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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. 29s/C6/234 

Data: 16.03.2015 
 

Prin contestaţia nr. 271/26.02.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub nr. 
2742/26.02.2015, formulată de S.C. EUROPROTECT SECURITY S.R.L., cu 
sediul în Alexandria, str. Viilor nr. 3, judeţul Teleorman, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J34/10/2012, având C.U.I. RO 29536580, 
reprezentată legal de administrator Miu Adrian, împotriva rezultatului 
procedurii de atribuire, comunicat cu adresa  nr. 2496/16.02.2015, de 
către AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE, cu sediul în 
Bucureşti, Şoseaua Olteniţa nr. 35-37, sector 4, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii atribuire, prin licitaţie deschisă, a 
contractului de achiziţie publică având ca obiect „Servicii de pază a 
obiectivelor din cadrul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, 
Filialele de Îmbunătăţiri Funciare şi sediul Centralei ANIF” anul 2014 – 
Lotul nr. 8 Filialele de Îmbunătăţire Funciară Giurgiu şi 
Teleorman”, cod CPV 79713000-5 servicii de pază, s-a solicitat anularea 
rezultatului procedurii de atribuire comunicat cu adresa nr. 
2496/16.02.2015, precum şi a procedurii de atribuire „în conformitate cu 
legislaţia în vigoare”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 413 alin. (1) pct. 1) din Codul de 
procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 297 din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
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contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, 
suspendă soluţionarea contestaţiei depusă de către S.C. EUROPROTECT 
SECURITY S.R.L., cu sediul în Alexandria, str. Viilor nr. 3, judeţul 
Teleorman, în contradictoriu cu AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI 
FUNCIARE, cu sediul în Bucureşti, Şoseaua Olteniţa nr. 35-37, sector 4, 
până la soluţionarea, de către Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a 
contencios administrativ şi fiscal, a plângerii care formează obiectul 
Dosarului nr. 1148/2/2015.  

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


