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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. 2922/C6/3481 
Data: 24.11.2014 

 
Prin contestaţia înregistrată la C.N.S.C. sub nr.30170/10.11.2014, 

formulată de S.C. DELOITTE CONSULTANŢĂ S.R.L., cu sediul în Bucureşti, 
Şos.Nicolae Titulescu nr.4-8, intrarea de est, etaj 3, sector 1 şi sediul 
procesul ales la S.C.A. Zamfirescu Racoţi&Partners, în Bucureşti, 
Str.Plantelor nr.12, sector 2 înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu 
nr. J40/8360/1992, având C.U.I. RO 2626460, reprezentată legal de Oana-
Mihaela Petrescu şi convenţional de S.C.A. Zamfirescu Racoţi&Partners, prin 
avocat Laura Iarca, în calitate de lider al asocierii formată din S.C. 
DELOITTE CONSULTANŢĂ S.R.L.,  S.C. DELOITTE AUDIT S.R.L. şi DELOITTE 
CONSULTING CVBA Belgia, împotriva deciziei de anulare a procedurii 
nr.9218/30.10.2014, emisă de MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE, cu 
sediul în Bucureşti, Bd.Ion Mihalache nr.15-17, sector 1, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie 
deschisă, a contractului de servicii având ca obiect „Sprijin pentru 
eficientizarea managementului POSDRU şi dezvoltarea unei platforme 
comune de lucru pentru OIPOSDRU ŞI AMPOSDRU”, s-a solicitat anularea 
deciziei susmenţionate şi obligarea autorităţii contractante la continuarea 
procedurii de atribuire prin semnarea contractului de achiziţie publică cu 
Asocierea Deloitte.  

 
În baza documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 
 

Admite contestaţia depusă de S.C. DELOITTE CONSULTANŢĂ S.R.L., cu 
sediul în Bucureşti, Şos.Nicolae Titulescu nr.4-8, intrarea de est, etaj 3, 
sector 1, în contradictoriu cu MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE, cu sediul 
în Bucureşti, Bd.Ion Mihalache nr.15-17, sector 1, anulează nota privind 
anularea procedurii de achiziţie nr.8747/20.10.2014 şi actele subsecvente 
acesteia. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în considerarea prezentei 
şi a dispoziţiilor legale incidente. 

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

10 zile de la comunicare. 
 


