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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE 
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
C. N. S. C.

           Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3, Bucureşti, România,CP 030084, CIF 20329980
             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. 1341/C2/1421
Data: 08.04.2011

Prin contestaţia nr. 41.25561/25.03.2011, înregistrată la 
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 
8728/28.03.2011, depusă de către S.C. CARPATICA ASIG S.A., cu 
sediul în Sibiu, str. Autogării, nr. 1, judeţul Sibiu, având număr de 
înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J32/1053/1996 şi CIF 
8990884, împotriva documentaţiei de atribuire emisă de către 
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE – DIRECŢIA ADMINISTRAREA 
PATRIMONIULUI ŞI ACHIZIŢII, în calitate de autoritate 
contractantă, cu sediul în Bucureşti, B-dul Aviatorilor, nr. 50, sector 
1, în cadrul procedurii de „licitaţie deschisă”, organizată pentru 
încheierea acordului cadru de servicii având ca obiect „Acord-cadru 
de servicii de asigurare facultativă a autovehiculelor”, s-a solicitat 
modificarea Fişei de date a achiziţiei – cap. V.2 – Capacitatea 
tehnică, respectiv solicitarea privind alte autorizaţii, referitoare la 
prezentarea unei adrese din partea Comisiei de Supraveghere a 
Asigurărilor prin care se certifică faptul că ofertantul nu a fost sub 
supraveghere în ultimii 5 ani, anterior anului curent, şi nu a fost 
sancţionat în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul 
asigurărilor, precum şi înlocuirea acestei cerinţe cu „solicitarea 
dovezii pentru ultimii 2 (doi) ani, întrucât considerăm că situaţiile 
ofertanţilor din ultimii cinci ani nu sunt relevante pentru îndeplinirea 
contractului, în considerarea prevederilor legale care reglementează 
«situaţia personală a candidatului sau a ofertantului»”.
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În baza documentelor depuse de părţi,
 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

DECIDE: 

Admite contestaţia formulată de S.C. CARPATICA ASIG S.A., în 
contradictoriu cu MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE – DIRECŢIA 
ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ŞI ACHIZIŢII.

Obligă autoritatea contractantă la modificarea documentaţiei 
de atribuire conform celor precizate în motivare, în termen de 10 
zile de la comunicare.

Dispune continuarea procedurii de atribuire, cu respectarea 
celor decise anterior.

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 10 zile de la comunicare.


