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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleus 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. 342s/147 C10/1613, 1620, 1622, 1623, 1632 

Data: 06.05.2014  
 

Prin contestaţia nr. 2/28.04.2014, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 13312/29.04.2014, 
depusă de către FEDERAŢIA EDITORILOR DIN ROMÂNIA, cu sediul 
în Bucureşti, str. Dr. Iacob Felix  nr. 97, bl. 17 A, sc. A, ap. 7, 
sector 1, având Cod Unic de Înregistrare 27217177, 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 şi a IIa”, coduri CPV 22112000-8, 
79823000-9, 80420000-4, s-a solicitat: 

- anularea procedurii de atribuire având în vedere existenţa a 
numeroase abateri grave de la prevederile legislative, care 
afectează procedura de atribuire; 

- în cazul în care nu se va dispune anularea procedurii de 
atribuire, obligarea autorităţii contractante la remedierea actelor 
atacate în prezenta contestaţie, în conformitate cu prevederile 
legale; 

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea pe 
fond a contestaţiei. 

Prin contestaţia nr. 106/29.04.2014, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 13339/30.04.2014, 
depusă de către SC NET INTEGRATION TECHNOLOGIES SRL, cu 
sediul în Bucureşti, Calea Călăraşi  nr. 10, bl. 19 A, sc. 2, et. 7, ap. 
91, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
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J40/11857/2002 şi Cod Unic de Înregistrare 15029366, 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 şi a IIa”, coduri CPV 22112000-8, 
79823000-9, 80420000-4, s-a solicitat: 

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea pe 
fond a contestaţiei; 

- eliminarea cerinţelor nelegale şi refacerea documentaţiei de 
atribuire în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- anularea procedurii de atribuire în cazul în care se constată 
existenţa unor grave abateri legislative ce nu mai pot fi remediate 
fără a aduce atingere principiilor de  atribuire a contractelor de 
achiziţie publică. 

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor sub nr. 13343/30.04.2014, depusă de către IOAN 
CONSTANTIN PALEA, cu domiciliul în Bucureşti, str. Intrarea 
Căpitan Preotescu  nr. 24, et. 3, ap. 3, sector 4, 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 şi a IIa”, coduri CPV 22112000-8, 
79823000-9, 80420000-4, s-a solicitat remedierea erorilor din 
caietul de sarcini. 

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor sub nr. 13383/30.04.2014, depusă de către SC 
GRAND MEDIA PRINT SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Onisifor 
Ghibu  nr. 8, sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
sub nr. J40/6195/2009  şi Cod Unic de Înregistrare 25594910, 
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 şi a IIa”, coduri CPV 
22112000-8, 79823000-9, 80420000-4, s-a solicitat: 

- anularea procedurii de atribuire pe considerentul că 
autoritatea contractantă a încălcat principiile achiziţiilor publice cât 
şi dispoziţiile legale imperative în materia achiziţiilor publice; 

- în măsura în care motivele invocate în contestaţie 
reprezintă încălcări ale dispoziţiilor legale imperative în materia 
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achiziţiilor publice, dar nu sunt de natură a avea ca efect anularea 
procedurii, modificarea documentaţiei de atribuire astfel încât 
aceasta să respecte dispoziţiile legale şi să permită tuturor 
operatorilor economici interesaţi să depună oferte competitive în 
cadrul procedurii de atribuire; 

- suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea pe 
fond a contestaţiei. 

Prin contestaţia nr. 44/24.04.2014, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 13467/30.04.2014, 
depusă de către SC OPTI SYSTEMS SRL, cu sediul în Bucureşti, str. 
Romancierilor  nr. 5, bl. C 14, ap. 19, sector 6, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/21407/2005  şi Cod Unic 
de Înregistrare 18231679, 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 şi a IIa” – loturile 1, 10, 19, 20, 21 şi 22, coduri CPV 
22112000-8, 79823000-9, 80420000-4, s-a solicitat: 

- anularea în parte a documentaţiei de atribuire şi obligarea 
autorităţii contractante la eliminarea cerinţelor nelegale şi refacerea 
documentaţiei de atribuire în conformitate cu normele legale şi 
principiile impuse de OUG nr. 34/2006; 

- în subsidiar, în măsura în care nu pot fi dispuse măsuri de 
remediere, anularea procedurii în conformitate cu prevederile art. 
209 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 34/2006. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionate cererile prin care 
FEDERAŢIA EDITORILOR DIN ROMÂNIA, SC NET INTEGRATION 
TECHNOLOGIES SRL şi SC GRAND MEDIA PRINT SRL au solicitat 
suspendarea procedurii. 
 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

 În temeiul prevederilor art. 2751 alin. (1) şi alin. (2) din OUG 
nr. 34/2006, Consiliul admite cererile de suspendare a procedurii, 
formulate de către FEDERAŢIA EDITORILOR DIN ROMÂNIA, SC NET 
INTEGRATION TECHNOLOGIES SRL şi SC GRAND MEDIA PRINT 
SRL. 
 Dispune suspendarea procedurii de atribuire, până la 
soluţionarea pe fond a contestaţiei.  
 Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în 
termen de 5 zile de la comunicare. 
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