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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Bucureşti, Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, 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 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. 16s/ C6 /159 

Data: 16.02.2015 
 

Prin contestaţia nr. T/633/10.02.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub 
nr. 1942/12.02.2015, formulată de către S.C. STAR STORAGE S.A., cu 
sediul în municipiul Bucureşti, b-dul Dimitrie Pompei nr. 8, et. 1, sector 
2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/7685/2000, 
având C.U.I. RO 13289912, reprezentată legal prin administrator 
Cătălin Nicolae Păunescu, împotriva solicitării de repetare a sesiunii 
demonstrative, transmisă cu adresa nr. MFE/DAPITA 2486/ 
02.02.2015, de către MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE, cu sediul 
în Bucureşti, b-dul Ion Mihalache nr. 15-17, sector 1, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie 
deschisă offline fără etapă de licitaţie electronică, a contractului de 
achiziţie publică având ca obiect „Servicii de arhivare fizică şi 
servicii de arhivare electronică a documentelor 
elaborate/gestionate în cadrul Ministerului Fondurilor 
Europene”, coduri CPV 72252000-6 servicii de arhivare 
computerizată, 39432000-6 sisteme de arhivare, 48983000-2 pachete 
software de dezvoltare (Rev.2), 72212311-2 servicii de dezvoltare 
software pentru gestionarea documentelor (Rev. 2), 79995100-6 
servicii de arhivare (Rev.2), se solicită obligarea autorităţii 
contractante la anularea adreselor înregistrate cu numerele: 
MFE/DAPITA. 2486/02.02.2015, MFE/DAPITA 2753/04.02.2015, 
MFP/DAPITA 3203/10.02.2015 şi a tuturor actelor subsecvente 
acestora, anularea Ordinului MFE nr. 9/13.01.2015 privind schimbarea 
componenţei comisiei de evaluare şi a tuturor actelor subsecvente 
acestuia, precum şi suspendarea procedurii de atribuire până la 
soluţionarea contestaţiei. 
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În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite cererea de suspendare a procedurii de atribuire formulată 
de S.C. STAR STORAGE S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, b-dul 
Dimitrie Pompei nr. 8, et. 1, sector 2, în contradictoriu cu MINISTERUL 
FONDURILOR EUROPENE, cu sediul în Bucureşti, b-dul Ion Mihalache 
nr. 15-17, sector 1 şi suspendă procedura de atribuire până la 
soluţionarea pe fond a cauzei. 

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

de 5 zile de la comunicare. 
 


