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         CONSILIUL NAŢIONAL DE  
   SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 

Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro 
 
În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
adoptă următoarea, 
 
 

DECIZIE 
Nr. 1342/C7/1259,1262,1280,1281 

Data: 09.05.2014  
 
 

Prin contestaţia nr. 572/07.04.2014, înregistrată la C.N.S.C. cu 
nr. 10780/07.04.2014, formulată de  S.C. INSOFT DEVELOPMENT & 
CONSULTING S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Matei Basarab, nr. 
106 bis, bloc 73, etaj 1, sector 3, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/20104/2008, având CUI RO: 
24814952, prin reprezentantul legal Lucian Mihai Etves, în calitate de 
administrator, şi cu adresa de corespondenţă în Bucureşti, Şos. 
Virtuţii, nr. 19 D, sector 2, împotriva documentaţiei de atribuire, 
elaborată de către AGENŢIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ A ROMÂNIEI, 
cu sediul în Bucureşti, str. Italiană, nr. 22, sector 2, în calitate de 
autoritate contractantă în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie 
deschisă, cu etapă finală de licitaţie electronică a contractului de 
achiziţie publică, având ca obiect: „Sistem informatic colaborativ 
pentru mediu, performant de desfăşurare a achiziţiilor publice - 
SICAP″ a solicitat: 

- suspendarea procedurii de achiziţie publică până la 
soluţionarea contestaţiei; 

- obligarea autorităţii contractante, în temeiul dispoziţiilor art. 
278 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, la eliminarea cerinţelor nelegale 
şi refacerea documentaţiei de atribuire în conformitate cu prevederile 
legale; 
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- anularea procedurii de atribuire, în situaţia în care se constată 
existenţa unor grave abateri legislative, ce nu pot fi remediate, fără a 
se aduce atingere principiilor de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică. 

 Prin contestaţia nr. 598/T/04.04.2014, înregistrată la CNSC cu 
nr. 10806/07.04.2014, formulată de  S.C. STAR STORAGE S.A., cu 
sediul social în Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 8, et. 1, sector 2, 
având CUI: RO 13289912 înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/7685/2011, 
reprezentată legal prin Cătălin Nicolae Păunescu, în calitate de 
administrator, împotriva documentaţiei de atribuire, elaborată de 
către AGENŢIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ A ROMÂNIEI, cu sediul în 
Bucureşti, str. Italiană, nr. 22, sector 2, în calitate de autoritate 
contractantă în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, 
cu etapă finală de licitaţie electronică a contractului de achiziţie 
publică, având ca obiect: „Sistem informatic colaborativ pentru 
mediu, performant de desfăşurare a achiziţiilor publice - SICAP″ a 
solicitat: 

- suspendarea procedurii de atribuire, în temeiul dispoziţiilor art. 
2751 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 până la soluţionarea 
contestaţiei; 

-    să se dispună remedierea cerinţelor disproporţionate şi 
restrictive ale documentaţiei de atribuire, aţacum vor fi detaliate în 
motivarea contestaţiei; 

-    în subsidiar, în situaţia în care se va constata că nu este 
posibilă remedierea aspectelor sesizate, să se dispună anularea 
procedurii de atribuire. 

 Prin contestaţia nr. 213/07.04.2014, înregistrată la CNSC cu nr. 
10893/08.04.2014,  formulată de S.C. ISYS SYSTEMS INTEGRATION 
S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. G-ral Constantin Coandă, nr. 
15A, cam 1, sector 1, având CUI: RO 32280715, înregistrată la Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
sub nr. J40/11834/2013,  reprezentată legal prin Ionel Zota, în 
calitate de administrator, împotriva documentaţiei de atribuire, 
elaborată de către AGENŢIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ A ROMÂNIEI, 
cu sediul în Bucureşti, str. Italiană, nr. 22, sector 2, în calitate de 
autoritate contractantă în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie 
deschisă, cu etapă finală de licitaţie electronică a contractului de 
achiziţie publică, având ca obiect: „Sistem informatic colaborativ 
pentru mediu, performant de desfăşurare a achiziţiilor publice - 
SICAP″ a solicitat: 
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- obligarea autorităţii contractante la adoptarea unor măsuri de 
remediere la nivelul documentaţiei de atribuire, care să permită 
accesul nerestricţionat al operatorilor economici interesaţi la 
procedura de achiziţie contestată; 

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

- suspendarea procedurii de achiziţie publică până la pronunţarea 
de către Consiliu a fondului cauzei. 

Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată 
la C.N.S.C. sub nr. 10894/08.04.2014, formulată de S.C. AXMAN 
ENGINEERING S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Şos. Iancului, nr. 
2, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
sub nr. J40/9421/2006, având CUI RO: 18748455, reprezentată legal 
prin Ion Brian, în calitate de Director General împotriva documentaţiei 
de atribuire, elaborată de către AGENŢIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ 
A ROMÂNIEI, cu sediul în Bucureşti, str. Italiană, nr. 22, sector 2, în 
calitate de autoritate contractantă în cadrul procedurii de atribuire, 
prin licitaţie deschisă, cu etapă finală de licitaţie electronică a 
contractului de achiziţie publică, având ca obiect: „Sistem informatic 
colaborativ pentru mediu, performant de desfăşurare a achiziţiilor 
publice - SICAP″ a solicitat: 

- obligarea autorităţii contractante la adoptarea unor măsuri de 
remediere la nivelul documentaţiei de atribuire, care să permită 
accesul nerestricţionat al operatorilor economici interesaţi la 
procedura de achiziţie contestată; 

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

- suspendarea procedurii de achiziţie publică până la pronunţarea 
de către Consiliu a fondului cauzei 

Având în vedere dispoziţiile art. 273 alin. (1) din O.U.G. 
34/2006, conform cărora contestaţiile formulate în  cadrul aceleiaşi 
proceduri de atribuire vor fi conexate pentru a se pronunţa o soluţie 
unitară, Consiliu urmează să facă aplicarea acestora, conexând 
dosarele nr. 1262/2014, nr. 1280/2014 şi nr. 1281/2014 urmând a fi 
soluţionate în cadrul dosarului nr. nr. 1259/2014. 

 Procedura de soluţionare în faţa Consiliului s-a desfăşurat în 
scris. 
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În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Ia act de renunţarea la contestaţia formulată de către S.C. 
INSOFT DEVELOPMENT & CONSULTING S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
str. Matei Basarab, nr. 106 bis, bloc 73, etaj 1, sector 3, şi adresa de 
corespondenţă în Bucureşti, Şos. Virtuţii, nr. 19 D, sector 2, în 
contradictoriu cu AGENŢIA PENTRU AGENDA DIGITALĂ A ROMÂNIEI, 
cu sediul în Bucureşti, str. Italiană, nr. 22, sector 2. 

Respinge excepţia lipsei de interes, invocată de autoritatea 
contractantă, cu privire la contestaţia formulată de S.C. AXMAN 
ENGINEERING S.R.L.  

Respinge contestaţiile formulate de către S.C. STAR STORAGE 
S.A., cu sediul social în Bucureşti, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 8, et. 1, 
sector 2, S.C. ISYS SYSTEMS INTEGRATION S.R.L., cu sediul social în 
Bucureşti, str. G-ral Constantin Coandă, nr. 15A, cam 1, sector 1 şi 
de S.C. AXMAN ENGINEERING S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, 
Şos. Iancului, nr. 2, în contradictoriu cu AGENŢIA PENTRU AGENDA 
DIGITALĂ A ROMÂNIEI, cu sediul în Bucureşti, str. Italiană, nr. 22, 
sector 2, ca nefondate.  

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză.  
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în 

termen de 10 zile de la comunicare. 
 


