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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 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul 
adoptă următoarea, 
 

DECIZIE 
Nr. 2146/C4/2320 
Data: 15.12.2015  

 
Prin contestaţia nr. 837 din 23.11.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 22810 din 23.11.2015, 
înaintată de SC EUROPEAN FUNDS INVEST SRL, cu sediul în Bucureşti, 
Şos. Pipera nr. 4, et. 3, sector 1, având CUI 27344855, formulată 
împotriva rezultatului procedurii emis de către CONSILIUL JUDEŢEAN 
ILFOV, cu sediul în Bucureşti, str. Ghe. Manu nr. 18, sector 1, în calitate 
de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitaţie deschisă 
organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii de 
elaborare a studiilor tehnice pentru proiectul BIMH – Nodul Multimodal 
Bucureşti-Ilfov: studii pregătitoare”, s-a solicitat: 

- anularea rezultatului procedurii comunicat prin adresa nr. 13993 
din 13.11.2015, a raportului procedurii, precum şi a tuturor actelor 
subsecvente acestora; 

- obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii şi la 
reevaluarea ofertelor, inclusiv a ofertei contestatoarei, prin aplicarea 
corectă a cerinţelor din documentaţia de atribuire, şi cu respectarea 
prevederilor legale în materia achiziţiilor publice; 

- în temeiul art. 275 alin. (6) din O.U.G. nr. 34/2006, solicită 
încuviinţarea depunerii de concluzii scrise şi orale în faţa Consiliului. 

Prin cererea de intervenţie în interesul autorităţii contractante 
înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 
23145 din 27.11.2015, formulată de asocierea SC TECHNITAL SPA – SC 
SPECIALIST CONSULTING SRL, prin liderul asocierii SC TECHNITAL SPA, 
cu sediul în Milano, str. Via Cassano d’Adda nr. 27/1, Italia, în calitate de 
ofertantă declarată câştigătoare a procedurii, a solicitat admiterea 
acesteia, iar pe fond, menţinerea actelor legale ale autorităţii 
contractante şi respingerea contestaţiei. 
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În baza legii şi a documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 
   În temeiul art. 278 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului 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, 
pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, respinge ca 
nefondată contestaţia formulată de SC EUROPEAN FUNDS INVEST SRL, 
în contradictoriu cu CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV, şi dispune continuarea 
procedurii de atribuire. 
   Admite cererea de intervenţie formulată de asocierea SC 
TECHNITAL SPA – SC SPECIALIST CONSULTING SRL.    
   Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2006.  
   Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 
10 zile de la comunicare. 
 


