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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Str. Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 
Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642, + 4 021.8900745  www.cnsc.ro 

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din O.U.G. 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 consiliul 
adoptă următoarea: 
 

DECIZIE 
Nr. 1800/C2/1828,1831 

Data: 27.10.2015 
 

Prin contestaţia nr. 6110/17.09.2015, înregistrată la CONSILIUL  
NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR sub nr. 18027/ 
18.09.2015, formulată de către ASOCIEREA SAFAGE S.A.S./S.C. AUDIT 
CONSULT GROUP S.R.L. şi subcontractant PETRE, DUMITRU, IONAŞCU & 
ASOCIAŢII - SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAŢI, cu sediul în Parc de I’lle – 
15/27, Rue du Port – Franţa, Nanterre Cedex şi adresa de corespondenţă la 
Sucursala din România – SAFEGE S.A.S. Nanterre France Sucursala 
Bucureşti, sector 1, şos. Nicolae Titulescu nr. 1, bl. A7, sc. B, et. 1, ap. 30, 
având cod fiscal FR 82542021829, prin împuternicit Lungu Mihai Mircea, 
împotriva rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 
2637/10.09.2015, de către AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE 
ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Mendeleev 
nr. 21-25, Sector 1, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschisă” online, fără fază finală de 
licitaţie electronică, a contractului de achiziţie publică de servicii având ca 
obiect „Asistenţă tehnică pentru susţinerea activităţii de verificare la faţa 
locului şi activităţii de control a proiectelor finanţate în cadrul Axei prioritare 
2 – POS CCE, prin achiziţionarea de servicii de consultanţă şi expertiză 
pentru anul 2015”, cod CPV 71700000-5 – Servicii de monitorizare şi de 
control (Rev.2), sursa de finanţare: „Proiect/Program: Programul Operaţional 
Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – POS CCE”, s-au solicitat 
următoarele: „anularea adresei nr. 2637/10.09.2015 şi anularea tuturor 
actelor autorităţii contractante ce au stat la baza emiterii acesteia; reluarea 
procedurii de atribuire de la etapa de verificare a îndeplinirii criteriilor de 
calificare”. 

Prin contestaţia nr. 925/18.09.2015, înregistrată la CONSILIUL  
NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR sub nr. 18058/18.09.2015, 
formulată de către S.C. SMART INTEGRATION S.R.L. în calitate de lider al 
ASOCIERII S.C. SMART INTEGRATION S.R.L./S.C. AAM MANAGEMENT 
INFORMATION CONSULTING S.R.L./AAM MANAGEMENT INFORMATION 
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CONSULTING PRIVATE COMPANY Limited by Shares, cu sediul în Localitatea 
Corbeanca, Str. Toamnei, Nr. 19, Bl. T1, Et. 1, Ap. 1D, Judeţul Ilfov, 
reprezentată legal prin Florentin Claudiu Avădanei – Administrator şi 
convenţional prin SPARL RAŢIU & RAŢIU, cu sediul în Municipiul Bucureşti, 
Str. Roma nr. 20, Sector 1, înregistrată la O.R.C. sub nr. J23/2247/2010, 
având C.U.I. RO 27305074, împotriva rezultatului procedurii, comunicat prin 
adresa nr. 2636/10.09.2015, de către AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU 
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. 
Mendeleev nr. 21 - 25, Sector 1, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de atribuire, prin „licitaţie deschisă” online, fără fază finală 
de licitaţie electronică, a contractului de achiziţie publică de servicii având ca 
obiect „Asistenţă tehnică pentru susţinerea activităţii de verificare la faţa 
locului şi activităţii de control a proiectelor finanţate în cadrul Axei prioritare 
2 – POS CCE, prin achiziţionarea de servicii de consultanţă şi expertiză 
pentru anul 2015”, cod CPV 71700000-5 – Servicii de monitorizare şi de 
control (Rev.2), sursa de finanţare: „Proiect/Program: Programul Operaţional 
Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – POS CCE”, s-au solicitat 
următoarele: „suspendarea procedurii de achiziţie publică, în baza art. 2751 
din O.U.G. nr. 34/2006; anularea rezultatului procedurii de achiziţie publică 
comunicat prin adresa înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 2636/ 
10.09.2015; anularea raportului de atribuire a procedurii de achiziţie publică 
care a stat la baza deciziei de declarare a ofertei contestatorului ca 
neconformă, precum şi a tuturor actelor subsecvente emise în temeiul 
acestuia; obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertelor, ţinând 
cont de următoarele aspecte: a) justificarea de preţ cuprinsă în răspunsul la 
clarificări nr. 173/SMART/20.08.2015 respectă prevederile art. 202 alin. (2) 
din OUG nr. 34/2006 şi trebuia luată în considerare de către autoritatea 
contractantă; b) declararea ofertei neconforme pentru lipsa unor documente 
suplimentare pe lângă justificarea de preţ reprezintă un abuz din partea 
autorităţii contractante, ce încalcă principiul proporţionalităţii şi principiul 
utilizării eficiente a fondurilor publice”. 

Conform prevederilor art. 273 alin. (1) din OUG nr. 34/2006, aprobată 
prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
contestaţiile care fac obiectul dosarelor nr. 1828/2015 şi nr. 1831/2015, au 
fost conexate pentru a se pronunţa o soluţie unitară, deoarece sunt 
formulate în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
Admite contestaţiile formulate de către ASOCIEREA SAFAGE S.A.S./S.C. 

AUDIT CONSULT GROUP S.R.L. şi S.C. SMART INTEGRATION S.R.L., în 
contradictoriu cu autoritatea contractantă AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU 
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE. 
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Pe cale de consecinţă, obligă autoritatea contractantă la anularea 
raportului procedurii încheiat în data de 02.09.2015 şi a tuturor actelor 
subsecvente acestuia, inclusiv a comunicărilor rezultatului procedurii nr. 
2637/10.09.2015 şi nr. 2636/10.09.2015 şi reevaluarea ofertelor conform 
celor menţionate în cadrul motivării aferente. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză prin aplicarea 
măsurilor anterior dispuse în termen de 10 (zece) zile de la comunicare. 

Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) 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. 


