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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. 275s/C5/2093 
Data: 02.11.2015 

 
 

Prin contestaţia fără număr de înregistrare şi nedatată, transmisă 
prin fax, înregistrată la Consiliu sub nr. 20571/23.10.2015, prin mijloace 
electronice, înregistrată la Consiliu sub nr. 20585/23.10.2015 şi în 
original, înregistrată la Consiliu sub nr. 20727/27.10.2015, S.C. 
DELINUS PRODIMPEX S.R.L., cu sediul în municipiul Braşov, str. 13 
Decembrie nr. 121, bl. 121, ap. 7, judeţul Braşov, având adresa de 
corespondenţă în municipiul Braşov, str. Ioan Barac nr. 13, judeţul 
Braşov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J08/2122/1994, având CIF RO 6129498, a contestat adresa nr. 
10/4/1482/2015, reprezentând răspunsul autorităţii contractante la 
solicitările de clarificări ale contestatoarei (publicat în SEAP sub nr. 
10/4/1483/2015, la data de 22.10.2015 ora 1100), emis în cadrul 
procedurii de atribuire prin „licitaţie deschisă”, a contractului de achiziţie 
publică de lucrări având ca obiect „Înlocuit tâmplarie cu PVC şi geam 
termopan la clădiri pe raza Sucursalei Regionale CF Constanţa”, cod CPV: 
45421150-0 (Rev.2), organizată de autoritatea contractantă COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ DE 
CĂI FERATE CONSTANŢA, cu sediul în municipiul Constanţa, Aleea 
Albăstrelelor nr. 10, judeţul Constanţa şi a solicitat, obligarea autorităţii 
contractante la anularea adresei nr. 10/4/1482/2015, a fişei de date şi a 
caietului de sarcini, precum şi la întocmirea în condiţii de legalitate a 
acestora „prin includerea în rândul legislaţiei aplicabile a dispoziţiilor OMT 
290/2000 şi normele la anexa nr. 1 privind obligaţia deţinerii autorizaţiei 
de funcţionare şi agrement tehnic feroviar şi instituirea ca o condiţie de 
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eligibilitate pentru ofertanţi, a exigenţei deţinerii Autorizaţiei de Furnizor 
de Servicii Feroviare, pentru lucrările ce fac obiectul procedurii”. 

Prin adresa fără număr de înregistrare şi nedatată la emitentă, 
înregistrată la Consiliu sub nr. 21007/30.10.2015, contestatoarea S.C. 
DELINUS PRODIMPEX S.R.L. a transmis Cererea de suspendare a 
procedurii de atribuire în temeiul art. 275 din OUG nr. 34/2006, „până 
la soluţionarea contestaţiei formulată de subscrisa împotriva caietului de 
sarcini al procedurii, înregistrată la CNSC Bucureşti sub nr. 
20571/23.10.2015”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE 
 

Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a procedurii de 
atribuire formulată de DELINUS PRODIMPEX S.R.L., cu sediul în 
municipiul Braşov, str. 13 Decembrie nr. 121, bl. 121, ap. 7, judeţul 
Braşov, în contradictoriu cu autoritatea contractantă COMPANIA 
NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ DE 
CĂI FERATE CONSTANŢA, cu sediul în municipiul Constanţa, Aleea 
Albăstrelelor nr. 10, judeţul Constanţa. 

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 
5 zile de la comunicare. 

 


