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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. 2036/C8/2210 
Data: 25.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. 106/429/06.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21654/09.11.2015,  
formulată de SC REMARUL 16 FEBRUARIE SA, cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, judeţul Cluj, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J12/1591/1992, având CUI RO201373, 
reprezentată legal prin Galos Horea – director general, împotriva 
refuzului de neprelungire a termenului de depunere a ofertelor, a 
procesului-verbal al sedinţei de deschidere a ofertelor nr. 
61/2361/29.10.2015 şi a adresei de comunicare a rezultatului procedurii 
nr. 61/2/2379/30.10.2015, emise de SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE 
TRANSPORTURI FEROVIARE DE CĂLĂTORI „CFR CĂLĂTORI” SA, cu sediul 
în Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă, 
organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „Servicii 
de reparare osii motoare şi libere pentru boghiurile automotoarelor Desiro 
SR 20D”, s-a solicitat Consiliului: 

- „anularea refuzului autorităţii contractante de prelungire a 
termenului de depunere a ofertelor”, 

- anularea procesului-verbal al sedinţei de deschidere a ofertelor nr. 
61/2361/29.10.2015, 

- anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 
61/2/2379/30.10.2015, 

- obligarea autorităţii contractante la reluarea procedurii prin 
stabilirea unui nou termen de depunere a ofertelor, de maxim 15 zile de 
la data admiterii contestaţiei. 
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În baza documentelor depuse de părţi, 
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC REMARUL 16 

FEBRUARIE SA, în contradictoriu cu SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE 
TRANSPORTURI FEROVIARE DE CĂLĂTORI „CFR CĂLĂTORI” SA. 

Menţine decizia de anulare a procedurii de achiziţie publică. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi.  
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


