribuire directă. 
     Prin prezenta vă solicit răspuns la următoarele întrebări: 
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     Ce criterii ați avut la bază când ați recurs la atribuirea directă a contractelor 

firmelor de mai sus ? Ați avut la bază și un caiet de sarcini publicat prin sistemul de 
achiziții publice? 

     Care este valoarea fiecărui contract în parte? Dar termenul de execuție al acestora? 
 

 
Solicit răspuns în scris în termenul prevăzut de lege. 
 

 

 
Cu stimă,  

Deputat  neafiliat 

AELENEI DĂNUȚ 




