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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. 1895/C1/2004 
Data: 06.11.2015 

 
 
Prin contestaţia nr. 4033/12.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 19638/12.10.2015, 
depusă de SC SFR MINI EXCAVATOARE SRL, cu sediul în mun. Deva, str. 
Santuhalm nr. 126, jud. Hunedoara, înmatriculată la Registrul 
Comerţului sub nr. J20/807/2011, având CUI RO28967312, reprezentată 
legal prin Sfaru Petronela Cătălina - administrator, împotriva adresei de 
comunicare a rezultatului procedurii nr. 26385/08.10.2015, emisă de 
către REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA RA, cu sediul în 
mun. Bucureşti, str. Petricani nr. 9A, sector 2, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de achiziţie publică organizată prin 
cerere de oferte online, în vederea atribuirii contractului de lucrări, 
având ca obiect „Reabilitarea drumurilor forestiere din bazinul hidrografic 
Iazuri - D.S. Hunedoara”, cod CPV 45233142-6, s-a solicitat:  
- anularea adresei nr. 26385/08.10.2015; 
- obligarea autorităţii contractante de a lua în considerare răspunsul nr. 
4000/18.09.2015 la solicitările de clarificări referitoare la transportul 
explozibilului; 
- obligarea autorităţii contractate de a-i solicita toate informaţiile 
relevante în urma analizării răspunsului la solicitarea de clarificări şi de a 
reevalua oferta sa în urma analizării tuturor informaţiilor puse la 
dispoziţie;  
- declararea ofertei sale conforme şi restabilirea clasamentului pe baza 
criteriului de atribuire stabilit, respectiv „preţul cel mai scăzut”.  
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În baza documentelor depuse de părţi, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
 

DECIDE:  
 
 
Respinge ca nefondată contestaţia formulată de SC SFR MINI 

EXCAVATOARE SRL, în contradictoriu cu REGIA NAŢIONALĂ A 
PĂDURILOR - ROMSILVA RA. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 
10 zile de la comunicare. 

 
 


