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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. 1962/ C6 /2105 
Data: 17.11.2015 

 
Prin contestaţia nr.746/26.10.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub 

nr.20651/26.10.2015, formulată de 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.J40/8357/2010, având CUI RO 
27344855, reprezentată de administrator Stoica Elena-Georgiana, 
împotriva  rezultatului procedurii de atribuire comunicat cu adresa 
nr.15046/19.10.2015, de către INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ, cu sediul în Bucureşti, Str. Dr.Leonte Anastasievici nr. 1-3, 
sector 5, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de 
atribuire, prin cerere de oferte online, organizată în vederea atribuirii 
contractului de achiziţie publică având ca obiect: „Servicii pentru 
implementarea platformei unice integrative: Sistem Integrat de Registre 
Îmbunătăţite-SIRI, în cadrul proiectului RO 19.05”, s-a solicitat anularea 
raportului procedurii de atribuire, a adresei nr.15046/19.10.2015 şi a 
actelor subsecvente, precum  şi obligarea autorităţii contractante la 
continuarea procedurii de atribuire cu reevaluarea ofertei depusă de S.C. 
EUROPEAN FUNDS INVEST S.R.L. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE 
 

Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. EUROPEAN 
FUNDS INVEST S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Şos.Pipera nr.4, et.3, sector 
1, în contradictoriu cu INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, cu 
sediul în Bucureşti, Str. Dr.Leonte Anastasievici nr. 1-3, sector 5. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire. 
Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 

10 zile de la comunicare. 
 


