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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. 1861/C11/2028 

Data: 03.11.2015 
 
Prin contestaţia nr. MGM164/13.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19793/13.10.2015, formulată 
de SC MAGNUM SRL, cu sediul în Buşteni, str. Poligonului nr. 3B, judeţul 
Prahova, având CUI RO 1333346, reprezentantă legal prin Şerban Penculescu 
- Administrator, împotriva adresei nr. MECS 1366/SMIS37655/07.10.2015, 
reprezentând o solicitare de clarificări, precum şi împotriva adresei nr. 
1378/SMIS37655/08.10.2015, reprezentând comunicarea rezultatului 
procedurii, emise în cadrul procedurii organizată în baza unei norme 
procedurale interne, în vederea atribuirii, pe loturi, a contractului având ca 
obiect „Servicii organizare evenimente în cadrul Proiectului «Creşterea 
calităţii sistemului educaţional preuniversitar din România prin 
implementarea de instrumente moderne de management şi monitorizare» 
COD SMIS 37655”, cod CPV 55120000-7 (Rev. 2), de MINISTERUL 
EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în Bucureşti, str. G-ral. Berthelot nr. 28-30, sector 1, 
s-a solicitat anularea adresei nr. 1378/SMIS37655/08.10.2015, reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii, anularea raportului procedurii şi a 
tuturor actelor subsecvente acestuia, reevaluarea ofertei sale, continuarea 
procedurii de achiziţie publică, cu stabilirea ofertei câştigătoare dintre 
„ofertele conforme/admisibile” prin aplicarea criteriului de atribuire stabilit 
prin fişa de date, precum şi „rectificarea documentelor ce rezultă din acest 
proces, astfel încât să se asigure respectarea prevederilor legale în vigoare în 
materia achiziţiilor publice”. 

 
 

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

 
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC MAGNUM SRL, în 

contradictoriu cu MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE şi 
dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 

zile de la comunicare. 


