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CONSILIUL  NAŢIONAL  DE 
SOLUŢIONARE  A  CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642  +4 021 890 07 45   www.cnsc.ro 

 

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. 2061/C7/2310 
Data: 02.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 362/19.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 22784/23.11.2015, 
formulată de către de S.C. INTERFAX S.A., cu sediul în Siret, str. Latcu 
Vodă nr. 14, sc. A, et. 2, ap. 3, judeţul Suceava, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J33/7/1994, având CUI RO 5099690, 
formulată împotriva adresei nr. 27265/AC/16.11.2015 de comunicare a 
rezultatului procedurii de atribuire, emisă de către REGIA NAŢIONALĂ A 
PĂDURILOR – ROMSILVA R.A., cu sediul în Bucureşti, str. Petricani nr. 
9A, sectorul 2, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii 
de cerere de oferte, aplicată integral prin utilizarea mijloacelor 
electronice, fără etapă finală de licitaţie electronică, organizată în 
vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect 
„Lucrări de reabilitare DF Muncel DSSV”, se solicită admiterea 
contestaţiei aşa cum a fost formulată şi motivată, anularea adresei nr. 
27265/AC/16.11.2015, de comunicare a rezultatului procedurii de 
atribuire, prin care oferta sa a fost declarată inacceptabilă, iar oferta 
S.C. EUROSTRADE COMPANY S.A. a fost desemnată câştigătoare, 
constatarea că oferta sa este conformă şi nu inacceptabilă, potrivit art. 
36 alin. (1) lit. f) din H.G. nr. 925/2006, obligarea autorităţii 
contractante la acceptarea/recunoaşterea ofertei sale ca fiind conformă 
şi admisibilă, cu obligarea autorităţii contractante de a o lua în 
considerare la reevaluarea ofertelor, precum şi reevaluarea ofertelor în 
cadrul acestei proceduri de atribuire. 

Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în scris. 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE: 
 
Respinge contestaţia formulată de către S.C. INTERFAX S.A., cu 

sediul în Siret, str. Latcu Vodă nr. 14, sc. A, et. 2, ap. 3, judeţul 
Suceava, în contradictoriu cu REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – 
ROMSILVA R.A., cu sediul în Bucureşti, str. Petricani nr. 9A, sectorul 2, 
ca rămasă fără obiect.  

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

10 zile de la comunicare. 
 


