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

           Str. Stavropoleos 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 O.U.G. 
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. 617S/ C2 /3332 
Data: 17.10.2014 

 
 

Prin contestaţia nr. 257/13.10.2014, înregistrată la Consiliu 
sub nr. 28703/13.10.2014, formulată de S.C. SOFTLINE 
INTERNATIONAL S.R.L., lider al asocierii: Softline International 
S.R.L. – European Funds Invest S.R.L., cu sediul în municipiul 
Bucureşti, str. Vulturilor nr. 98, clădirea Grawe – Unitatea Vest, et. 
8, sector 3, înmatriculată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/5641/2010, 
având CUI 27012732, reprezentată legal prin Aleksei Kochetov – 
Administrator, împotriva rezultatului procedurii de atribuire, 
comunicat prin adresa nr. 15924/03.10.2014, emisă de 
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTAREA ŞI 
MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE, cu sediul în municipiul 
Bucureşti, str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin 
„licitaţie deschisă”, a contractului de servicii având ca obiect 
„Organizarea unui punct de help-desk permanent cu acces pentru 
toate autorităţile contractante la nivel central sau local, care 
beneficiază de finanţare din instrumente structurale”, cod CPV 
72262000-9, 48820000-2, 48900000-7, sursa de finanţare: 
„fonduri comunitare – Program/Proiect: Programul Operaţional 
Asistenţă Tehnică - POAT”, s-a solicitat în cuprinsul contestaţiei, 
printre altele, şi „suspendarea procedurii până la soluţionarea 
prezentei contestaţii”. 

 



 
2

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

 
DECIDE: 

 
Respinge cererea de suspendare a procedurii din contestaţia 

formulată de S.C. SOFTLINE INTERNATIONAL S.R.L., în 
contradictoriu cu AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU 
REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în 
termen de 5 zile de la comunicare. 

 


