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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. 190s/C6/1346 

Data: 31.07.2015 
 

Prin contestaţia nr.647/16.07.2015, înregistrată la C.N.S.C. sub 
nr.13297/17.07.2015, formulată de S.C. MEDICAL EMERGENCY DIVISION 
S.R.L., (fostă S.C. AXIS EMERGENCY S.R.L.), cu sediul în Deva, 
Str.Santuhalm nr.65B, jud.Hunedoara,  înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului cu nr. J20/647/2010, având C.U.I. RO27316391, reprezentată 
legal de administrator Rudeanu Agathe Cristina, împotriva comunicării 
rezultatului procedurii nr.14568/07.07.2015, transmisă de SPITALUL 
JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Str.Calea 
lui Traian nr.201, jud.Vâlcea, în calitate de autoritate contractantă, în 
cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie deschisă, organizată în vederea   
încheierii acordului-cadru având ca obiect „Servicii de ambulanţă”, cod CPV 
85143000-3, s-a solicitat anularea deciziei comisiei de evaluare, a 
raportului procedurii de atribuire şi a actelor subsecvente acestuia şi 
obligarea autorităţii contractante la continuarea şi finalizarea procedurii de 
atribuire prin reevaluarea ofertelor depuse de ofertanţii cu calitate de 
operator economic implicat în procedura de atribuire. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 
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DECIDE: 
 

În conformitate cu dispoziţiile art.413 alin.1 pct.1 din Codul de 
procedură civilă, coroborate cu cele ale art.297 din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
considerentele evocate în motivarea prezentei, suspendă soluţionarea 
contestaţiei depusă de S.C. MEDICAL EMERGENCY DIVISION S.R.L., cu 
sediul în Deva, Str.Santuhalm nr.65B, jud.Hunedoara,  în contradictoriu cu 
SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VÂLCEA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, 
Str.Calea lui Traian nr.201, jud.Vâlcea, până la soluţionarea, de către 
Curtea de Apel Piteşti – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal, a plângerii care formează obiectul dosarului nr.502/46/2015.  

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

 


