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        CONSILIUL NAŢIONAL DE  
  SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, Bucureşti, România, CP 030084, CIF 20329980 

Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro 
 
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. 182S/C7/1353/1356/1363 

Data: 23.07.2015  
 

I. Prin contestaţia nr. 306/16.07.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 13309/17.07.2015, 
formulată de către S.C. NET INTEGRATION TECHNOLOGIES S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti, Calea Crângaşi, nr. 10, bloc 19A, scara  2, etaj 7, 
apartament 91, sector 6 şi cu adresa de corespondenţă situată în 
Bucureşti, şos. Virtuţii, nr. 19 D, parter, camera 2, sector 6,  
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J40/ 11857/ 2002, 
CIF RO 15029366, reprezentată de Iulian Daniel Ilinca, în calitate de 
administrator, împotriva documentaţiei de atribuire, elaborată de 
către AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, cu sediul în 
Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 15, sector 5, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie 
deschisă, cu etapă finală de licitaţie electronică, a contractului de 
achiziţie publică, având ca obiect „Achiziţionarea infrastructurii 
hardware, software şi a serviciilor IT în contextul Strategiei IT a A.S.F. 
pe anii 2015-2017 şi a implementării proiectului << Sistemul de 
gestionare a petiţiilor în A.S.F.>>”, se solicită admiterea contestaţiei, 
suspendarea prezentei proceduri de achiziţie publică până la 
soluţionarea pe fond a contestaţiei, în temeiul art. 2751 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
obligarea autorităţii contractante la adoptarea unor măsuri de 
remediere a actelor ce afectează procedura de atribuire, în 
conformitate cu prevederile art. 278 alin. (2) din  O.U.G. nr. 34/2006, 
în sensul modificării documentaţiei de atribuire prin eliminarea 
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cerinţelor nelegale, pentru considerentele ce vor fi expuse în cuprinsul 
contestaţiei în cauză şi, în subsidiar, anularea procedurii de atribuire, 
constituindu-se dosarul nr. 1353/2015. 

 II. Prin contestaţia nr. 818/17.07.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 13353/17.07.2015, 
formulată de către S.C. IQUEST TECHNOLOGIES S.R.L., cu sediul în 
Cluj Napoca, Calea Moţilor, nr. 6-8, judeţul Cluj,  înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului cu nr. J12/85/1998, CUI RO 10144143, 
reprezentată de Mihaela Georgetta Ordean, în calitate de 
administrator,  împotriva documentaţiei de atribuire, respectiv a 
caietului de sarcini, elaborat de către aceiaşi autoritate contractantă, 
în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, se solicită, în principal, 
suspendarea prezentei proceduri de atribuire până la soluţionarea pe 
fond a contestaţiei, în temeiul art. 2751  din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, obligarea autorităţii 
contractante la eliminarea  tuturor specificaţiilor tehnice din caietul de 
sarcini care prezintă un caracter restrictiv, fie prin eliminarea efectivă 
a caracteristicilor restrictive, fie prin modificarea specificaţiilor tehnice 
restrictive de aşa manieră încât să permită  oricărui ofertant accesul 
egal la procedura de atribuire în cauză, conform art. 35 alin. (5) din 
O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
obligarea autorităţii contractante la continuarea prezentei proceduri 
de achiziţie publică, cu respectarea principiilor tratamentului egal, al 
nediscriminării, liberei concurenţe  şi proporţionalităţii şi, în subsidiar, 
în cazul imposibilităţii adoptării măsurilor de remediere care se impun, 
anularea procedurii de atribuire în cauză, precum şi a oricăror acte 
administrative ce vor fi emise de către autoritatea contractantă până 
la data soluţionării prezentei contestaţii, constituindu-se dosarul nr. 
1356/2015.  

 III. Prin contestaţia nr. 9919/17.07.2015, înregistrată la 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 
13408/20.07.2015, formulată de către S.C. SIVECO ROMÂNIA S.A., 
cu sediul în Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Victoria Park, 
corp Clădire C4, sector 1,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului 
cu nr. J40/14658/1992, CIF RO 476331, reprezentată de Florian 
Gabriel Ilia, în calitate de preşedinte şi director general, împotriva 
documentaţiei de atribuire, elaborată de către aceiaşi autoritate 
contractantă, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, se solicită 
remedierea cerinţelor restrictive şi nelegale din cadrul documentaţiei 
de atribuire, aşa cum vor fi prezentate în cuprinsul contestaţiei, şi în 
subsidiar, în măsura în care se va constata că nu mai este posibilă 
remedierea aspectelor sesizate, anularea procedurii de atribuire în 
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cauză, suspendarea prezentei proceduri de achiziţie publică, în 
temeiul art. 2751 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, până la soluţionarea pe fond a contestaţiei şi, 
în conformitate cu dispoziţiile art. 274 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, accesul la dosarul 
achiziţiei publice, constituindu-se dosarul nr. 1363/2015.   

Având în vedere dispoziţiile art. 273 alin. (1) din O.U.G. 
34/2006, conform cărora contestaţiile formulate în cadrul aceleiaşi 
proceduri de atribuire vor fi conexate pentru a se pronunţa o soluţie 
unitară, Consiliu urmează să facă aplicarea acestora, conexând 
dosarele nr. 1353/2015,  nr. 1356/2015 şi nr. 1363/2015, 
contestaţiile nr. 13309/17.07.2015, nr. 13353/17.07.2015 şi nr. 
13408/ 20.07.2015 urmând a fi soluţionate în cadrul dosarului nr. 
1353/ 2015. 

Prin prezenta urmează a fi soluţionate cererile prin care S.C. NET 
INTEGRATION TECHNOLOGIES S.R.L., S.C. IQUEST TECHNOLOGIES 
S.R.L. şi S.C. SIVECO ROMÂNIA S.A. au solicitat suspendarea 
procedurii de atribuire, până la soluţionarea pe fond a contestaţiilor. 
 

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

 
DECIDE: 

 
 Respinge cererile de suspendare a procedurii de atribuire, 

formulate de către S.C. NET INTEGRATION TECHNOLOGIES S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti, Calea Crângaşi, nr. 10, bloc 19A, scara  2, etaj 7, 
apartament 91, sector 6 şi cu adresa de corespondenţă situată în 
Bucureşti, şos. Virtuţii, nr. 19 D, parter, camera 2, sector 6, de către 
S.C. IQUEST TECHNOLOGIES S.R.L., cu sediul în Cluj Napoca, Calea 
Moţilor, nr. 6-8, judeţul Cluj şi de către S.C. SIVECO ROMÂNIA S.A., 
cu sediul în Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, Victoria Park, 
corp Clădire C4, sector 1, în contradictoriu cu AUTORITATEA DE 
SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ, cu sediul în Bucureşti, Splaiul 
Independenţei, nr. 15, sector 5, ca nefondate. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire.  
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii, se poate formula plângere, în termen 

de 5 zile de la comunicare.  
 
 
 


