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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; +4 021 8900745, 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. 2032/C5/2153 
Data: 25.11.2015 

 
Prin contestaţia nr. 7901/30.10.2015, înregistrată la Consiliu sub 

nr. 21141/02.11.2015, S.C. LIBRO EVENTS S.R.L., cu sediul social în sat 
Căldăraru, comuna Cernica, strada Oxigenului nr. 8, cam. 1 şi 2, judeţul 
Ilfov, având adresa de corespondenţă la punctul de lucru din municipiul 
Bucureşti, bd. Ferdinand I nr. 58, sc. C, et. 1, birou 6, sector 2, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J23/2030/2013, 
având CIF RO 26301716, a contestat actul administrativ nr. 
8127/21.10.2015, reprezentând comunicarea rezultatului emis în cadrul 
procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschisă”, cu etapă finală de licitaţie 
electronică, a acordului-cadru având ca obiect „Furnizarea şi distribuţia 
de fructe necesare Programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcolile din judeţul Galaţi”, coduri CPV 032222321-9, 
601000000-9 (Rev.2), organizată de JUDEŢUL GALAŢI, în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 7, 
judeţul Galaţi, reprezentată convenţional şi având sediul ales pentru 
comunicarea actelor de procedură la S.C.A. „CEPARU ŞI IRIMIA” din 
municipiul Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 3C, sector 5 şi a 
solicitat obligarea autorităţii contractante la reanalizarea ofertei sale, 
precum şi obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor de 
judecată, respectiv a primei de asigurare achitate pentru constituirea 
garanţiei de bună conduită. 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
Admite contestaţia formulată de S.C. LIBRO EVENTS S.R.L., cu 

sediul social în sat Căldăraru, comuna Cernica, strada Oxigenului nr. 8, 
cam. 1 şi 2, judeţul Ilfov, având adresa de corespondenţă la punctul de 
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lucru din municipiul Bucureşti, bd. Ferdinand I nr. 58, sc. C, et. 1, birou 
6, sector 2, în contradictoriu cu JUDEŢUL GALAŢI, în calitate de 
autoritate contractantă, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 7, 
judeţul Galaţi, reprezentată convenţional şi având sediul ales pentru 
comunicarea actelor de procedură la S.C.A. „CEPARU ŞI IRIMIA”, din 
municipiul Bucureşti, str. Dr. Grigore Romniceanu nr. 3C, sector 5, 
anulează, în parte, raportul procedurii înregistrat sub nr. 
8125/21.10.2015 şi actele subsecvente acestuia, în ceea ce priveşte 
referirile la oferta contestatoarei  şi obligă autoritatea contractantă, ca în 
termen de 10 zile de la primirea deciziei, să reevalueze oferta 
contestatoarei conform celor reţinute în motivare.  

Dispune continuarea procedurii de atribuire cu aplicarea celor 
decise anterior. 

Obligă autoritatea contractantă la plata către contestatoare a sumei 
de 907 lei, reprezentând cheltuieli efectuate în cursul soluţionării 
contestaţiei. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 
10 zile de la comunicare. 

 


