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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleus 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. 313s/C10/2317 
Data: 03.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. 4101/19.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 22790/23.11.2015, depusă 
de către SC SFR MINI EXCAVATOARE SRL, cu sediul în municipiul Deva, 
str. Santuhalm nr. 126, judeţul Hunedoara, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J20/807/2011 şi Cod Unic de Înregistrare 
28967312, formulată împotriva adresei nr. 27271/16.11.2015, 
reprezentând comunicarea rezultatului procedurii de atribuire emisă de 
către REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA RA în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în Bucureşti, str. Petricani nr. 9A, sector 
2, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă” online pentru atribuirea 
contractului de achiziţie publică de lucrări, având ca obiect „Reabilitare 
drum forestier Fetiţa Mare - D.S.Hunedoara”, cod CPV 45233142-6, s-a 
solicitat: 

- anularea actului denumit „Adresa 27271 / AC / 16.11.2015" prin care 
autoritatea contractantă a declarat oferta SC SFR MINI EXACAVATOARE 
SRL neconformă pe baza prevederilor art. 79 alin. (1) din HG nr. 925/2006 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- obligarea autorităţii contractante de a lua în considerare răspunsul 
nr. 4075/09.11.2015, respectiv 4084/11.11.2015 la solicitările de 
clarificări  nr. 4317/DRD/06.11.215, respectiv nr. 4512/DRD/11.11.2015, 
inclusiv anexele din cadrul acestor răspunsuri; 

- obligarea autorităţii contractate de a solicita toate informaţiile 
relevante SC SFR MINI EXACAVATOARE SRL şi de a reevalua oferta 
depusă de societatea SC SFR MINI EXACAVATOARE SRL în urma analizării 
tuturor informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii contractante.      

 
 

În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
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DECIDE:  
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 1 din Codul de 
procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 297 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
considerentele evocate în motivarea prezentei, suspendă soluţionarea 
contestaţiei formulată de SC SFR MINI EXCAVATOARE SRL, până la 
soluţionarea de către Curtea de Apel Bucureşti a dosarului nr. 
7060/2/2015, având ca obiect plângerea formulată de REGIA NAŢIONALĂ 
A PĂDURILOR – ROMSILVA RA împotriva deciziei CNSC nr. 
1863/C2/1972/03.11.2015. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi Codului de procedură 
civilă. 

 
 


