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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 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. 2045/C11/2211/2214 

Data: 26.11.2015 
  

Pe rolul CNSC au fost înregistrate sub nr. 21658/09.11.2015 şi nr. 
21693/09.11.2015, contestaţiile formulate de SC VIOLET 
COMMUNICATION & MEDIA SRL şi de SC TRAINING & CONSULTING 
GROUP SRL, referitoare la procedura de atribuire, prin “cerere de oferte”, 
a contractului de achiziţie publică, având ca obiect: SERVICII DE 
PUBLICITATE TV, cod CPV 79341000-6, organizată de autoritatea 
contractantă MUNICIPIUL SUCEAVA, cu sediul în Suceava, B-dul 1 Mai 
nr. 5A, cod poştal 720224, judeţul Suceava. 
 Prin contestaţia înregistrată la CNSC sub nr. 21658/09.11.2015, 
formulată de SC VIOLET COMMUNICATION & MEDIA SRL, cu sediul în 
Sibiu, B-dul Victoriei nr. 17, ap. 1, judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J32/159/2015, având CUI RO 34155816, 
reprezentată legal prin Breazu Ioana – Administrator, împotriva adresei 
nr. 32234/04.11.2015, reprezentând comunicarea rezultatului 
procedurii, emisă de autoritatea contractantă MUNICIPIUL SUCEAVA, s-
au solicitat următoarele: 
  - anularea adresei nr. 32234/04.11.2015; 
 - obligarea autorităţii contractante la luarea în considerare, în 
cadrul reevaluării ofertelor, a ofertei sale ca fiind acceptabilă şi 
conformă, precum şi la solicitarea de clarificări, potrivit art. 11 din HG 
nr. 925/2006. 
 Prin contestaţia nr. 389/09.11.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
21693/09.11.2015, formulată de SC TRAINING & CONSULTING GROUP 
SRL, cu sediul social în Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 15, 
Pavilionul Administrativ, et. 2, cam. 4, judeţul Suceava, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J33/348/2008, având CF 
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RO23355304, reprezentată legal prin Alexandru Covaşă – Director 
Executiv , împotriva adresei nr. 32234/04.11.2015, reprezentând 
comunicarea rezultatului procedurii, emisă de autoritatea contractantă 
MUNICIPIUL SUCEAVA, s-au solicitat următoarele: 
 - anularea rezultatului procedurii de atribuire nr. 32234/04.11.2015 
şi, în consecinţă, obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei 
sale; 
 - obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor, prin 
raportare la prevederile art. 66 din OUG nr. 34/2006; 
 - anularea raportului procedurii, sau, în condiţiile în care acest fapt 
nu este posibil, anularea procedurii de atribuire, conform art. 209 din 
OUG nr. 34/2006.   
 Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, contestaţiile ce fac obiectul 
dosarelor nr. 2211/2015 şi nr. 2214/2015, au fost conexate pentru a se 
pronunţa o soluţie unitară, deoarece sunt formulate în cadrul aceleiaşi 
proceduri de atribuire. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Respinge contestaţia formulată de SC VIOLET COMMUNICATION & 

MEDIA SRL, în contradictoriu cu autoritatea contractantă MUNICIPIUL 
SUCEAVA, cu sediul în Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A, cod poştal 720224, 
judeţul Suceava, pentru neconstituirea garanţiei de bună conduită. 

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC TRAINING & 
CONSULTING GROUP SRL, în  contradictoriu cu autoritatea contractantă 
MUNICIPIUL SUCEAVA. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în  cauză. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în  termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


