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    CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
      SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Bucureşti, Str.Stavropoleos, nr.6 sector 3, 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 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. 14s/C6/95 
 Data: 11.02.2015 

 
Prin contestaţia nr. 428 din 30.01.2015, înregistrată la C.N.S.C. 

cu nr. 1380 din 30.01.2015, depusă de către S.C. LDK 
CONSULTANTS ENGINEERS AND PLANNERS S.R.L., cu sediul în 
Bucureşti, Str. Victor Eftimiu nr. 9, ap. 45, sector 1, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/7555/1998, având C.I.F. RO 
10854922, reprezentată legal prin administrator Anca-Cristina 
Mocăniţă, lider al asocierii formată din S.C. LDK CONSULTANTS 
ENGINEERS AND PLANNERS S.R.L. – K.P.M.G. România S.R.L. – S.C. 
COGEA S.R.L.,  împotriva rezultatului procedurii de atribuire, 
comunicat prin adresa nr. 11717 din 21.01.2015, de către 
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, cu sediul în Bucureşti, Bd. Ion 
Mihalache nr. 15-17, sector 1, în calitate de autoritate contractantă, 
în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, organizată în 
vederea încheierii contractului de servicii având ca obiect „Sprijin 
pentru funcţionarea Centrului de Informare privind Fondurile 
Structurale şi de Investiţii şi pentru dezvoltarea reţelei sale 
teritoriale”, cod CPV 79411000-8 – Servicii generale de consultanţă 
în management (Rev.2), 79341100-7–Servicii de consultanţă în 
publicitate (Rev.2),   79416000-3- Servicii de relaţii cu publicul 
(Rev.2), 79950000-8- Servicii de organizare de expoziţii, de târguri şi 
de congrese (Rev.2), se solicită:  

 - suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
contestaţiei în cauză; 
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- anularea raportului procedurii de atribuire, a adresei 
susmenţionată, a deciziei de desemnare a ofertei câştigătoare şi a 
tuturor actelor subsecvente şi obligarea autorităţii contractante la 
reevaluarea ofertelor în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- „obligarea autorităţii contractate de a lua orice alte măsuri de 
remediere a actelor ce afectează procedura de atribuire, în sensul 
constatării că oferta depusă de către Asocierea S.C. NOVA INTERMED 
– ADVERTISING S.R.L. (lider de asociere) – S.C. AGRAFICS 
COMMUNICATION S.R.L. – S.C. ADDWISE EUROPEAN EXPERTISE 
S.R.L. având ca subcontractant TELEKCOM ROMANIA 
COMMUNICATION S.A., în ceea ce priveşte cheltuielile minime 
prevăzute în caietul de sarcini pentru îndeplinirea contractului”. 
 
 
 

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

 
 

DECIDE: 
 

Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a procedurii de 
atribuire, formulată de către S.C. LDK CONSULTANTS ENGINEERS 
AND PLANNERS S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Victor Eftimiu nr. 
9, ap. 45, sector 1, în contradictoriu cu MINISTERUL FONDURILOR 
EUROPENE, cu sediul în Bucureşti, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, 
sector 1. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în 

termen de 5 zile de la comunicare.  
 
 


