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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 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. 2195/C2/2421 
Data: 21.12.2015 

 
Prin contestaţia nr. 1922/08.12.2015, înregistrată la Consiliul 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 23738/08.12.2015, 
formulată de BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A., cu sediul în 
municipiul Sibiu, str. Autogării, nr. 1, jud. Sibiu, cod poştal 550135, 
înmatriculată la O.R.C. sub nr. J32/80/1999, având CIF: 11447021, 
reprezentată legal prin Ştefan Oros – Director – Sucursala Alba Iulia şi 
Angela Constantin – Manager de relaţii – Sucursala Alba Iulia, împotriva 
rezultatului procedurii, comunicat prin adresa nr. 4058/03.12.2015, 
emisă de către MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. 
Apolodor, nr. 17, sector 5, cod poştal: 050741, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin „negociere”, a 
acordului-cadru de achiziţie publică de servicii având ca obiect 
„Achiziţionarea de servicii bancare pentru programele de cooperare 
teritorială europeană 2014 - 2020 şi Programul Operaţional Regional 
2014-2020”, cod CPV 66110000-4, finanţat prin Programul Operaţional 
Regional - POR, s-a solicitat: 
1. Anularea deciziei prin care oferta subscrisei a fost declarată 
neconformă; 
2. Anularea deciziei prin care oferta depusă de Bancpost S.A. a fost 
declarată ca fiind câştigătoare; 
3. Anularea raportului procedurii, ca o consecinţă a anulării deciziei de 
stabilire a i) ofertei BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A. ca neconformă 
şi a ii) ofertei Bancpost drept câştigătoare, precum şi a oricăror acte 
anterioare sau subsecvente acestuia; 
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4. Obligarea autorităţii contractante la reevaluarea ofertei depusă de 
subscrisa BANCA COMERCIALĂ CARPATICA S.A., precum şi la stabilirea 
ofertei câştigătoare prin aplicarea corectă a criteriului de atribuire 
menţionat în documentaţia de atribuire”. 
 

În baza documentelor depuse de părţi, 
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
DECIDE: 

 
Respinge ca nefondată contestaţia formulată de către BANCA 

COMERCIALĂ CARPATICA S.A., în contradictoriu cu MINISTERUL 
DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. 

Dispune continuarea procedurii de atribuire în cauză. 
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu 

dispoziţiile art. 280 alin. (1) şi (3) din O.U.G. nr. 34/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

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


