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CONSILIUL   NAŢIONAL   DE  
SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 

 
C. N. S. C. 

Bucureşti, Str.Stavropoleos, nr.6 sector 3, 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 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. 1802/C6/1913 
Data: 27.10.2015 

 
Prin contestaţia nr. 715 din 28.09.2015, înregistrată la C.N.S.C. 

sub nr. 18703 din 29.09.2015, astfel cum a fost precizată prin adresa 
înregistrată la C.N.S.C. sub nr. 19222 din 06.10.2015, depusă de către 
S.C. CENTRUL DE CALCUL INFO´98 S.A., cu sediul în Petroşani, Str. 
Timişoara nr. 2, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J20/408/1999, având C.U.I. RO 11751623, 
reprezentată legal prin administrator Lucian Lupu Dima, formulată 
împotriva „Caietului de sarcini PSDRU/159/1,5/S/140863 «Cercetători 
competitivi pe plan european în domeniul ştiinţelor umaniste şi socio-
economice. Reţea de cercetare multiregională(CCPE)»”, elaborat de 
către UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, 
Bd. Vasile Pârvan nr. 4, jud. Timiş, în calitate de autoritate 
contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, organizată prin cerere de 
oferte, on line, în vederea încheierii contractului de furnizare având ca 
obiect „Sistem de videoconferinţă”, cod CPV – 32232000-8 – 
Echipament pentru videoconferinţe (Rev. 2), se solicită eliminarea din 
cuprinsul caietului de sarcini a specificaţiilor tehnice prevăzute la pag. 2:  

- punctul 1, respectiv menţiunea „server Webex şi 
comunicaţii”, care „duce”, în opinia sa, către o singură marcă, CISCO; 

- punctul 2, respectiv menţiunea „Pachet minim necesar de 25 
de licenţe pt. Persoane/utilizatori ce pot organiza sesiuni de 
conferinţă(webex) cu interlocutori (minim necesar) ( 1 bucată)”, care 
„duce” către o singură marcă, CISCO; 

- la punctul 6, respectiv menţiunea „Licenţa Vmware 
Foundation 5 pentru 2 x soket (1 bucata)”, care, indică marca, în mod 
nepermis de legislaţia achiziţiilor publice.; 
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- precum şi „suspendarea procedurii ... până la soluţionarea 
fondului cauzei, anularea procedurii... şi obligarea autorităţii 
contractante la refacearea documentaţiei de atribuire, ... eliminarea 
cerinţelor formulate cu încălcarea prevederilor legale, astfel încât 
accesul la procedură să nu fie îngrădit”. 
 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
  
Admite excepţia tardivităţii contestaţiei, invocată de către 

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA, cu sediul în Timişoara, Bd. 
Vasile Pârvan nr. 4, jud. Timiş, pe cale de consecinţă, respinge, ca 
tardivă, contestaţia depusă de către S.C. CENTRUL DE CALCUL INFO´98 
S.A., cu sediul în Petroşani, Str. Timişoara nr. 2, jud. Hunedoara. 

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

de 10 zile de la comunicare.  
 


