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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE SOLUŢIONARE 
A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642  +4 021 890 07 45   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. 1921/C8/2127 
Data: 11.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. 1354/27.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

20806/28.10.2015, depusă de SC PRINTOPIA SRL, cu sediul în Timişoara, str. 
Tosca nr. 16, judeţul Timiş, având CUI RO 22658113, reprezentată legal de  
Horaţiu Oana – Administrator, formulată împotriva răspunsului de clarificare 
nr. 2 publicat în SEAP în data de 26.10.2015, de COMPANIA NAŢIONALĂ 
„IMPRIMERIA NAŢIONALĂ” SA, cu sediul în Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu nr. 
244D, sector 6, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
cerere de oferte online, organizată în vederea atribuirii contractului având ca 
obiect: „ACHIZIŢIA A DOUĂ MULTIFUNCŢIONALE (SCANNER, COPIATOR, 
IMPRIMANTĂ, FAX)”, cod CPV 30232000-4 -Echipament periferic (Rev.2), 
iniţiată prin publicarea în SEAP a invitaţiei de participare nr. 
380868/20.10.2015, s-a solicitat Consiliului obligarea autorităţii contractante 
la respectarea prevederilor art. 78 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 şi, implicit, 
de a răspunde, pe fond, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai 
repede posibil la solicitările de clarificări primite. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

 Respinge, ca nefondată, excepţia lipsei de obiect a contestaţiei, invocată 
de autoritatea contractantă. 
 Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC PRINTOPIA SRL, în 
contradictoriu cu autoritatea contractantă COMPANIA NAŢIONALĂ 
„IMPRIMERIA NAŢIONALĂ” SA.  

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică. 
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 

zile de la comunicare. 


