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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. 650S / 317C9 / 3665 

Data:  12.12.2014 
  

Prin contestaţia înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare 
a Contestaţiilor cu nr. 31975/09.12.2014, depusă de SC Certsign 
SRL, cu sediul în Şoseaua Olteniţei nr. 107A, sector 4, Bucureşti, 
privind procedura de cerere de oferte, în vederea încheierii acordului 
– cadru de servicii având ca obiect monitorizare IT, organizată de 
Agenţia Naţională de Integritate, cu sediul în b-dul Lascăr Catargiu 
nr. 15, sector 1, Bucureşti, în calitate de autoritate contractantă, s-a 
solicitat admiterea contestaţiei, anularea adresei nr. 
17864/03.12.2014, anularea în tot sau în parte a actelor 
administrative care au stat la baza comunicării privind rezultatul 
procedurii de atribuire, a celor care vizează evaluarea ofertei sale, 
respectiv anularea raportului procedurii de atribuire şi a proceselor – 
verbale care au stat la baza întocmirii acestuia, reevaluarea ofertei 
sale şi considerarea acesteia ca fiind conformă şi acceptabilă, 
precum şi suspendarea procedurii de atribuire până la soluţionarea 
contestaţiei.              

Pe rol se află cererea de suspendare a procedurii de atribuire. 
 

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

 
DECIDE: 

 
Respinge ca rămasă fără obiect, pentru considerentele evocate 

în motivarea prezentei, cererea SC Certsign SRL de suspendare a 
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procedurii de cerere de oferte, organizată în vederea încheierii 
acordului – cadru de servicii având ca obiect monitorizare IT. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate 
cu dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2006. Împotriva prezentei decizii se poate formula 
plângere în termen de cinci zile de la comunicare. 

 
 


