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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. 119s/82 C10/759, 936 

Data: 05.06.2015  
 

Prin contestaţia nr. 196/14.05.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 7755/11.05.2015, 
depusă de către UNIUNEA EDITORILOR DIN ROMÂNIA, cu sediul în 
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D, et. 4, cam. 421, sector 
1, având Cod Unic de Înregistrare 7505779, formulată împotriva 
documentaţiei de atribuire, elaborată de către CENTRUL NAŢIONAL 
DE EVALUARE ŞI EXAMINARE, în calitate de autoritate contractantă, 
cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot nr. 26, sector 1, în 
cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”  pentru atribuirea acordului 
cadru de furnizare având ca obiect „Achiziţie manuale şcolare 
pentru clasa I, clasa a II-a şi clasa a III-a” – Lotul 115 „Limba 
modernă 1 – limba franceză clasa I”, coduri CPV 22112000-8, 
79823000-9, 80420000-4, s-a solicitat:  

-  anularea procedurii de atribuire pentru lotul 115 - Limba 
Modernă 1 – limba franceză clasa I, având în vedere numeroasele 
abateri grave de la prevederile legislative care afectează procedura 
de atribuire;  

-   în cazul în care nu se va dispune această măsură, obligarea 
autorităţii contractante la remedierea actelor atacate în prezenta 
contestaţie, în conformitate cu prevederile legale; 

-  suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
prezentei contestaţii. 

Prin contestaţia nr. 1074/29.05.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 9306/29.05.2015, 
depusă de către SC INTUITEXT SRL, cu sediul în Bucureşti, b-dul 
Dimitrie Pompei nr. 10A, Clădirea Conect 1, etaj 1, Zona A, Biroul 
nr. 2 sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
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J40/4231/2011 şi având Cod Unic de Înregistrare 18189434, 
formulată împotriva adreselor nr. 956/21.05.2015 şi respectiv nr. 
965/26.05.2015, reprezentând refuzul de a prelungi termenul limită 
de depunere a ofertelor, emise de către CENTRUL NAŢIONAL DE 
EVALUARE ŞI EXAMINARE, în calitate de autoritate contractantă, cu 
sediul în Bucureşti, str. General Berthelot nr. 26, sector 1, în cadrul 
procedurii de „licitaţie deschisă”  pentru atribuirea acordului cadru 
de furnizare având ca obiect „Achiziţie manuale şcolare pentru clasa 
I, clasa a II-a şi clasa a III-a” – Lotul 335 „Muzică şi Mişcare”, 
coduri CPV 22112000-8, 79823000-9, 80420000-4, s-a solicitat: 

1. să se constate caracterul nelegal al documentaţiei de 
atribuire precum şi al derulării procedurii de atribuire a contractului 
de achiziţie publică menţionat mai sus deoarece încalcă prevederile 
imperative ale OUG nr.34/2006 şi HG nr.925/2006; 

2. să se constate caracterul nelegal al adresei nr. 
956/21.05.2015 şi al adresei nr. 965/26.05.2015 emise de 
autoritatea contractantă, precum şi caracterul nelegal al refuzului 
autorităţii contractante de extindere a termenului limită de 
depunere a ofertelor manifestat prin adresele contestate cu 
nerespectarea vădită a prevederilor legale aplicabile; 

3. să se dispună obligarea autorităţii contractante la 
prelungirea termenului limită de depunere a ofertelor astfel încât 
legislaţia naţională să fie deplin respectată; 

4. în subsidiar, în cazul imposibilităţii adoptării unor măsuri 
corective corespunzătoare, să se dispună anularea procedurii, 
precum şi a oricăror acte administrative subsecvente emise de 
autoritatea contractantă în baza acestei proceduri până la 
soluţionarea contestaţiei, pentru abateri grave de legalitate 
existente; 

5. obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor 
ocazionate de prezenta contestaţie, conform dispoziţiilor art. 278 
alin. (8) din OUG 34/2006; 

6. în temeiul art. 2751 din OUG nr. 34/2006, suspendarea 
procedurii de atribuire până la soluţionarea contestaţiei pe fond. 

În temeiul art. 273 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările şi completările ulterioare, cele două 
contestaţii au fost conexate. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea de suspendare 
a procedurii formulată de SC INTUITEXT SRL, în temeiul 
prevederilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006 cu completările şi 
modificările ulterioare. 
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În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE:  

 
 În temeiul prevederilor art. 2751 din OUG nr. 34/2006 
Consiliul respinge cererea de suspendare a procedurii, formulată de 
către SC INTUITEXT SRL.  
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 
termen de 5 zile de la comunicare. 
 

 


