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EPISCOPIA SEVERINULUI ŞI STREHAIEI 
Comisia de soluţionare a contestaţiior desemnată prin Decizia nr. 659 din 17.05.2012 

 

În conformitate cu prevederile Procedurii pentru atribuirea contractelor de achiziţii de 

produse, servicii sau lucrări finanţate din Fondul Social European şi din fonduri de la bugetul 

de stat prin POSDRU 2007 – 2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestora, 

care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 

9 lit. c1 din aceeaşi ordonanţă, aprobate prin Anexa 1 a Instrucţiunii Autorităţii de 

Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane nr. 26 / 

31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate 

prin POSDRU 2007 - 2013, şi ale Documentatiei pentru ofertanti pentru atribuirea 

contractului de achizitie de servicii având ca obiect “Servicii de formare profesională: 

program de perfecţionare pentru ocupaţia formator”, Lotul 1: Program de perfecţionare 

pentru ocupaţia “formator” – Dr.Tr.Severin şi Lotul 2: Program de perfecţionare pentru 

ocupaţia “formator” – Caransebeş, Episcopia Severinului şi Strehaiei, prin comisia de 

soluţionare a contestaţiilor anume desemnată prin Decizia nr. 659/17.05.2012, adoptă 

următoarea  

DECIZIE 
Nr. 673 

Data: 22.05.2012 
Prin contestaţia nr. 13/11.05.2012, înregistrată la Episcopia Severinului şi Strehaiei 

(Sectorul Cercetare-Dezvoltare) sub nr. 699/14.05.2012, depusă de S.C. ESTUDIA 

CONSULT S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Ion Urdăreanu nr. 7, bloc P40, scara 1, etaj 1, 

apartamentul 6, camera 1, Sectorul 5, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului 

Comertului: J40/14148/12.08.2011 şi cod unic de înregistrare 28987719, formulată împotriva 

comunicării nr. 672/08.05.2012 privind rezultatul procedurii de atribuire a contractului de 

achiziţie publică “Servicii de formare profesională: program de perfecţionare pentru ocupaţia 

formator”, Lotul 1: Program de perfecţionare pentru ocupaţia “formator” – Dr.Tr.Severin şi 

Lotul 2: Program de perfecţionare pentru ocupaţia “formator” – Caransebeş, emisă de către 

Episcopia Severinului si Strehaiei - Sectorul Cercetare-Dezvoltare, în calitate de achizitor, cu 

sediul în Drobeta Turnu Severin, Str. I. G. Bibicescu nr. 6, jud. Mehedinţi, în cadrul procedurii 

competitive pentru atribuirea contractului de achizitie publică de servicii având ca obiect 
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“Servicii de formare profesională: program de perfecţionare pentru ocupaţia formator”, Lotul 

1: Program de perfecţionare pentru ocupaţia “formator” – Dr.Tr.Severin si Lotul 2: Program 

de perfecţionare pentru ocupaţia “formator” – Caransebeş, cod CPV 80530000-8, s-a 

solicitat: 

- constatarea faptului că oferta societăţii este o ofertă conformă; aceasta 

îndeplineşte toate condiţiile cumulative prevăzute în Caietul de sarcini emis de Achizitor; 

- reevaluarea ofertelor de către Achizitor, cu luarea în considerare inclusiv a ofertei 

respinse în mod nejustificat ca fiind neconformă şi respectiv, la pronunţarea unei soluţii 

legale şi temeinice care să ţină seama de faptul că oferta Estudia Consult întruneşte cel mai 

mare număr de puncte, fiind cea mai bună ofertă din punct de vedere economic. 

Prin contestaţia nr. 311/14.05.2012, înregistrată la Episcopia Severinului şi 

Strehaiei (Sectorul Cercetare-Dezvoltare) sub nr. 700/14.05.2012, depusă de ASOCIAŢIA 

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE, CONSILIERE ŞI PLASAREA 

FORŢEI DE MUNCĂ “FORMATEMP”, cu sediul în Bucureşti, Str. Economu Cezărescu nr. 

45, Sectorul 6, având număr de înregistrare în Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor – 

Judecătoria Sectorului VI Bucureşti: 57/11.04.2011 şi cod unic de înregistrare: 28441180, 

formulată împotriva procesului-verbal de selecţie a ofertei câştigătoare nr. 668/08.05.2012 

emis de către Episcopia Severinului şi Strehaiei – Sectorul Cercetare-Dezvoltare, în calitate 

de achizitor, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, Str. I. G. Bibicescu nr. 6, jud. Mehedinţi, în 

cadrul procedurii competitive pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de servicii 

având ca obiect “Servicii de formare profesională: program de perfecţionare pentru ocupaţia 

formator”, Lotul 1: Program de perfecţionare pentru ocupaţia “formator” – Dr.Tr.Severin şi 

Lotul 2: Program de perfecţionare pentru ocupaţia “formator” – Caransebeş, cod CPV 

80530000-8, s-a solicitat: 

- constatarea inadmisibilităţii şi neconformităţii ofertei declarate câştigătoare; 

- declararea ofertei depuse de către ASOCIAŢIA CENTRUL DE FORMARE 

PROFESIONALĂ, ORIENTARE, CONSILIERE ŞI PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

“FORMATEMP” câştigătoare. 

Pentru soluţionarea contestaţiilor şi pronunţarea unei soluţii unitare, având în 

vedere că acestea au fost formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, comisia de 

soluţionare a contestaţiilor a procedat la conexarea lor. Procedura de soluţionare s-a 

desfăşurat în scris. 

În baza documentelor depuse de părţi,  
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EPISCOPIA SEVERINULUI ŞI STREHAIEI 
DECIDE: 

În baza prevederilor Procedurii pentru atribuirea contractelor de achiziţii de 

produse, servicii sau lucrări finanţate din Fondul Social European şi din fonduri de la bugetul 

de stat prin POSDRU 2007 – 2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestora, 

care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 

9 lit. c1 din aceeaşi ordonanţă, aprobate prin Anexa 1 a Instrucţiunii A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26 / 

31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate 

prin POSDRU 2007 - 2013, şi ale Documentatiei pentru ofertanţi pentru atribuirea 

contractului de achizitie de servicii având ca obiect “Servicii de formare profesională: 

program de perfecţionare pentru ocupaţia formator”, Lotul 1: Program de perfecţionare 

pentru ocupaţia “formator” – Dr.Tr.Severin şi Lotul 2: Program de perfecţionare pentru 

ocupaţia “formator” – Caransebeş, respinge ca nefondată contestaţia formulată de S.C. 

ESTUDIA CONSULT S.R.L., în contradictoriu cu Episcopia Severinului şi Strehaiei – 

Sectorul Cercetare-Dezvoltare, pentru motivele evocate în motivare. 

În baza prevederilor Procedurii pentru atribuirea contractelor de achiziţii de 

produse, servicii sau lucrări finanţate din Fondul Social European şi din fonduri de la bugetul 

de stat prin POSDRU 2007 – 2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestora, 

care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din O.U.G. nr. 34/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 

9 lit. c1 din aceeaşi ordonanţă, aprobate prin Anexa 1 a Instrucţiunii A.M.P.O.S.D.R.U. nr. 26 / 

31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate 

prin POSDRU 2007 - 2013, şi ale Documentatiei pentru ofertanti pentru atribuirea 

contractului de achizitie de servicii având ca obiect “Servicii de formare profesională: 

program de perfecţionare pentru ocupaţia formator”, Lotul 1: Program de perfecţionare 

pentru ocupaţia “formator” – Dr.Tr.Severin şi Lotul 2: Program de perfecţionare pentru 

ocupaţia “formator” – Caransebeş, respinge ca nefondată cotentestaţia formulată de 

ASOCIAŢIA CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ, ORIENTARE, CONSILIERE ŞI 

PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ “FORMATEMP”, în contradictoriu cu Episcopia Severinului 

şi Strehaiei – Sectorul Cercetare-Dezvoltare, pentru motivele evocate în motivare. 

Dispune continuarea procedurii. 

Prezenta decizie are caracter obligatoriu şi se va comunica părţilor. 


