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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. 325S/C2/2467 
Data: 21.12.2015 

 
Prin contestaţia fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată la 

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 24310/17.12.2015, 
formulată de către CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L. (denumită în cele ce 
urmează „Regina Maria”), cu sediul în Bucureşti, Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr. 
5B, sector 1, reprezentată convenţional prin Avocat Şerban Semeniuc şi Elena 
Ioniţă cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle nr. 15, Clădirea Charles de 
Gaulle Plaza, etaj 4, sector 1, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J40/15930/1991, 
având CUI 5919324, împotriva documentaţiei de atribuire elaborată de 
SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „SFÂNTUL IOAN” BUCUREŞTI, cu sediul în 
Bucureşti, Şos. Vitan-Bârzeşti, nr. 13, sector 4, cod 042122, în calitate de 
autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire, prin „negociere fără 
publicare a unui anunţ de participare”, a contractului de achiziţie publică de 
servicii având ca obiect „Servicii prestate de laboratoare medicale”, cod CPV 
85145000-7, s-a solicitat în cuprinsul contestaţiei, printre altele, şi 
„suspendarea procedurii până la soluţionarea prezentei contestaţii”. 

 
În baza documentelor depuse de părţi, 

 CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR 
 

DECIDE: 
 

Admite cererea de suspendare a procedurii din contestaţia formulată de 
CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L. (denumită în cele ce urmează „Regina 
Maria”), în contradictoriu cu SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ „SFÂNTUL IOAN” 
BUCUREŞTI, până la soluţionarea pe fond a cauzei. 

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 5 zile 
de la comunicare. 
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