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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. 3 S/C7/3747 

                                    Data: 06.01.2015 
 
 

Prin contestaţia nr. 242VB/29.12.2014, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 32869/29.12.2014, 
formulată de către S.C. GRUP LICITAŢII PUBLICE S.R.L., cu sediul 
în Brăila, str. I.C. Brătianu nr. 135, cam. 2, jud. Brăila, cod poştal 
810069, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J09/710/2013, având CIF RO 32504529, reprezentată legal prin 
administrator Brebenel Cornelia, împotriva deciziei prin care oferta 
depusă de S.C. GRUPUL DE PRESĂ ROMÂN S.R.L. a fost declarată 
conformă şi admisibilă, comunicată prin adresa nr. 
75902/23.12.2014, emisă de către DIRECŢIA GENERALĂ A 
FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV, cu sediul în Braşov, str. M. 
Kogălniceanu nr. 7, jud. Braşov, cod poştal 500090, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin cerere 
de oferte, organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca 
obiect „prestări servicii publicitate în presa scrisă la nivel naţional în 
limba română”, cod CPV 79341000-6 – Servicii de publicitate 
(Rev.2), se solicită următoarele:  

-  revocarea deciziei prin care oferta depusă de S.C. GRUPUL DE 
PRESĂ ROMÂN S.R.L. a fost declarată conformă şi admisibilă, 
comunicată prin adresa nr. 75902/23.12.2014; 

-  anularea tuturor actelor subsecvente deciziei prin care oferta 
depusă de S.C. GRUPUL DE PRESĂ ROMÂN S.R.L. a fost declarată 
conformă şi admisibilă; 

-  obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei 
depusă de S.C. GRUPUL DE PRESĂ ROMÂN S.R.L., cu respectarea 
întocmai a documentaţiei de atribuire, conform căreia tirajul mediu 
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difuzat pe ediţie este „compus din: abonamente, exemplare 
vândute cu bucata şi exemplare gratuite”. 

- suspendarea procedurii „până la pronunţarea şi rămânerea 
definitivă a hotărârii C.N.S.C.”  

Prin prezenta urmează a fi soluţionată cererea prin care S.C. 
GRUP LICITAŢII PUBLICE S.R.L. a solicitat suspendarea procedurii 
de atribuire până la soluţionarea contestaţiei. 

 
  

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

 
                                       DECIDE: 
 

Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire, 
formulată de către S.C. GRUP LICITAŢII PUBLICE S.R.L., cu sediul 
în Brăila, str. I.C. Brătianu nr. 135, cam. 2, jud. Brăila, cod poştal 
810069, în contradictoriu cu DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE BRAŞOV, cu sediul în Braşov, str. M. Kogălniceanu nr. 7, 
jud. Braşov, cod poştal 500090. 

Dispune suspendarea procedurii de atribuire până la 
soluţionarea cauzei. 

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

termen de 5 zile de la comunicare. 
                                      

 
                                      


