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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, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea: 
 

DECIZIE 
Nr. 236 S/ C2 /1831 

Data: 22.09.2015 
 

Prin contestaţia nr. 925 din 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., lider de Consorţiu în 
asociere cu AAM MANAGEMENT INFORMATION CONSULTING S.R.L. – AAM 
MANAGEMENT INFORMATION CONSULTING PRIVATE COMPANY Limited by 
Shares, cu sediul social în localitatea Corbeanca, str. Toamnei, nr. 19, bl. 
T1, et. 1, ap. 1D, judeţul Ilfov, reprezentată convenţional de SPARL RAŢIU & 
RAŢIU, cu sediul în Bucureşti, str. Roma, nr. 20, sector 1, înmatriculată la 
O.R.C. sub nr. J23/2247/2010, având CUI 27305074, reprezentată legal 
prin Florentin Claudiu Avădanei – Administrator, împotriva rezultatului 
procedurii de atribuire, comunicat prin adresa nr. 2636/10.09.2015, emisă 
de AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI 
INOVARE, cu sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, în 
calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin 
„licitaţie deschisă”, a contractului de achiziţie publică de servicii având ca 
obiect „Asistenta 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, sursa de finanţare: 
„Program/Proiect: Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii 
Economice– POS CCE”, s-a solicitat în cuprinsul contestaţiei, printre altele, şi 
„suspendarea procedurii până la soluţionarea prezentei contestaţii”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Respinge cererea de suspendare a procedurii din contestaţia formulată 
de S.C. SMART INTEGRATION S.R.L., în contradictoriu cu AUTORITATEA 
NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVARE. 
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Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 280 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 5 
zile de la comunicare. 

 


