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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. 2178/C4/2329 
Data: 18.12.2015  

 
 

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor sub nr. 22883/24.11.2015, înaintată de 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, formulată împotriva rezultatului procedurii ce i-a 
fost comunicat prin adresa nr. 341/19.11.2015, 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 contractului de achiziţie publică având ca obiect 
„Servicii de publicitate în cadrul proiectului POSDRU – ID 142874 Europa 
inclusivă - Iniţiative regionale sustenabile”, s-a solicitat: 
- anularea rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 341/ 
19.11.2015, 
- anularea procesului verbal de evaluare a ofertelor şi obligarea 
autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor, 
- respingerea ca neconformă a ofertei depuse de SC BRIO MEDIA SRL şi 
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor şi la stabilirea 
ofertei câştigătoare în raport de criteriile de atribuire şi de prevederile 
din caietul de sarcini.   

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În temeiul art. 278 alin. (1) şi (5) din OUG nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
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de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările şi completările ulterioare, respinge ca ramasă fără obiect 
contestaţia formulată de SC GODMOTHER SRL în contradictoriu cu 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR 
VÂRSTNICE.   

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006.  

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

 


