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Cerere de decizie preliminară introdusă de Varhoven administrativen sad (Bulgaria) la 17 iunie 2021 –
Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia
organ na Operativna programa „Regioni v rastezh” 2014-2020/Obshtina Razlog
(Cauza C-376/21)
(2021/C 391/10)
Limba de procedură: bulgara
Instanța de trimitere
Varhoven administrativen sad
Părțile din procedura principală
Recurent: Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovodite Upravlyavashtia organ na Operativna
programa „Regioni v rastezh” 2014-2020
Intimată: Obshtina Razlog
Întrebările preliminare
1) Articolul 160 alineatele (1) și (2) din Regulamentul 2018/1046 (1) și articolul 102 alineatele (1) și (2) din Regulamentul
nr. 966/2012 trebuie interpretate în sensul că se aplică și în ceea ce privește entitățile contractante ale statelor membre
ale Uniunii Europene atunci când contractele de achiziții publice atribuite de ele sunt finanțate din fonduri europene
structurale și de investiții?
2) În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, principiile transparenței, proporționalității, egalității de tratament și
nediscriminării, consacrate la articolul 160 alineatul (1) din Regulamentul 2018/1046 și la articolul 102 alineatul (1) din
Regulamentul nr. 966/2012, trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei restrângeri depline a concurenței cu ocazia
atribuirii unui contract de achiziții publice printr-o procedură de negociere fără publicare prealabilă, în cazul în care
obiectul contractului de achiziții publice nu prezintă caracteristici speciale care să impună în mod obiectiv să fie executat
numai de operatorul economic invitat la negociere? În special, articolul 160 alineatele (1) și (2) coroborat cu
articolul 164 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 2018/1046 și articolul 102 alineatele (1) și (2) coroborat cu
articolul 104 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul nr. 966/2012 trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei
reglementări naționale precum cea în discuție în procedura principală, potrivit căreia, după încetarea unei proceduri de
atribuire a unui contract de achiziții publice pentru motivul că singura ofertă depusă nu este adecvată, entitatea
contractantă poate invita să participe la o procedură de negociere fără publicare prealabilă un singur operator economic,
în cazul în care obiectul contractului de achiziții publice nu prezintă caracteristici speciale care să impună în mod
obiectiv să fie executat numai de operatorul economic invitat la negocieri?
(1)

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare
aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE)
nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei
nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour du travail de Mons (Belgia) la 21 iunie 2021 – Ville
de Mons, Zone de secours Hainaut – Centre/RM
(Cauza C-377/21)
(2021/C 391/11)
Limba de procedură: franceza
Instanța de trimitere
Cour du travail de Mons
Părțile din procedura principală
Apelante, pârâte inițiale: Ville de Mons, Zone de secours Hainaut – Centre
Intimat, reclamant inițial: RM

