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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, +4021 8900745    www.Consiliu.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. 2163/C11/2356/2390 
Data: 17.12.2015 

 
Pe rolul Consiliului au fost înregistrate, sub nr. 23213/02.12.2015 

şi nr. 23443/04.12.2015, contestaţiile formulate de SC NEMNŢANU 
SERVICII SRL şi FUNDAŢIA POEM ALBA, referitoare la procedura de 
atribuire, prin “licitaţie restrânsă”, organizată de către autoritatea 
contractantă MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE, cu 
sediul în Bucureşti, B-dul Carol I nr. 24, cod poştal 020931, sector 2, în 
vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect: SERVICII DE 
COLECTARE ŞI DE COLAŢIONARE DE DATE PENTRU REŢEAUA DE 
INFORMAŢII CONTABILE AGRICOLE DIN ROMÂNIA - LOTUL 29 şi LOTUL 
1, cod CPV 72314000-9. 

Prin contestaţia înregistrată la Consiliu sub nr. 23213/02.12.2015, 
formulată de SC NEMNŢANU SERVICII SRL, cu sediul social în Piatra 
Neamţ, str. Baltagului nr. 1, judeţul Neamţ, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J27/1548/2005, având CIF 18133212, 
împotriva adresei nr. 119794/25.11.2015, reprezentând comunicarea 
rezultatului procedurii de achiziţie publică, emisă de către MINISTERUL 
AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE, în calitate de autoritate 
contractantă, s-au solicitat următoarele: 

- „admiterea prezentei contestaţii; 
- anularea procedurii de atribuire în cauză; 
- anularea adresei nr. 119794/25.11.2015, reprezentând 

comunicarea rezultatului procedurii; 
- continuarea procedurii de atribuire în cauză”. 

Prin contestaţia nr. 1627B/04.12.2015, înregistrată la consiliu sub 
nr. 23443/04.12.2015, formulată de FUNDAŢIA POEM ALBA, cu sediul 
în Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6, judeţul Alba, reprezentată legal prin 
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Vasile Voicu Bora - Preşedinte, împotriva comunicării rezultatului 
procedurii, emisă de MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII 
RURALE, în calitate de autoritate contractantă, s-a solicitat 
„reanalizarea contractelor depuse pentru a demonstra experienţa 
similară în domeniu, acumulată de FUNDAŢIA POEM ALBA în ultimii 3 
ani”. 

Prin adresa nr. 33/04.12.2015, înregistrată la Consiliu sub nr. 
23465/04.12.2015, completată prin adresa înregistrată la Consiliu cu 
nr. 23660/08.12.2015, SC EURO CONSULTING EXPERT SRL, cu sediul 
în Constanţa, str. Tulcea nr. 15, bl. S6, sc. A, ap. 1, parter, judeţul 
Constanţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J13/516/2005, având CUI RO 17257581, a depus înscrisul denumit 
„cerere de intervenţie”.    
 Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, contestaţiile ce fac obiectul 
dosarelor nr. 2356/2015 şi nr. 2390/2015, au fost conexate pentru a se 
pronunţa o soluţie unitară, deoarece sunt formulate în cadrul aceleiaşi 
proceduri de atribuire. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC NEMNŢANU 

SERVICII SRL, cu sediul social în Piatra Neamţ, str. Baltagului nr. 1, 
judeţul Neamţ, în contradictoriu cu autoritatea contractantă 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE, cu sediul în 
Bucureşti, B-dul Carol I nr. 24, cod poştal 020931, sector 2. 

Respinge contestaţia formulată de FUNDAŢIA POEM ALBA, cu 
sediul în Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6, judeţul Alba, în contradictoriu 
cu autoritatea contractantă MINISTERUL AGRICULTURII ŞI 
DEZVOLTĂRII RURALE, pentru neconstituirea garanţiei de bună 
execuţie. 

Admite cererea de intervenţie depusă de SC EURO CONSULTING 
EXPERT SRL, pentru motivele expuse în motivare. 

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

de 10 zile de la comunicare. 
 


