
 1

 

CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE  A  CONTESTAŢIILOR 

 
Str. Stavropoleos nr. 6,  sector 3,  Bucureşti,  cod poştal 030084,  România 
Tel: +4 021.310.46.41   Fax: +4 021.890.07.45 şi +4 021.310.46.42   www.cnsc.ro 

 
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul adoptă următoarea 

 
DECIZIE 

Nr. 1757 / C4 / 1958 / 1968 
Data: 16.10.2015 

 
Prin contestaţia nr. 153/02.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19151/06.10.2015, 
depusă de asocierea formată din SC Crai Nou SA, cu sediul în str. 
Mihai Viteazu nr. 32, Suceava, judeţul Suceava, CUI 718338, SC 
Interpress SRL, cu sediul în str. Nicolae Bălcescu nr. 1, Suceava, 
judeţul Suceava, CUI 14622690, şi SC XXL Media SRL, cu sediul în 
str. Curtea Domnească nr. 9, Suceava, judeţul Suceava, CUI 
16279840, privind procedura de cerere de oferte pentru atribuirea 
contractului de servicii de publicitate pentru Consiliul Judeţean 
Suceava, lotul 1 - publicitate în presa scrisă, ziare locale tip cotidian, 
cod CPV 79341000-6, cu data de deschidere a ofertelor 09.09.2015, 
organizată de Consiliul Judeţean Suceava, cu sediul în str. Ştefan cel 
Mare nr. 36, Suceava, judeţul Suceava, în calitate de autoritate 
contractantă, contestatoarea a solicitat anularea rezultatului 
procedurii de atribuire pentru lotul 1 şi reevaluarea ofertelor pentru 
respectivul lot. 

Prin contestaţia nr. 321/06.10.2015, înregistrată la Consiliu cu 
nr. 19220/06.10.2015, depusă de asocierea formată din SC BG 
Media SRL, cu sediul în bd. 1 Decembrie 1918 nr. 10, etaj 6, 
Suceava, judeţul Suceava, CUI 17018169, SC Inter Media SRL, cu 
sediul în bd. George Enescu nr. 1, bloc T8, scara A, ap. 32, 
Suceava, judeţul Suceava, CUI 6526153, şi SC Media Ten 
Productions SRL, cu sediul în bd. 1 Decembrie 1918 nr. 16, bloc 30, 
scara A, ap. 4, Suceava, judeţul Suceava, CUI 18526920, privind 
aceeaşi procedură de cerere de oferte organizată de Consiliul 
Judeţean Suceava, lotul 5 - publicitate la posturi de televiziune 
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locală, contestatoarea a solicitat anularea rezultatului procedurii de 
atribuire pentru lotul 5 şi reevaluarea ofertelor pentru respectivul 
lot. 

Pentru soluţionarea unitară a contestaţiilor, având în vedere că 
acestea au fost formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, 
Consiliul a procedat la conexarea lor, în conformitate cu dispoziţiile 
art. 273 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006. 

 
În baza legii şi a mijloacelor de probă aflate la dosar, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În temeiul art. 278 alin. (5) 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, 
respinge ca nefondate contestaţiile asocierii SC Crai Nou SA - SC 
Interpress SRL - SC XXL Media SRL nr. 153/02.10.2015 şi asocierii 
SC BG Media SRL - SC Inter Media SRL - SC Media Ten Productions 
SRL nr. 321/06.10.2015, în contradictoriu cu Consiliul Judeţean 
Suceava. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. Împotriva ei se 
poate formula plângere, în termen de zece zile de la comunicare. 

 


