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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 
Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642; +4 021 8900745, 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. 2098/C5/2297 
Data: 08.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 10/18.11.2015, transmisă prin fax, înregistrată 

la Consiliu sub nr. 22503/18.11.2015 şi în original, înregistrată la 
Consiliu sub nr. 22675/20.11.2015, S.C. NIC MOLDFINEX S.R.L., cu 
sediul în localitatea Rebrişoara, str. Principală nr. 207, judeţul Bistriţa 
Năsăud, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J06/242/2002, având CUI 14760855, a contestat actul administrativ nr. 
41/F/AP/813/13.11.2015 reprezentând comunicarea rezultatului 
procedurii de atribuire prin „licitaţie deschisă”, a contractului de achiziţie 
publică de lucrări având ca obiect „Reparaţii peroane şi igienizări în staţii 
C.F. de pe raza Sucursalei Regională C.F. Cluj” (lot 1 - „Igienizări 
interioare, exterioare şi reparaţii peron Staţia C.F. Jibou” şi lot 2 – 
„Reparaţii peron la Linia I, în Staţia C.F. Sărăţel”), coduri CPV 45233260-
9 şi 45453000-7 (Rev.2), organizată de autoritatea contractantă 
COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” S.A. – SUCURSALA 
REGIONALĂ CF CLUJ, cu sediul în municipiul Cluj Napoca, Piaţa Avram 
Iancu nr. 17, judeţul Cluj şi a solicitat anularea „dispoziţiei comisiei 
juridice” şi declararea ofertei sale ca fiind câştigătoare. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE 
 

Respinge excepţia tardivităţii contestaţiei, invocată de autoritatea 
contractantă. 

Admite, în parte, contestaţia formulată de S.C. NIC MOLDFINEX 
S.R.L., cu sediul în localitatea Rebrişoara, str. Principală nr. 207, judeţul 
Bistriţa Năsăud, în contradictoriu cu autoritatea contractantă COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” S.A. – SUCURSALA REGIONALĂ CF 
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CLUJ, cu sediul în municipiul Cluj Napoca, Piaţa Avram Iancu nr. 17, 
judeţul Cluj. 
   Anulează raportul procedurii de atribuire nr. 41/F/AP/817/ 
13.11.2015, precum şi actele subsecvente acestuia. 
   Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la 
primirea deciziei, să continue procedura de atribuire prin reevaluarea 
ofertei depusă de S.C. NIC MOLDFINEX S.R.L., conform celor reţinute în 
motivare.  
   Respinge, ca inadmisibilă, cererea contestatoarei de declarare 
câştigătoare a ofertei sale.  
   Dispune continuarea procedurii de atribuire cu respectarea celor 
decise anterior. 
   Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006.  
   Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
10 zile de la comunicare. 

 


