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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos nr.6 Sector 3, Bucureşti, 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 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.739/84 C10/5719,5727,5744 

Data:13.03.2014 
 
 
 Prin contestaţia nr. 30640/30.12.2013 înregistrată la Consiliu 
sub nr. 44265/30.12.2013, depusă de către SC DELOITTE 
CONSULTANŢĂ SRL, cu sediul în Bucureşti, şos. Nicolae Titulescu 
nr. 4-8, intrarea de est, etaj 3, sector 1, având număr de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J40/8360/1992 şi Cod 
Unic de Înregistrare 2626460, în calitate de lider al asocierii SC 
DELOITTE CONSULTANŢĂ SRL -  SC DELOITTE AUDIT SRL - 
DELOITTE CONSULTING CVBA Belgia, formulată împotriva 
rezultatului procedurii comunicat prin adresa 
nr.E1303/SDS/20.12.2013, emisă de către MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE – 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
AMPOSDRU, cu sediul în Bucureşti, bd-ul Carol I, sector 2, în 
cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschisă”, privind 
atribuirea contractului de achiziţie publică având drept obiect: 
„Sprijin pentru eficientizarea managementului POSDRU si 
dezvoltarea unei platforme comune de lucru pentru OIPOSDRU si 
AMPOSDRU”, coduri CPV 79411000-8, 71700000-5, 79412000-5, 
79418000-7, 79951000-5, s-a solicitat: 

- anularea rezultatului procedurii  
- reevaluarea ofertelor depuse de asocierea SC DELOITTE 

CONSULTANŢĂ SRL -SC DELOITTE AUDIT SRL - DELOITTE 
CONSULTING CVBA Belgia şi de asocierea CSI PIEMONTE, SC 
EUZONE CONSULTANCY NETWORK SRL – FONDAZIONE GIACOMO 
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BRODOLINI, conform regulilor stabilite prin documentaţia de 
atribuire şi principiilor care guvernează legislaţia achiziţiilor 
publice: 

- în subsidiar, obligarea autorităţii contractante la reevaluarea 
acestor oferte raportat la considerentele incluse în prezenta 
contestaţie şi constatarea faptului că oferta prezentată de 
asocierea SC DELOITTE CONSULTANŢĂ SRL -SC DELOITTE AUDIT 
SRL - DELOITTE CONSULTING CVBA Belgia reprezintă cea mai 
avantajoasă ofertă economică şi obligarea autorităţii contractante 
la încheierea cu această asociere a contractului de achiziţie publică. 

Prin contestaţia nr. 156/30.12.2013 înregistrată la Consiliu 
sub nr. 44292/30.12.2013, depusă de către SC LDK Consultants 
Engineers&Planners SRL, cu sediul în Bucureşti, str. V. Eftimiu nr. 
9, ap. 45, sector 1, având număr de înregistrare la Oficiul 
Registrului Comerţului J40/7555/1998 şi Cod Unic de Înregistrare 
10854922, în calitate de lider al asocierii SC LDK Consultants 
Engineers&Planners SRL -  SC KPMG România SRL, formulată 
împotriva rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 
E1306/SDS/20.12.2013 şi a procedurii de evaluare a ofertei sale 
şi, în speţă, declararea acesteia ca inacceptabilă, emisă de către 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI 
PERSOANELOR VÂRSTNICE – AUTORITATEA DE MANAGEMENT 
PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA 
RESURSELOR UMANE AMPOSDRU, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică, s-a 
solicitat: 

- anularea acestuia, 
- anularea rezultatului şi a raportului procedurii, prin care 

oferta sa a fost declarată inacceptabilă 
- adoptarea măsurilor de remediere constând în declararea ca 

acceptabilă a ofertei sale şi reluarea procedurii de atribuire de la 
etapa de evaluare 

- luarea oricărei alte măsuri aferente sau care s-ar impune ca 
urmare a admiterii prezentei contestaţii, inclusiv modificarea 
componenţei comisiei de evaluare, ca urmare a superficialităţii 
membrilor acesteia pe parcursul evaluării ofertelor depuse. 

Prin contestaţia nr. -/DD-O/RIE 35393/30.12.2013 
înregistrată la Consiliu sub nr. 44349/30.12.2013, depusă de către 
SC ROMAIR CONSULTING SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Av. 
Sanatescu nr. 53, sector 1, având număr de înregistrare la Oficiul 
Registrului Comerţului J40/9663/1997 şi Cod Unic de Înregistrare 
10162058, în calitate de lider al asocierii SC ROMAIR CONSULTING 
SRL -  SC ERNST&YOUNG SRL – ERNST&YOUNG Financial-Business 
Advisors S.p.A. – Lattanzio e Associati Spa, formulată împotriva 
rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 
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E1307/SDS/20.12.2013, emisă de către MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE – 
AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 
AMPOSDRU, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
aceleiaşi proceduri de achiziţie publică, s-a solicitat: 

- admiterea contestaţiei şi anularea rezultatului procedurii, 
- obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor, 

inclusiv a ofertei sale, în mod obiectiv şi conform procedurilor 
legale în vigoare. 

În temeiul art. 273 alin. (1) 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, cu modificările şi completările ulterioare, cele trei 
contestaţii au fost conexate.      
 
 

În baza dispoziţiilor legale aplicabile, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
 

DECIDE:  
  
 
 În temeiul prevederilor art. 278 alin. (2) din OUG nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, admite 
contestaţiile formulate de către SC DELOITTE CONSULTANŢĂ SRL, 
în calitate de lider al asocierii SC DELOITTE CONSULTANŢĂ SRL -  
SC DELOITTE AUDIT SRL - DELOITTE CONSULTING CVBA Belgia, 
de către SC LDK Consultants Engineers&Planners SRL, în calitate 
de lider al asocierii SC LDK Consultants Engineers&Planners SRL -  
SC KPMG România SRL şi de către SC ROMAIR CONSULTING SRL, 
în calitate de lider al asocierii SC ROMAIR CONSULTING SRL -  SC 
ERNST&YOUNG SRL – ERNST&YOUNG Financial-Business Advisors 
S.p.A. – Lattanzio e Associati Spa în contradictoriu cu MINISTERUL 
MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR 
VÂRSTNICE – AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA 
RESURSELOR UMANE AMPOSDRU. 

       Dispune: 
1. anularea raportului procedurii nr. E1302/20.12.2013 si a 

tuturor comunicarilor subsecvente acestuia. 
2. anularea punctajelor acordate la factorul de evaluare 

„completitudinea, efectivitatea şi calitatea metodologiei propuse de 
prestare a serviciilor" in cazul ofertelor depuse de asocierea CSI 
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PIEMONTE, SC EUZONE CONSULTANCY NETWORK SRL – 
FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI, de asocierea SC DELOITTE 
CONSULTANŢĂ SRL -  SC DELOITTE AUDIT SRL - DELOITTE 
CONSULTING CVBA Belgia si de asocierea SC ROMAIR 
CONSULTING SRL -  SC ERNST&YOUNG SRL – ERNST&YOUNG 
Financial-Business Advisors S.p.A. – Lattanzio e Associati Spa. 
       3.  anularea deciziei de respingere ca inacceptabila a ofertei 
depuse de asocierea SC LDK Consultants Engineers&Planners SRL -  
SC KPMG România SRL pentru motivul invocat in adresa de 
comunicare a rezultatului nr. E1306/SDS/20.12.2013. 

În temeiul prevederilor art. 278 alin. (4) si (6) din OUG nr. 
34/2006, cu modificările şi completările ulterioare dispune 
continuarea procedurii, dupa indeplinirea dispozitiilor de mai sus, 
dupa cum urmeaza: 

1. In ceea ce priveste ofertele declarate initial admisibile, 
dispune recalcularea punctajelor la factorul de evaluare 
„completitudinea, efectivitatea şi calitatea metodologiei propuse de 
prestare a serviciilor" potrivit celor cuprinse in motivarea prezentei 
si ulterior stabilirea punctajelor finale corespunzatoare. 
       2. In ceea ce priveste oferta asocierii SC LDK Consultants 
Engineers&Planners SRL -  SC KPMG România SRL, dispune 
continuarea evaluarii ofertei tehnice si financiare, stabilirea 
admisibilitatii/inadmisibilitatii acesteia, in primul caz aceasta 
urmand a fi punctata potrivit criteriului de atribuire si a factorilor 
de evaluare stabiliti prin documentatie. 
       Termenul pentru punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei 
decizii este de 20 de zile de la comunicarea acesteia. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru autoritatea 
contractanta, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

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


