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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. 1796/ C6 /1904 
Data: 27.10.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistare la emitent, înregistrată la 

C.N.S.C. sub nr.18655/29.09.2015, formulată de S.C. TECHNITAL SPA, cu 
sediul în Milano (Italia), Str.Via Cassano d'Adda nr.27/1 şi sediul procedural 
ales în Bucureşti, Str.Teodosie Rudeanu nr.69, sector 1, reprezentat legal de 
Alessandro Veralli şi convenţional de C.I.A. Dumitru Irimia, în calitate de 
lider al Asocierii formată din S.C. TECHNITAL SPA şi S.C. SPECIALIST 
CONSULTING S.R.L., împotriva raportului procedurii de atribuire, a 
comunicării rezultatului procedurii de atribuire nr.11.153/16.09.2015 şi a 
actelor subsecvente, emise de JUDEŢUL ILFOV, prin CONSILIUL JUDEŢEAN, 
cu sediul în Bucureşti, Str.Gh.Manu nr.18, sector 1, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, a 
contractului de servicii având ca obiect „Servicii în vederea elaborării 
studiilor tehnice pentru proiectul «BIMH- Nodul Multimodal Bucureşti - Ilfov: 
studii pregătitoare»”, s-a solicitat anularea actelor susmenţionate şi 
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor.  

Prin cererea de intervenţie nr.727/20.10.2015, înregistrată la C.N.S.C. 
sub nr.20272/20.10.2015, S.C. EUROPEAN FUNDS INVEST S.R.L., cu sediul 
în Bucureşti, Şos.Pipera nr.4, et.3, sector 1, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr.J40/8357/2015, având CUI RO 27344855, 
reprezentată de administrator Stoica Elena – Giorgiana, a solicitat 
respingerea contestaţiei şi menţinerea actelor atacate. 
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În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE 

 
Admite contestaţia formulată de S.C. TECHNITAL SPA, cu sediul în 

Milano (Italia), Str.Via Cassano d'Adda nr.27/1 şi sediul procedural ales în 
Bucureşti, Str.Teodosie Rudeanu nr.69, sector 1, în contradictoriu cu 
JUDEŢUL ILFOV, prin CONSILIUL JUDEŢEAN, cu sediul în Bucureşti, 
Str.Gh.Manu nr.18, sector 1, anulează raportul procedurii de atribuire 
nr.11150/16.09.2015 în partea care priveşte evaluarea ofertei depusă de 
S.C. EUROPEAN FUNDS INVEST S.R.L. şi decizia de atribuire, precum şi 
actele subsecvente. 

Dispune continuarea procedurii cu reevaluarea ofertei depusă de S.C. 
EUROPEAN FUNDS INVEST S.R.L. şi stabilirea ofertei câştigătoare, în termen 
de 10 zile de la primirea prezentei, în considerarea celor arătate în 
motivare. 

Respinge cererea de intervenţie accesorie în interesul autorităţii 
contractante, fomulată de S.C. EUROPEAN FUNDS INVEST S.R.L., cu sediul 
în Bucureşti, Şos.Pipera nr.4, et.3, sector 1. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 

zile de la comunicare. 
 


