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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. 2058 / C1 /2143 

Data: 27.11.2015 
 

       Prin contestaţia nr. 769/29.10.2015, înregistrată la Consiliul 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 21012/30.10.2015, 
depusă de SC EPMC CONSULTING SRL, cu sediul în municipiul Cluj-
Napoca, strada Cometei, nr. 42/A, ap. 2, judeţul Cluj, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub nr. J12/4713/27.11.2008, având CUI RO 
24799569, reprezentată prin director general Corpodean Cristina-luliana, 
în calitate de lider al Asocierii EPMC CONSULTING SRL - INTEGRA 
TRADING SRL, împotriva rezultatului procedurii emis de către  AGENŢIA 
PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILFOV cu sediul în Aleea Lacul Morii, Nr. 
1, Sector 6, Bucureşti, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul 
procedurii de „licitaţie deschisă”, în vederea atribuirii contractului de 
achiziţie publică, având drept obiect: „Servicii de cercetare pentru 
elaborarea Planurilor de management şi planurilor integrate de 
management, incluzând realizarea studiilor suport (de evaluare a 
biodiversităţii, de evaluare a impactului antropic, cartografierea GIS), în 
cadrul proiectului „Parteneriat în vederea elaborării planurilor de 
management/ planurilor integrate de management pentru arii protejate 
aparţinând complexelor de ecosisteme din bazinul Dunării Inferioare şi 
râurile tributare Ialomiţa şi Calmăţui (PARTMAP)", cod CPV: 73110000-
6- Servicii de cercetare (Rev.2); 79311200-9 - Servicii de realizare studii 
(Rev.2); 71354100-5 Servicii de cartografiere digitală (rev.2), s-a 
solicitat anularea deciziei de stabilire a ofertei depuse de contestator ca 
neconformă, anularea deciziei autorităţii contractante de a anula 
procedura de atribuire, respectiv adresa nr. 23836/22.10.2015, 
obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depuse de 
asocierea EPMC Consulting SRL - Integra Trading SRL, cu luarea în 
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considerare a documentelor suport în dovedirea formării preţului şi 
continuarea procedurii. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE:  
 

Respinge ca nefondată contestaţia formulată de către Asocierea 
EPMC CONSULTING SRL - INTEGRA TRADING SRL, în contradictoriu cu 
autoritatea contractantă AGENŢIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILFOV. 

Menţine decizia de anulare a procedurii de atribuire în cauză. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

prevederile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

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

 


