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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 

Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642, +40218900745  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. 1970/C3/2155 
Data: 18.11.2015  

 
Prin contestaţia nr. 317/30.10.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21179/02.11.2015, 
înaintată de SC BRIO MEDIA SRL, cu sediul în Piteşti, Bd. Republicii nr. 
1A, judeţul Argeş, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J03/212/2002, având CUI 14524676, reprezentată legal prin Barata 
Mariana – Administrator, formulată împotriva rezultatului procedurii ce i-
a fost comunicat prin adresa nr. 3009/27.10.2015, emis de MINISTERUL 
MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE, 
cu sediul în Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1, în calitate 
de autoritate contractantă în procedura, cerere de oferte, organizată în 
vederea atribuirii unui contract de achiziţie publică având ca obiect 
„Servicii de publicitate în cadrul proiectului POSDRU – ID 142874 Europa 
inclusivă - Iniţiative regionale sustenabile”, cu invitaţie de participare nr. 
378887 publicată în SEAP în 04.09.2015, s-a solicitat Consiliului 
„anularea procesului-verbal de evaluare a ofertelor, a rezultatului 
procedurii şi a hotărârii prin care a fost desemnată câştigătoare SC 
Godmother SRL şi reluarea procedurii de evaluare conform dispoziţiilor 
art. 255 alin. (1) şi art. 2562 alin. (1) din OUG nr. 34/2006”. 

Prin adresa nr. 843/03.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
21320/03.11.2015, SC GODMOTHER SRL, cu sediul în Bucureşti, str. 
Dragoş Vodă nr. 44, sector 2, înmatriculată la Oficiul Registrului 
Comerţului sub nr. J40/9233/1997, având CUI 9997589, reprezentată 
legal prin Văcăruş Valentin - Administrator, a înaintat o cerere de 
intervenţie voluntară accesorie, prin care a solicitat Consiliului 
respingerea contestaţiei formulate de SC BRIO MEDIA SRL, ca 
neîntemeiată. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 

 
Admite în principiu cererea de intervenţie formulată de SC 

Godmother SRL. 
Admite contestaţia depusă de SC BRIO MEDIA SRL. 
Anulează raportul procedurii în partea dedicată ofertei SC 

Godmother SRL, precum şi adresele de comunicare a rezultatului 
procedurii de achiziţie publică, ca acte subsecvente ale raportului 
procedurii. 

Obligă autoritatea contractantă ca, în termen de 15 zile de la 
primirea deciziei Consiliului, să reanalizeze oferta SC Godmother SRL, cu 
respectarea dispoziţiilor legale şi a celor evocate în motivare. 

Respinge ca nefondată cererea de intervenţie depusă de SC 
Godmother SRL. 

Dispune continuarea procedurii de achiziţie publică, cu respectarea 
celor decise. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


