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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 

SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

C. N. S. C. 
Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Bucureşti, România, C.P. 030084, CIF 20329980 

Tel. +4 021 3104641  Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900 745 www.cnsc.ro 
 

 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. 63S/C8/537 
Data: 15.04.2015 

 
 Privind  cererea de suspendare a procedurii de atribuire, cuprinsă 
în contestaţia nr. 5789/09.04.2015, înregistrată la CNSC sub nr. 
5535/10.04.2015, aparţinând SC INFO WORLD SRL, lider al Asocierii 
INFO WORLD SRL – UTI GRUP SA, cu sediul în Bucureşti, str. Glucozei 
nr. 37-39, tronson III, parter şi et. 1, sector 2, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului sub nr. J40/8530/2000, având CUI 13373052, 
reprezentată legal prin Daniel Nistor – Director Executiv, formulată 
împotriva adresei nr. 9206/31.03.2015, conţinând rezultatul procedurii 
de atribuire emis de SPITALUL MUNICIPAL DE URGENŢĂ ROMAN, cu 
sediul în Roman, str. Tineretului nr. 28, judeţul Neamţ, în calitate de 
autoritate contractantă în procedura, licitaţie deschisă, on-line, 
organizată în vederea încheierii contractului de achiziţie publică având 
ca obiect „Infrastructura hardware şi software de bază (aplicaţii 
informatice şi licenţe necesare extinderii bazei electronice de date 
medicale), servicii de dezvoltare şi implementare a sistemului 
informatic integrat de e-sănătate propus prin proiect (analiză, 
proiectare, implementare, testare sistem informatic, inclusiv portal 
web, precum şi instruirea personalului care va utiliza şi administra 
sistemul informatic dezvoltat) în cadrul proiectului Servicii Moderne 
pentru Medici şi Pacienţi (SMMP)”, coduri CPV 72262000-9, 48000000-
8, 48820000-2, 51611100-9, 79632000-3. 
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DECIDE: 
 

Respinge cererea de suspendare a procedurii de atribuire, ca 
rămasă fără obiect. 

Obligatorie. 
Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen 

de 5 zile de la comunicare. 
 


