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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel. +4 021 3104641    Fax. +4 021 3104642, +4021 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. 578s/C11/2925 

                                  Data: 06.08.2014  
 

Prin contestaţia FN, înregistrată la CNSC sub nr. 24496/ 
04.08.2014, formulată de SC SPHINX IT SRL, cu sediul în Timişoara, 
str. Miron Costin nr. 2, judeţul Timiş, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J35/1200/1995, având CUI 7863769, reprezentată 
legal prin Răzvan Bocaeti, împotriva documentaţiei de atribuire, emisă 
de către autoritatea contractantă AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU 
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ CARAŞ-SEVERIN, cu sediul în Reşiţa, 
str. Traian Lalescu nr. 17, judeţul Caraş-Severin, în cadrul procedurii 
de atribuire a contractului de achiziţie publică de furnizare, prin „cerere 
de oferte”, având ca obiect: „FURNIZAREA DE ECHIPAMENTE DE 
CALCUL/PERIFERICE ŞI ALTE ECHIPAMENTE”, cod CPV 48820000-2, s-
a solicitat, printre altele, suspendarea procedurii de achiziţie publică în 
cauză, până la soluţionarea prezentei contestaţii. 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
DECIDE: 

 
Admite suspendarea procedurii de atribuire în cauză, ca urmare 

a solicitării formulată de SC SPHINX IT SRL, cu sediul în Timişoara, str. 
Miron Costin nr. 2, judeţul Timiş, în contradictoriu cu autoritatea 
contractantă AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE 
MUNCĂ CARAŞ-SEVERIN, cu sediul în Reşiţa, str. Traian Lalescu nr. 
17, judeţul Caraş-Severin. 
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Cu privire la celelalte capete de cerere din contestaţia formulată 
de SC SPHINX IT SRL, Consiliul urmează a se pronunţa în termenul 
legal. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen 

de 5 zile de la comunicare. 
 


