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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Bucureşti, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, 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 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. 2176/ C6 /2400 
Data: 18.12.2015 

 
Prin contestaţia înregistrată la C.N.S.C. sub nr.23577/07.12.2015, 

astfel cum a fost precizată, formulată de S.C. ANASIAROM S.R.L., cu sediul 
procedural ales în Timişoara, Str.Eugeniu de Savoya nr.7, ap.16, jud.Timiş, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J35/2511/2013, având 
CUI RO32340159, reprezentată convenţional prin avocat Gociu Adrian, 
împotriva rezultatului procedurii de atribuire, despre care a luat cunoştinţă 
din adresa nr.3/1/3/BAP/1011/15.11.2015, emis de către COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CFR S.A.-SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI 
FERATE TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, Str.Gării nr.2, cam.205, 
jud.Timişoara, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin cerere de oferte cu etapă finală de licitaţie electronică, pe 
loturi, a contractului de lucrări având ca obiect „Intervenţii accidentale la 
construcţiile şi instalaţiile aferente clădirilor de pe raza Sucursalei 
Regionale de Căi Ferate Timişoara – 3 loturi”, s-a solicitat „anularea în tot 
a modalităţii de soluţionare a procedurii achiziţiei publice” şi „eliminarea 
din caietul de sarcini a obligaţiei de a deţine autorizaţie AFER, având în 
vedere că la data întocmirii procedurii această autorizaţie nu mai era 
necesară”.  
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE 

 
Respinge excepţia tardivităţii contestaţiei, invocată de COMPANIA 

NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CFR S.A.-SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI 
FERATE TIMIŞOARA. 

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. ANASIAROM 
S.R.L., cu sediul procedural ales în Timişoara, Str.Eugeniu de Savoya nr.7, 
ap.16, jud.Timiş, în contradictoriu cu COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI 
FERATE CFR S.A.-SUCURSALA REGIONALĂ DE CĂI FERATE TIMIŞOARA, cu 
sediul în Timişoara, Str.Gării nr.2, cam.205, jud.Timişoara. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


