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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. 116 S/C7/926 
Data: 02.06.2015 

 
Prin contestaţia nr. 171/28.05.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 9220/28.05.2015, 
formulată de către de S.C. VGS FINANCIAL MANAGEMENT 
ACCOUNTING S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, str. Alexandru 
Câmpeanu nr. 23, parter, corp C, ap. 2, cam. 1, sectorul 1, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/8086/2010, 
având CUI 27315388, formulată împotriva adresei nr. 
1743/19.05.2015 de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire, 
emisă de către DEPARTAMENTUL PENTRU EGALITATE DE ŞANSE 
ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI, cu sediul în Bucureşti, str. Petofi Şandor nr. 
47, sectorul 1, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de licitaţie deschisă, organizată în vederea atribuirii 
contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii de auditare 
financiară – Proiect «START – O viaţă de calitate în siguranţă» - ID 
146738”, se solicită suspendarea procedurii de achiziţie publică, 
conform art. 2751 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi anularea procedurii de achiziţie 
publică, pentru abateri grave la prevederile ordonanţei aplicabile. 

 
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire, 
formulată de către S.C. VGS FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTING 
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S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. str. Alexandru Câmpeanu nr. 23, 
parter, corp C, ap. 2, cam. 1, sectorul 1, în contradictoriu cu 
DEPARTAMENTUL PENTRU EGALITATE DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI 
BĂRBAŢI, cu sediul în Bucureşti, str. Petofi Şandor nr. 47, sectorul 1, 
ca nefondată. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen 

de 5 zile de la comunicare. 
 


