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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. 592S/C8/3118 
Data: 09.09.2014 

 
Prin contestaţia nr. DD-O/RIE 46155 din 05.09.2014, înregistrată la 

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 26614 din 
05.09.2014, depusă de S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L., lider al 
asocierii S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L. – S.C. EVOLVA TREND 
CONSULTANT S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Mr. Av. Ştefan 
Sanatescu nr. 53, corp 3, parter, corp 3 etaj 1, birourile 3, 4, 5 şi 6 din 
corp 5, etaj 3, sector 1, reprezentată legal prin împuternicit Gheorghe 
Boeru, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. 
J40/9663/1997, având CUI 10182058, împotriva rezultatului procedurii 
comunicat prin adresa nr. CP 1511 din 26.08.2014, emisă 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 licitaţie deschisă, aplicată prin 
utilizarea parţială a mijloacelor electronice, respectiv cu etapă finală de 
licitaţie electronică, organizată în vederea atribuirii contractului de 
achiziţie publică având ca obiect „Servicii de consultanţă în domeniul 
managementului de proiect pentru proiectul «Sistem informatic 
colaborativ pentru mediu performant de desfăşurare al achiziţiilor 
publice - SICAP»”, s-a solicitat, printre altele, suspendarea procedurii de 
atribuire până la soluţionarea contestaţiei. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
 



 

 2/2 

DECIDE: 
 
În baza art. 2751 alin. (1) 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, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
considerentele evocate în motivare, respinge cererea de suspendare a 
procedurii de atribuire formulată în contestaţia depusă de S.C. ROMAIR 
CONSULTING S.R.L. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006 aprobată prin Legea nr. 337/2006. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
5 zile de la comunicare potrivit 2751 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. 

 


