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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. 1942/C8/2060 
Data: 13.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. 583/19.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

20170/19.10.2015, înaintată de SC OVO DESIGN FURNITURE GROUP SRL, 
cu sediul în comuna Mogoşoaia, str. Bucureşti-Târgovişte, nr. 176, judeţul 
Ilfov, înregistrată  la  Registrul  Comerţului  sub  nr. J23/2346/2002, având 
CUI 6844800, reprezentată legal de Cocirta Gheorghiţă, formulată 
împotriva rezultatului procedurii de atribuire, comunicat prin adresa nr. 
619/08.10.2015, emisă de UNIVERSITATEA EFTIMIE MURGU, cu sediul în 
Reşiţa, Piaţa Traian Vuia, nr. 1-4, judeţul Caraş-Severin, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, 
organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Furnizare de 
produse de mobilier, inclusiv montaj”, pentru Campus Universitar 
„Complex Eftimie Murgu”, cod CPV: 39100000-3 – Mobilier (Rev. 2), 
iniţiată prin publicarea în SEAP a anunţului de participare nr. 
159401/12.05.2015, s-a solicitat Consiliului:  

- să anuleze decizia prin care oferta sa a fost declarată neconformă 
potrivit art. 36 alin. (2) din HG nr. 925/2006; 

- să anuleze raportul procedurii şi toate actele subsecvente acestuia; 
- să oblige autoritatea contractantă la continuarea procedurii prin 

reevaluarea ofertei sale tehnice; 
- să dispună anularea deciziei pentru câştigător şi declararea ofertei 

sale drept câştigătoare 
Prin adresa nr. 2095/28.10.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 

20875/28.10.2015, SC ARDUDANA SA, cu sediul în localitatea Ardud, str. 
Ştefan cel Mare, nr. 22, judeţul Satu Mare, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J30/1175/1994, CUI 6043507, reprezentată 
legal prin Păcurar Dumitru – director general şi convenţional prin CABINET 
DE AVOCAT „BACIU ALEXANDRU-RĂZVAN”, cu sediul profesional în 
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Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 17, bloc 101, sc. 4, etaj 7, apt. 74, 
sector 5, a înaintat Consiliului o cerere de intervenţie prin care solicită: 

- admiterea cererii de intervenţie astfel cum a fost formulată; 
- respingerea contestaţiei, depusă de SC OVO DESIGN FURNITURE 

GROUP SRL, ca nefondată; 
- menţinerea deciziei autorităţii contractante prin care oferta depusă 

de SC OVO DESIGN FURNITURE GROUP SRL a fost considerată neconformă 
potrivit art. 36 alin. (2) lit. a) din HG nr. 925/2006; 

- menţinerea deciziei autorităţii contractante prin care oferta sa a fost 
desemnată câştigătoare; 

- continuarea procedurii de atribuire prin semnarea contractului de 
achiziţie publică. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE 
 

Încuviinţează în principiu cererea de intervenţie accesorie formulată de 
SC ARDUDANA SA. 

Respinge ca nefondate excepţiile invocate de intervenient. 
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC OVO DESIGN 

FURNITURE GROUP SRL, în contradictoriu cu UNIVERSITATEA EFTIMIE 
MURGU şi dispune continuarea procedurii. 

Admite cererea de intervenţie formulată de SC ARDUDANA SA. 
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 

zile de la comunicare. 
 


