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Lista1 hotărârilor și a ordonanțelor2 pronunțate de Curte (C-) sau de Tribunal (T-)3 în materia achizițiilor publice 
ori cu relevanță în această materie 

Numărul 
cauzei 

Denumirea cauzei 
Tipul actului și data pronunțării 

Identificatorul european de 
jurisprudență 

Cuvinte-cheie 

C-532/20 Alstom Transport 
Hotărârea din 24 februarie 2022 
EU:C:2022:128 

Directiva 92/13/CEE - Proceduri de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor - Articolul 1 alineatele (1) și (3) 
- Acces la căile de atac - Articolul 2c - Termene de introducere a unei căi de atac - Calcul 
- Cale de atac împotriva unei decizii de admitere a unui ofertant 

T-672/19 Companhia de Seguros Índico/Comisia 
Hotărârea din 9 februarie 2022 
EU:T:2022:64 

Achiziții publice - Regulament financiar - Excludere de la procedurile de atribuire a 
contractelor și de acordare de granturi finanțate din bugetul general al Uniunii și din Fondul 
european de dezvoltare pentru o perioadă de trei ani - Principiul bunei-credințe - Abuz de 
drept - Eroare manifestă de apreciere - Proporționalitate 

T-652/19 Elevolution - Engenharia/Comisia 
Hotărârea din 9 februarie 2022 
EU:T:2022:63 

Achiziții publice - Regulament financiar - Excludere de la procedurile de atribuire a 
contractelor și de acordare de granturi finanțate din Fondul european de dezvoltare pentru 
o perioadă de trei ani - Obligația de motivare - Principiul bunei administrări - Dreptul de a fi 
audiat - Eroare manifestă de apreciere - Proporționalitate 

C-461/20 Advania Sverige și Kammarkollegiet 
Hotărârea din 3 februarie 2022 
EU:C:2022:72 

Directiva 2014/24/UE - Articolul 72 - Modificarea contractului în cursul perioadei sale de 
valabilitate - Cesiune a acordurilor-cadru - Contractant nou care a preluat, în urma declarării 
falimentului contractantului inițial, drepturile și obligațiile atribuite acestuia din urmă în 
temeiul unui acord-cadru - Necesitatea sau lipsa necesității unei noi proceduri de atribuire a 
contractului 

T-849/19 Leonardo/Frontex 
Hotărârea din 26 ianuarie 2022 
EU:T:2022:28 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Servicii de 
supraveghere aeriană - Acțiune în anulare - Lipsa interesului de a exercita acțiunea 
- Inadmisibilitate - Răspundere extracontractuală 

T-665/21 R Civitta Eesti/Comisia 
Ordonanța din 22 decembrie 2021 
EU:T:2021:937 

Procedură de măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Asistență juridică, 
socio-economică și tehnică în domeniile energiei, mobilității și transporturilor - Cerere 
măsuri provizorii - Lipsa urgenței 

T-796/19 HB/Comisia 
Hotărârea din 21 decembrie 2021 
EU:T:2021:918 

Contracte de achiziții publice de servicii - Prestare de servicii de asistență tehnică 
autorităților ucrainene - Decizie de reducere a cuantumului contractului și de recuperare a 
sumelor deja plătite - Acțiune în anulare și în despăgubiri - Act care se încadrează într-un 
cadru pur contractual de care este inseparabil - Lipsa clauzei compromisorii - Inadmisibilitate 
- Absența pretențiilor de despăgubire detașabile din contract 

T-795/19 HB/Comisia 
Hotărârea din 21 decembrie 2021 
EU:T:2021:917 

Contracte de achiziții publice de servicii - Prestarea de servicii de asistență tehnică către 
Înaltul Consiliu al Magistraturii - Hotărâre de reducere a cuantumului contractului și de 
recuperare a sumelor deja plătite - Acțiune în anulare și în despăgubiri - Act care se 
încadrează într-un cadru pur contractual de care este inseparabil - Lipsa clauzei 
compromisorii - Inadmisibilitate - Absența pretențiilor de despăgubire detașabile din 
contract 

C-497/20 Randstad Italia 
Hotărârea din 21 decembrie 2021 
EU:C:2021:1037 

Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE - Obligația statelor membre de a stabili căile 
de atac necesare pentru a asigura o protecție jurisdicțională efectivă în domeniile 
reglementate de dreptul Uniunii - Achiziții publice - Directiva 89/665/CEE - Articolul 1 
alineatele (1) și (3) - Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
- Hotărâre a instanței supreme din ordinea administrativă a unui stat membru prin care se 
declară inadmisibilă, cu încălcarea jurisprudenței Curții, calea de atac a unui ofertant exclus 
dintr-o procedură de atribuire a unui contract de achiziții publice - Inexistența unei căi de 
atac împotriva acestei hotărâri în fața instanței supreme din ordinea judiciară a acestui stat 
membru - Principiile efectivității și echivalenței 

C-471/21 
P(R) 

Inivos și Inivos/Comisia 
Ordonanța din 1 decembrie 2021 
EU:C:2021:984 

Recurs - Măsuri provizorii - Achiziții publice - Procedură de negociere fără publicarea 
prealabilă a unui anunț de participare - Cerere de suspendare a executării - Urgență 
- Prejudiciu grav și ireparabil 

 
1 Întocmită de dr. Dumitru-Daniel Șerban. 
2 Enumerate în ordine invers-cronologică. Hotărârile și ordonanțele au fost consultate pe portalul http://curia.europa.eu. 
Nu au fost incluse în listă acelea lipsite de orice relevanță informațională. 
Unele denumiri pot varia, din cauza inconsecvențelor remarcate pe portal. 
3 Noțiunile de „Curte” și „Tribunal” se referă la camerele (completele), respectiv la președinții, vicepreședinții sau judecătorii delegați care au 

pronunțat hotărârile sau ordonanțele. 
Numărul de identificare al cauzelor anterioare înființării Tribunalului de Primă Instanță nu este precedat de indicativele „C” sau „T”. 
Mențiuni specifice anumitor proceduri speciale: „AJ” – asistență judiciară, „DEP” – cheltuieli de judecată, „OP” – opoziție, „P” – recurs, „PPU” – 

procedură preliminară de urgență, „R” – măsuri provizorii, „REC” – rectificarea unei hotărâri, „REV” – revizuirea unei hotărâri, „RX” – reexaminarea 
unei hotărâri, „SA” – sechestru, „TO” – terță opoziție. 
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T-546/20 Sopra Steria Benelux și Unisys 
Belgium/Comisia 
Hotărârea din 1 decembrie 2021 
EU:T:2021:846 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Servicii de 
configurare, de dezvoltare, de mentenanță și de asistență a platformelor informatice pentru 
DG Impozitare și Uniune Vamală - Respingere a ofertei unui ofertant și atribuire a 
contractului în favoarea altui ofertant - Obligația de motivare - Ofertă anormal de mică 

T-218/20 Alkattan/Consiliul 
Hotărârea din 10 noiembrie 2021 
EU:T:2021:765 

Politica externă și de securitate comună - Măsuri restrictive luate împotriva Siriei 
- Înghețarea fondurilor - Obligația de motivare - Dreptul la apărare - Dreptul la un proces 
echitabil - Eroare de apreciere - Stabilirea criteriilor de includere 

T-22/21 Equinoccio-Compañía de Comercio 
Exterior/Comisia 
Ordonanța din 22 octombrie 2021 
EU:T:2021:743 

Acțiune în anulare - Instrument de asistență pentru preaderare - Stat terț - Contract național 
de achiziții publice - Reziliere a contractului de către autoritatea contractantă - Cerere de 
punere în executare de către autoritatea contractantă a unei garanții bancare 
- Contrasemnare de către șeful delegației Uniunii în statul terț sau de către adjunctul său 
- Necompetență 

T-45/21 Ciano Trading & Services CT & S și 
alții/Comisia 
Hotărârea din 13 octombrie 2021 
EU:T:2021:701 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Alimentație 
durabilă pentru Comisie la Bruxelles și în împrejurimi - Anularea cererii de ofertă - Încredere 
legitimă - Abuz de drept 

C-581/20 TOTO 
Hotărârea din 6 octombrie 2021 
EU:C:2021:808 

Cooperare judiciară în materie civilă - Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 - Articolul 1 alineatul 
(1) - Materie civilă și comercială - Articolul 35 - Măsuri provizorii și de conservare - Acțiune 
întemeiată pe un contract de lucrări de construcție a unui drum public expres încheiat între 
o autoritate publică și două societăți de drept privat - Cerere de măsuri provizorii legată de 
penalitățile și de garanțiile care decurg din acest contract - Hotărâre privind măsurile 
provizorii adoptată deja de o instanță competentă pe fond 

T-404/20 Global Translation Solutions/Comisia 
Hotărârea din 6 octombrie 2021 
EU:T:2021:654 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de achiziții - Servicii de traducere 
- Respingerea ofertei unui ofertant - Atribuirea contractului unui alt ofertant - Criterii de 
atribuire - Metodă de evaluare - Eroare vădită de apreciere - Egalitate de tratament 
- Transparență - Obligația de motivare - Obligația de diligență - Principiul bunei administrări 

T-7/20 Global Translation 
Solutions/Parlamentul 
Hotărârea din 6 octombrie 2021 
EU:T:2021:649 

Contracte de achiziții publice - Procedură de atribuire - Servicii de traducere - Respingerea 
ofertei - Atribuirea contractului altui ofertant - Criteriu de atribuire - Format în care un 
document-test trebuia transmis 

C-598/19 Conacee 
Hotărârea din 6 octombrie 2021 
EU:C:2021:810 

Atribuirea contractelor de achiziții publice - Directiva 2014/24/UE - Articolul 20 - Contracte 
rezervate - Legislație națională care rezervă dreptul de participare la anumite proceduri de 
atribuire a contractelor de achiziții publice centrelor speciale pentru ocuparea forței muncă 
cu caracter social - Condiții suplimentare neprevăzute de directivă - Principiile egalității de 
tratament și proporționalității 

C-927/19 Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 
centras 
Hotărârea din 7 septembrie 2021 
EU:C:2021:700 

Contracte de achiziții publice - Directiva 2014/24/UE - Articolul 58 alineatele (3) și (4) 
- Articolul 60 alineatele (3) și (4) - Anexa XII - Desfășurarea procedurilor de achiziții publice 
- Alegerea participanților - Criterii de selecție - Mijloace de probă - Capacitate economică și 
financiară a operatorilor economici - Posibilitatea conducătorului unei asocieri temporare de 
întreprinderi de a se prevala de veniturile obținute în temeiul unui contract de achiziții 
publice anterior care aparține aceluiași domeniu ca și contractul de achiziții publice în 
discuție în litigiul principal, inclusiv atunci când nu exercita el însuși activitatea care aparține 
domeniului vizat de contractul în discuție în litigiul principal - Capacități tehnice și 
profesionale ale operatorilor economici - Caracterul exhaustiv al mijloacelor de probă 
admise de directivă - Articolul 57 alineatul (4) litera (h), precum și alineatele (6) și (7) 
- Atribuirea contractelor de achiziții publice de servicii - Motive facultative de excludere de la 
participarea la o procedură de achiziție publică - Înscriere pe o listă a operatorilor economici 
excluși de la procedurile de achiziții publice - Solidaritate între membrii unei asocieri 
temporare de întreprinderi - Caracterul personal al sancțiunii - Articolul 21 - Protecția 
confidențialității informațiilor transmise unei autorități contractante de un operator 
economic - Directiva (UE) 2016/943 - Articolul 9 - Confidențialitate - Protecția secretelor 
comerciale - Aplicabilitate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor - Directiva 
89/665/CEE - Articolul 1 - Dreptul la o cale de atac efectivă 

C-721/19 
și 
C-722/19 

Sisal 
Hotărârea din 2 septembrie 2021 
EU:C:2021:672 

Articolele 49 și 56 TFUE - Libera prestare a serviciilor - Restricții - Directiva 2014/23/UE 
- Proceduri de atribuire a contractelor de concesiune - Articolul 43 - Modificări substanțiale 
- Jocuri loto cu pretrageri - Reglementare națională care prevede reînnoirea unei concesiuni 
fără o nouă procedură de cerere de ofertă - Directiva 89/665/CEE - Articolul 1 alineatul (3) 
- Interesul de a exercita acțiunea 

T-285/21 R Alliance française de Bruxelles-Europe 
și alții/Comisia 
Ordonanța din 27 iulie 2021 
EU:T:2021:495 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Prestare de servicii de formare 
lingvistică - Cerere de măsuri provizorii - Lipsa urgenței 
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C-295/20 Sanresa 
Hotărârea din 8 iulie 2021 
EU:C:2021:556 

Achiziții publice - Atribuire a unui contract de achiziții publice de servicii de tratare a 
deșeurilor - Directiva 2014/24/UE - Articolele 58 și 70 - Calificarea obligației operatorului de 
a fi titularul unui consimțământ scris prealabil pentru transferurile de deșeuri 
transfrontaliere - Condiție de executare a contractului 

C-23/20 Simonsen & Weel 
Hotărârea din 17 iunie 2021 
EU:C:2021:490 

Acord-cadru - Directiva 2014/24/UE - Articolul 5 alineatul (5) - Articolul 18 alineatul (1) 
- Articolele 33 și 49 - Anexa V partea C punctele 7, 8 și 10 - Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) 2015/1986 - Anexa II rubricile II.1.5) și II.2.6) - Proceduri de achiziții - Obligația 
de a indica în anunțul de participare sau în caietul de sarcini, pe de o parte, cantitatea 
estimată sau valoarea estimată și, pe de altă parte, cantitatea maximă sau valoarea maximă 
a produselor care urmează să fie furnizate în cadrul unui acord-cadru - Principiile 
transparenței și egalității de tratament - Directiva 89/665/CEE - Articolul 2d alineatul (1) 
- Proceduri care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice 
- Absența efectelor contractului - Excludere 

C-862/19 P Republica Cehă/Comisia 
Hotărârea din 17 iunie 2021 
EU:C:2021:493 

Recurs - Fondul social european (FSE) - Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) 
- Anulare în parte a unor ajutoare pentru programe operaționale din Republica Cehă 
- Directiva 2004/18/CE - Articolul 16 litera (b) - Excludere specială - Contracte de achiziții 
publice de servicii referitoare la programe destinate difuzării 

C-210/20 Rad Service și alții 
Hotărârea din 3 iunie 2021 
EU:C:2021:445 

Achiziții publice de servicii, de bunuri și de lucrări - Directiva 2014/24/UE - Desfășurarea 
procedurii - Selecția participanților și atribuirea contractelor - Articolul 63 - Ofertant ce 
recurge la capacitățile unei alte entități pentru îndeplinirea cerințelor autorității 
contractante - Articolul 57 alineatele (4), (6) și (7) - Declarații neadevărate prezentate de 
această entitate - Excluderea ofertantului respectiv fără a i se impune sau a i se permite să 
înlocuiască respectiva entitate - Principiul proporționalității 

T-54/21 R OHB System/Comisia 
Ordonanța din 26 mai 2021 
EU:T:2021:292 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii 
- Furnizarea de sateliți de tranziție Galileo - Respingerea ofertei unui candidat - Cerere de 
măsuri provizorii - Fumus boni iuris - Urgență - Evaluare comparativă a intereselor 

T-38/21 Inivos și Inivos/Comisia 
Ordonanța din 21 mai 2021 
EU:T:2021:287 

Procedură de măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice - Procedură de negociere fără 
publicarea prealabilă a unui anunț de participare - Cerere de suspendare a executării - Lipsa 
urgenței 

C-6/20 Riigi Tugiteenuste Keskus 
Hotărârea din 20 mai 2021 
EU:C:2021:402 

Contracte de achiziții publice de bunuri - Directiva 2004/18/CE - Articolele 2 și 46 - Proiect 
finanțat prin Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane - Criterii de 
selecție a ofertanților - Regulamentul (CE) nr. 852/2004 - Articolul 6 - Cerința unei 
înregistrări sau a unei aprobări emise de autoritatea națională în domeniul siguranței 
alimentare a statului de executare a contractului 

C-537/19 Comisia/Austria (Location d’un 
bâtiment non encore construit) 
Hotărârea din 22 aprilie 2021 
EU:C:2021:319 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 2004/18/CE - Contracte de 
achiziții publice de lucrări - Contract între o entitate publică și o întreprindere privată, care 
are ca obiect locațiunea unei clădiri neconstruite încă - Articolul 1 - Realizarea unei lucrări 
care răspunde nevoilor precizate de locatar - Articolul 16 - Excludere 

T-525/19 Intering și alții/Comisia 
Hotărârea din 21 aprilie 2021 
EU:T:2021:202 

Achiziții publice - Procedură de cerere de ofertă - Reducerea prafului și a oxizilor de azot din 
unitățile B1 și B2 ale centralei termice Kosovo B - Respingerea candidaturii - Cerere de 
anulare prezentată în replică - Concluzii noi - Inadmisibilitate vădită - Modificarea criteriilor 
de selecție în cursul procedurii - Egalitate de tratament 

C-771/19 NAMA și alții 
Hotărârea din 24 martie 2021 
EU:C:2021:232 

Achiziții publice în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor - Directiva 
92/13/CEE - Căi de atac - Etapa precontractuală - Evaluarea ofertelor - Respingerea unei 
oferte tehnice și admiterea ofertei concurentului - Suspendarea executării acestui act 
- Interesul legitim al ofertantului respins de a contesta legalitatea ofertei ofertantului căruia i 
s-a atribuit contractul 

T-45/21 R Ciano Trading & Services CT & S și 
alții/Comisia 
Ordonanța din 12 martie 2021 
EU:T:2021:131 

Măsuri provizorii - Achiziții publice - Cerere de măsuri provizorii - Inadmisibilitate - Lipsa 
urgenței 

T-567/20 ML/Comisia 
Ordonanța din 17 februarie 2021 
EU:T:2021:96 

Acțiune în anulare și în despăgubire - Achiziții publice - Procedură de cerere de ofertă 
- Servicii de restaurant durabile pentru Comisie în Bruxelles și în împrejurimile acestuia 
- Respingerea ofertei unui ofertant - Anularea cererii de ofertă - Nepronunțare asupra 
fondului 

T-578/19 Sophia Group/Parlamentul 
Hotărârea din 10 februarie 2021 
EU:T:2021:77 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
de asistență pentru clădiri - Respingerea ofertei unui ofertant - Atribuirea contractului unui 
alt ofertant - Criterii de selecție - Criterii de atribuire - Oferta cea mai avantajoasă din punct 
de vedere economic - Folosirea de etichete și de certificări în cadrul formulării de criterii de 
atribuire - Obligația de motivare 
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T-352/18 Germann Avocats/Comisia 
Ordonanța din 4 februarie 2021 
EU:T:2021:64 

Acțiune în anulare și în despăgubire - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de 
licitație - Studiu de urmărire privind practicile sindicale privind nediscriminarea și 
diversitatea - Respingerea ofertei unui ofertant - Criterii de atribuire - Acțiune parțial lipsită 
în mod evident de orice fundament în drept și în parte vădit inadmisibilă 

C-155/19 
și 
C-156/19 

FIGC și Consorzio Ge.Se.Av. 
Hotărârea din 3 februarie 2021 
EU:C:2021:88 

Procedură de atribuire a contractelor de achiziții publice - Directiva 2014/24/UE - Articolul 2 
alineatul (1) punctul 4 - Autoritate contractantă - Organisme de drept public - Noțiune 
- Federație sportivă națională - Îndeplinirea unor necesități de interes general 
- Supravegherea gestionării federației de către un organism de drept public 

C-450/19 Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
Hotărârea din 14 ianuarie 2021 
EU:C:2021:10 

Concurență - Articolul 101 TFUE - Înțelegeri - Manipularea unor proceduri de cerere de 
ofertă - Stabilirea duratei încălcării - Includerea perioadei în care participanții la înțelegere au 
pus în aplicare acordul anticoncurențial - Efecte economice ale comportamentului 
anticoncurențial - Încetarea încălcării în momentul atribuirii definitive a contractului 

C-387/19 RTS infra și Aannemingsbedrijf Norré-
Behaegel 
Hotărârea din 14 ianuarie 2021 
EU:C:2021:13 

Directiva 2014/24/UE - Articolul 57 alineatul (6) - Motive facultative de excludere - Măsuri 
luate de operatorul economic pentru a-și demonstra fiabilitatea în pofida existenței unui 
motiv facultativ de excludere - Obligația operatorului economic de a face dovada acestor 
măsuri din proprie inițiativă - Efect direct 

T-714/18 Adraces/Comisia 
Hotărârea din 9 decembrie 2020 
EU:T:2020:591 

Clauză compromisorie - Acord-cadru de parteneriat - Centrul de informare Europe Direct 
local - Rezilierea contractului fără specificarea motivului - Securitate juridică - Principiul 
bunei-credințe - Proporționalitate - Respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale 
contractantului - Dreptul la bună administrare 

T-536/19 Militos Symvouleftiki/Comisia 
Ordonanța din 7 decembrie 2020 
EU:T:2020:588 

Acțiune în anulare - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă 
- Furnizare de servicii în domeniul organizării de activități de comunicare pentru 
reprezentanța Comisiei în Grecia - Anularea cererii de ofertă - Lipsa interesului de a exercita 
acțiunea - Inadmisibilitate 

C-835/19 Autostrada Torino Ivrea Valle D’Aosta 
Ordonanța din 26 noiembrie 2020 
EU:C:2020:970 

Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții - Atribuirea contractelor de concesiune 
- Directiva 2014/23/UE - Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf - Articolul 30 - Libertatea 
autorităților contractante de a defini și de a organiza procedura care conduce la alegerea 
concesionarului - Reglementare națională care interzice recurgerea la finanțarea proiectelor 
pentru contractele de concesiune a unei autostrăzi 

C-299/19 Techbau 
Hotărârea din 18 noiembrie 2020 
EU:C:2020:937 

Combaterea întârzierii efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale - Directiva 
2000/35/CE - Noțiunea de „tranzacții comerciale” - Noțiunile de „livrare de bunuri” și de 
„furnizare de servicii” - Articolul 1 și articolul 2 punctul 1 primul paragraf - Contract de 
achiziții publice de lucrări 

C-170/20 Novart Engineering 
Ordonanța din 12 noiembrie 2020 
EU:C:2020:908 

Articolul 53 alineatul (2) și articolul 94 din Regulamentul de procedură al Curții - Directiva 
89/665/CEE - Proceduri care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții 
publice de produse și a contractelor publice de lucrări - Domeniu de aplicare - Directiva 
2014/24/UE - Articolul 4 - Cuantumurile pragului pentru contractele de achiziții publice 
- Contracte de achiziții care pot prezenta un interes transfrontalier cert - Lipsa unor 
elemente care să permită un răspuns util - Cerere vădit inadmisibilă 

T-849/19 R II Leonardo/Frontex 
Ordonanța din 11 noiembrie 2020 
EU:T:2020:539 

Procedură de măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Cerere de măsuri 
provizorii - Nouă cerere - Fapte noi - Lipsa urgenței 

T-163/20 Isopix/Parlamentul 
Ordonanța din 29 octombrie 2020 
EU:T:2020:527 

Acțiune în anulare și în despăgubire - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de 
cerere de ofertă - Prestare de servicii fotografice - Respingerea ofertei unui ofertant și 
atribuirea contractului unui alt ofertant - Anularea procedurii de atribuire a unui contract 
- Dispariția parțială a obiectului litigiului - Nepronunțare asupra fondului - Somație - Acțiune 
formulată în parte în fața unei instanțe vădit necompetente să o soluționeze 

C-521/18 Pegaso și Sistemi di Sicurezza 
Hotărârea din 28 octombrie 2020 
EU:C:2020:867 

Achiziții efectuate în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale - Directiva 
2014/25/UE - Articolul 13 - Activități legate de punerea la dispoziție a serviciilor poștale 
- Entități contractante - Întreprinderi publice - Admisibilitate 

C-447/19 P Close și Cegelec/Parlamentul 
Hotărârea din 14 octombrie 2020 
EU:C:2020:826 

Recurs - Acțiune în anulare - Contracte de achiziții publice de lucrări - Procedură de cerere de 
ofertă - Lucrări de extindere și de modernizare a clădirii Konrad Adenauer la Luxemburg 
- Conținutul obligației autorității contractante de a informa ofertantul care nu a obținut 
contractul - Motivare 

C-367/19 Tax-Fin-Lex 
Hotărârea din 10 septembrie 2020 
EU:C:2020:685 

Contracte de achiziții publice de servicii - Directiva 2014/24/UE - Articolul 2 alineatul (1) 
punctul 5 - Noțiunea de „contract de achiziții publice” - Noțiunea de „contract cu titlu 
oneros” - Ofertă a unui ofertant la prețul de 0 euro - Respingerea ofertei - Articolul 69 
- Ofertă anormal de scăzută 

T-661/18 Securitec/Comisia 
Hotărârea din 8 iulie 2020 
EU:T:2020:319 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Mentenanța 
instalațiilor de securitate în clădirile ocupate și/sau gestionate de Comisie în Belgia și 
Luxemburg - Respingerea ofertei unui ofertant - Atribuirea contractului unui alt ofertant 
- Criterii de selecție - Nelegalitatea unei clauze din caietul de sarcini - Egalitate de tratament 
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C-618/19 Ge.Fi.L. 
Ordonanța din 30 iunie 2020 
EU:C:2020:508 

Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții - Achiziții publice - Directiva 2014/24/UE 
- Articolul 12 alineatul (4) - Atribuire a contractului de achiziții publice în favoarea unei 
instituții publice neeconomice fără recurgerea la o procedură concurențială - Contract de 
achiziții publice de servicii privind gestionarea taxei pe autovehicule - Excludere referitoare 
la contractele care intră în sfera cooperării între instituții publice - Condiții 

C-328/19 Porin kaupunki 
Hotărârea din 18 iunie 2020 
EU:C:2020:483 

Directiva 2004/18/CE - Articolul 1 alineatul (2) litera (a) - Contract de achiziții publice în 
domeniul serviciilor de transport - Acord de cooperare între comune privind organizarea și 
furnizarea de servicii de asistență socială și medicală bazat pe modelul denumit al „comunei 
responsabile” în sensul dreptului finlandez - Transfer de competențe de la organizarea 
serviciilor la o organizare a comunelor în zona de cooperare vizată - Contract „in house” 
- Atribuire fără lansare a unei cereri de ofertă a serviciilor de transport unei societăți 
deținute în totalitate de comuna responsabilă 

T-652/19 R Elevolution - Engenharia/Comisia 
Ordonanța din 11 iunie 2020 
EU:T:2020:263 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de lucrări - Cerere de suspendare a 
executării - Lipsa urgenței 

C-472/19 Vert Marine 
Hotărârea din 11 iunie 2020 
EU:C:2020:468 

Procedură de atribuire a unor contracte de concesiune - Directiva 2014/23/UE - Articolul 38 
alineatul (9) - Regimul măsurilor corective destinate să dovedească restabilirea fiabilității 
unui operator economic vizat de un motiv de excludere - Reglementare națională prin care 
se interzice operatorilor economici care fac obiectul unui motiv de excludere obligatorie să 
participe la o procedură de atribuire a unor contracte de concesiune timp de cinci ani 
- Excluderea oricărei posibilități a unor asemenea operatori de a face dovada măsurilor 
corective adoptate 

C-219/19 Parsec Fondazione 
Hotărârea din 11 iunie 2020 
EU:C:2020:470 

Contracte de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii - Directiva 2014/24/UE 
- Procedură de atribuire a unui contract de achiziții publice de servicii - Servicii de arhitectură 
și de inginerie - Articolul 19 alineatul (1) și articolul 80 alineatul (2) - Legislație națională care 
limitează posibilitatea de a participa numai la operatorii economici constituiți sub anumite 
forme juridice 

C-429/19 Remondis 
Hotărârea din 4 iunie 2020 
EU:C:2020:436 

Contract de achiziții publice - Directive 2014/24/UE - Articolul 12 alineatul (4) - Domeniu de 
aplicare - Contracte de achiziții publice încheiate între entități care aparțin sectorului public 
- Noțiunea de „cooperare” - Inexistență 

C-3/19 Asmel 
Hotărârea din 4 iunie 2020 
EU:C:2020:423 

Directiva 2004/18/CE - Organisme centrale de achiziție - Municipalități mici - Limitare la 
numai două modele organizatorice pentru organismele centrale de achiziție - Interdicție de a 
recurge la un organism central de achiziție de drept privat și cu participarea unor entități 
private - Limitare teritorială a activității organismelor centrale de achiziție 

C-812/18 P Terna/Comisia 
Hotărârea din 4 iunie 2020 
EU:C:2020:437 

Recurs - Energie - Proiecte de interes comun ale Uniunii Europene - Asistență financiară a 
Uniunii acordată în favoarea a două proiecte în domeniul rețelelor transeuropene energetice 
- Directiva 2004/17/CE - Articolul 37 - Subcontractare - Articolul 40 alineatul (3) litera (c) 
- Atribuire directă - Specificitate tehnică - Acord-cadru - Reducerea asistenței acordate inițial 
în urma unui audit financiar - Rambursarea sumelor plătite inițial 

C-796/18 Informatikgesellschaft für Software-
Entwicklung 
Hotărârea din 28 mai 2020 
EU:C:2020:395 

Achiziții publice - Directiva 2014/24/UE - Articolul 2 alineatul (1) punctul 5 - Articolul 12 
alineatul (4) - Articolul 18 alineatul (1) - Noțiunea de „contract oneros” - Contract între două 
autorități contractante care au un obiectiv comun de interes public - Cesiunea unui software 
de coordonare a operațiunilor pompierilor - Lipsa contraprestației pecuniare - Legătură cu 
un acord de cooperare care prevede cesiunea mutuală și cu titlu gratuit a modulelor 
suplimentare ale acestui software - Principiul egalității de tratament - Interdicția plasării unei 
întreprinderi private într-o situație privilegiată față de concurenții săi 

T-163/20 R 
și 
T-163/20 R II 

Isopix/Parlamentul 
Ordonanța din 25 mai 2020 
EU:T:2020:215 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Prestare de servicii fotografice 
- Cerere de suspendare a executării - Inadmisibilitate vădită parțială a acțiunii principale 
- Inadmisibilitate - Urgență - Fumus boni iuris - Evaluare comparativă a intereselor 

C-643/19 Resopre 
Ordonanța din 25 mai 2020 
EU:C:2020:388 

Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții - Directiva 2014/24/UE 
- Achiziții publice - Directiva 2014/23/UE - Concesiuni de servicii - Lipsa unor elemente de 
fapt și de drept care să permită să se răspundă în mod util la întrebarea preliminară 
- Inadmisibilitate 

C-263/19 T-Systems Magyarország și alții 
Hotărârea din 14 mai 2020 
EU:C:2020:373 

Achiziții publice - Atribuirea contractelor de achiziții publice - Directiva 2014/24/UE 
- Articolul 1 alineatul (2) și articolul 72 - Directiva 2014/25/UE - Articolul 1 alineatul (2) și 
articolul 89 - Proceduri care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții 
publice de produse și a contractelor publice de lucrări - Directiva 89/665/CEE - Articolul 2e 
alineatul (2) - Proceduri de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor - Directiva 92/13/CEE 
- Articolul 2e alineatul (2) - Modificări ale unui contract încheiat în urma unei proceduri de 
atribuire a unui contract de achiziții publice - Lipsa unei noi proceduri de atribuire a unui 
contract de achiziții publice - Amenzi aplicate autorității contractante și ofertantului căruia i 
s-a atribuit contractul - Principiul proporționalității 
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T-8/18 easyJet Airline/Comisia 
Hotărârea din 13 mai 2020 
EU:T:2020:182 

Ajutoare de stat - Sectorul aerian - Ajutor acordat de Italia aeroporturilor din Sardinia 
- Decizie prin care ajutorul este declarat în parte compatibil și în parte incompatibil cu piața 
internă - Imputabilitate în sarcina statului - Beneficiari - Avantaj în favoarea companiilor 
aeriene cocontractante - Principiul operatorului privat în economia de piață - Afectarea 
schimburilor comerciale dintre statele membre - Atingere adusă concurenței - Recuperare 
- Încredere legitimă - Obligația de motivare 

T-640/18 Intercontact Budapest/CdT 
Hotărârea din 29 aprilie 2020 
EU:T:2020:167 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servici 
de traducere de texte în domeniile financiar și bancar din engleză în maghiară - Clasarea 
unui ofertant în procedura în cascadă - Articolul 113 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 
(UE, Euratom) nr. 966/2012 - Obligația de motivare - Prețul ofertei adjudecatarilor celor mai 
bine clasați - Refuzul divulgării 

T-849/19 R Leonardo/Frontex 
Ordonanța din 20 aprilie 2020 
EU:T:2020:154 

Procedură de măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Cerere de măsuri 
provizorii - Lipsa urgenței 

C-496/18 
și 
C-497/18 

HUNGEOD și alții 
Hotărârea din 26 martie 2020 
EU:C:2020:240 

Achiziții publice - Proceduri care vizează căile de atac în materia atribuirii contractelor de 
achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări - Directiva 89/665/CEE 
- Proceduri de achiziții publice ale entităților care desfășoară activități în sectoarele apei, 
energiei, transporturilor și telecomunicațiilor - Directiva 92/13/CEE - Atribuire a contractelor 
de achiziții publice - Directivele 2014/24/UE și 2014/25/UE - Monitorizare a aplicării 
normelor referitoare la atribuirea contractelor de achiziții publice - Reglementare națională 
care permite unor organisme să inițieze o procedură din oficiu în cazul modificării nelegale a 
unui contract în curs de executare - Decădere din dreptul de a iniția procedura din oficiu 
- Principiile securității juridice și proporționalității 

T-734/17 ViaSat/Comisia 
Hotărârea din 26 martie 2020 
EU:T:2020:123 

Acces la documente - Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 - Operator de sisteme mobile prin 
satelit - Documente furnizate Comisiei de un candidat selectat în cadrul unei proceduri de 
cerere de ofertă - Refuz implicit și explicit al accesului - Excepție privind protecția intereselor 
comerciale ale unui terț - Interes public superior - Refuzul accesului parțial 

T-20/20 R Intertranslations 
(Intertransleïsions)/Parlamentul 
Ordonanța din 13 martie 2020 
EU:T:2020:108 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Cerere de măsuri provizorii 
- Lipsa urgenței 

T-796/19 R HB/Comisia 
Ordonanța din 5 martie 2020 
EU:T:2020:82 

Procedură de măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Neregularități în 
procedura de atribuire a contractului - Recuperarea sumelor deja plătite - Notă de debit 
- Cerere de suspendare a executării - Lipsa urgenței 

T-795/19 R HB/Comisia 
Ordonanța din 5 martie 2020 
EU:T:2020:88 

Procedură de măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Neregularități în 
procedura de atribuire a contractului - Recuperarea sumelor deja plătite - Notă de debit 
- Cerere de suspendare a executării - Lipsa urgenței 

C-89/19, 
C-90/19 
și 
C-91/19 

Rieco 
Ordonanța din 6 februarie 2020 
EU:C:2020:87 

Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții - Achiziții publice - Directiva 2014/24/UE 
- Articolul 12 alineatul (3) - Legislație națională care favorizează achizițiile publice în 
detrimentul contractelor in house - Libertatea statelor membre în ceea ce privește alegerea 
modului de prestare a serviciilor - Limite - Legislație națională care exclude posibilitatea unei 
autorități contractante de a dobândi, la capitalul unui organism deținut de autoritățile 
contractante, participații care nu pot garanta controlul acestui organism sau o putere de 
blocare 

C-11/19 Azienda ULSS n. 6 Euganea 
Ordonanța din 6 februarie 2020 
EU:C:2020:88 

Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții - Achiziții publice - Directiva 2014/24/UE 
- Articolul 10 litera (h) - Articolul 12 alineatul (4) - Excluderi specifice pentru contractele de 
servicii - Servicii de apărare civilă, de protecție civilă și de prevenire a pericolelor - Organizații 
sau asociații nonprofit - Serviciu de transport sanitar obișnuit și de urgență - Legislație 
regională care impune cu prioritate recurgerea la un parteneriat între autoritățile 
contractante - Libertatea statelor membre în ceea ce privește alegerea modului de prestare 
a serviciilor - Limite - Obligația de motivare 

C-395/18 Tim 
Hotărârea din 30 ianuarie 2020 
EU:C:2020:58 

Atribuirea contractelor de achiziții publice de bunuri, de lucrări sau de servicii - Directiva 
2014/24/UE - Articolul 18 alineatul (2) - Articolul 57 alineatul (4) - Motive facultative de 
excludere - Motiv de excludere care se aplică unui subcontractant menționat în oferta 
operatorului economic - Încălcare de către subcontractant a obligațiilor prevăzute de 
legislația din domeniul mediului, social și al muncii - Reglementare națională care prevede o 
excludere automată a operatorului economic pentru o astfel de încălcare 

C-122/18 Comisia/Italia (Directiva privind 
combaterea întârzierii în efectuarea 
plăților) 
Hotărârea din 28 ianuarie 2020 
EU:C:2020:41 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 2011/7/UE - Combaterea 
întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale - Tranzacții comerciale în care 
debitorul este o autoritate publică - Obligația statelor membre de a se asigura că termenul 
de plată acordat autorităților publice nu depășește 30 sau 60 de zile - Obligație de rezultat 
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C-362/18 Hochtief 
Ordonanța din 18 decembrie 2019 
EU:C:2019:1100 

Achiziții publice - Proceduri privind căile de atac - Directiva 89/665/CEE - Directiva 92/13/CEE 
- Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă - Principiile efectivității și echivalenței - Acțiune 
în revizuirea hotărârilor judecătorești care încalcă dreptul Uniunii - Răspunderea statelor 
membre în cazul încălcării dreptului Uniunii de către instanțele naționale - Evaluarea 
prejudiciului reparabil 

C-402/18 Tedeschi și Consorzio Stabile Istant 
Service 
Hotărârea din 27 noiembrie 2019 
EU:C:2019:1023 

Articolele 49 și 56 TFUE - Atribuirea contractelor de achiziții publice - Directiva 2004/18/CE 
- Articolul 25 - Subcontractare - Reglementare națională care limitează posibilitatea de a 
subcontracta la 30% din valoarea totală a contractului de achiziții publice și care interzice ca 
prețurile aplicabile prestațiilor încredințate prin subcontractare să fie reduse cu peste 20% în 
raport cu prețurile care rezultă din atribuire 

C-552/18 Indaco Service 
Ordonanța din 20 noiembrie 2019 
EU:C:2019:997 

Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții - Achiziții publice - Directiva 2014/24/UE 
- Articolul 57 alineatul (4) literele (c) și (g) - Atribuire a contractelor de achiziții publice de 
servicii - Motive de excludere facultative - Abatere profesională gravă - Punere sub semnul 
întrebării a integrității operatorului economic - Contract anterior - Executare - Neîndeplinirea 
obligațiilor - Reziliere - Acțiune în justiție - Aprecierea neîndeplinirii obligațiilor contractuale 
de către autoritatea contractantă - Împiedicare până la soluționarea procedurii judiciare 

T-525/19 R II Intering și alții/Comisia 
Ordonanța din 11 noiembrie 2019 
EU:T:2019:787 

Măsuri provizorii - Programul intitulat „Sprijin UE pentru aer curat în Kosovo” - Procedura de 
cerere de ofertă EuropeAid/140043/DH/WKS/XK - Decizie de respingere a suspendării 
executării deciziei de a exclude un ofertant de la continuarea procedurii - Nouă cerere de 
măsuri provizorii - Articolul 159 din Regulamentul de procedură - Inadmisibilitate 

C-515/18 Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato (Attribution directe d’un 
contrat de service public de transport) 
Hotărârea din 24 octombrie 2019 
EU:C:2019:893 

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 - Servicii publice de transport de călători - Transport 
feroviar - Contracte de serviciu public - Atribuire directă - Obligație de publicare prealabilă a 
unui anunț privind atribuirea directă - Întindere 

C-285/18 Irgita 
Hotărârea din 3 octombrie 2019 
EU:C:2019:829 

Achiziții publice - Directiva 2014/24/UE - Articolul 12 alineatul (1) - Aplicarea în timp 
- Libertatea statelor membre în ceea ce privește alegerea modului de prestare a serviciilor 
- Limite - Contracte de achiziții publice care fac obiectul unei așa-numite atribuiri „in house” 
- Operațiune internă - Suprapunere a unui contract de achiziții publice și a unei operațiuni 
interne 

C-267/18 Delta Antrepriză de Construcții și 
Montaj 93 
Hotărârea din 3 octombrie 2019 
EU:C:2019:826 

Achiziții publice - Procedură de achiziții publice - Directiva 2014/24/UE - Articolul 57 alineatul 
(4) - Motive facultative de excludere - Excluderea unui operator economic de la participarea 
la o procedură de achiziții publice - Rezilierea unui contract anterior din cauza 
subcontractării sale parțiale - Noțiunea de „deficiențe semnificative sau persistente” 
- Domeniu de aplicare 

C-63/18 Vitali 
Hotărârea din 26 septembrie 2019 
EU:C:2019:787 

Articolele 49 și 56 TFUE - Atribuirea contractelor de achiziții publice - Directiva 2014/24/UE 
- Articolul 71 - Subcontractare - Reglementare națională care limitează posibilitatea de a 
subcontracta la 30% din valoarea totală a contractului 

C-526/17 Comisia/Italia 
Hotărârea din 18 septembrie 2019 
EU:C:2019:756 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Articolul 258 TFUE - Directiva 
2004/18/CE - Coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de 
lucrări, de bunuri și de servicii - Concesionări de lucrări publice - Prelungirea duratei unei 
concesionări existente pentru construirea și exploatarea unei autostrăzi, fără publicarea unui 
anunț de participare 

T-525/19 R Intering și alții/Comisia 
Ordonanța din 13 septembrie 2019 
EU:T:2019:606 

Măsuri provizorii - Procedură de atribuire a unui contract - Cerere de suspendare a 
executării - Cerere de măsuri provizorii - Lipsa urgenței 

T-629/17 Republica Cehă/Comisia 
Hotărârea din 12 septembrie 2019 
EU:T:2019:596 

FEDER - FSE - Reducerea unei contribuții financiare - Contracte de achiziții publice - Articolul 
99 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 - Articolul 16 litera (b) din 
Directiva 2004/18/CE - Excludere specială - Contracte de achiziții publice de servicii care au 
ca obiect achiziția, dezvoltarea, producția sau coproducția de programe destinate difuzării 
de către organele de radiodifuziune 

T-417/16 Achemos Grupė și Achema/Comisia 
Hotărârea din 12 septembrie 2019 
EU:T:2019:597 

Ajutoare de stat - Ajutor în favoarea Klaipėdos Nafta pentru construirea și administrarea 
unui terminal GNL în portul maritim din Klaipėda - Decizie prin care ajutorul este declarat 
compatibil cu piața internă - Articolul 106 alineatul (2) TFUE - Articolul 107 alineatul (3) litera 
(c) TFUE - Decizie de a nu invoca obiecții - Securitatea aprovizionării - Serviciu de interes 
economic general 

T-578/19 R Sophia Group/Parlamentul 
Ordonanța din 11 septembrie 2019 
EU:T:2019:583 

Procedură de măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Cerere de măsuri 
provizorii - Lipsa urgenței 

T-66/18 BQ/Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene 
Hotărârea din 10 septembrie 2019 
EU:T:2019:566 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Cerere de ofertă a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene - Traducători freelance - Procedură de selecție 
- Respingere a ofertei unui ofertant - Obligația de motivare - Eroare vădită de apreciere 
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T-51/18 BP/Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene 
Hotărârea din 10 septembrie 2019 
EU:T:2019:570 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Cerere de ofertă a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene - Traducători freelance - Procedură de selecție 
- Respingere a ofertei unui ofertant - Obligația de motivare - Eroare vădită de apreciere 

T-50/18 BO/Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene 
Hotărârea din 10 septembrie 2019 
EU:T:2019:573 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Cerere de ofertă a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene - Traducători freelance - Procedură de selecție 
- Respingere a ofertei unui ofertant - Obligația de motivare - Eroare vădită de apreciere 

T-741/17 Trasys International și Axianseu – 
Digital Solutions/AESA 
Hotărârea din 10 septembrie 2019 
EU:T:2019:572 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Servicii de 
gestionare a aplicațiilor și a infrastructurii informatice - Respingerea ofertei unui ofertant și 
atribuirea contractului altor ofertanți - Obligația de motivare - Aprecierea existenței unor 
oferte anormal de mici - Caracteristici și avantaje relative ale ofertelor câștigătoare - Cerere 
de motivare din partea unui ofertant care nu se află într-o situație de excludere și a cărui 
ofertă este conformă cu documentele de achiziție 

C-333/18 Lombardi 
Hotărârea din 5 septembrie 2019 
EU:C:2019:675 

Proceduri privind căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse 
și a contractelor publice de lucrări - Directiva 89/665/CEE - Acțiune în anulare împotriva 
deciziei de atribuire a unui contract de achiziții publice introdusă de un ofertant a cărui 
ofertă nu a fost selectată - Acțiune incidentă a adjudecatarului - Admisibilitatea acțiunii 
principale în cazul temeiniciei acțiunii incidente 

T-603/17 Lituania/Comisia 
Hotărârea din 4 septembrie 2019 
EU:T:2019:558 

FEGA și FEADR - Cheltuieli excluse de la finanțare - Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 - Axa 4 
„Leader” - Regulamentul (UE) nr. 65/2011 - Controale administrative - Obligația de a institui 
un sistem adecvat care să permită evaluarea caracterului rezonabil al costurilor - Contribuție 
în natură sub formă de voluntariat - Contribuție în natură sub forma aportului unui bun 
imobil - Controale la fața locului - Existența unui înscrisuri care justifică cererile de plată 
- Punere în aplicare a operațiunilor finanțate conform normelor privind contractele de 
achiziții publice 

C-620/17 Hochtief Solutions Magyarországi 
Fióktelepe 
Hotărârea din 29 iulie 2019 
EU:C:2019:630 

Achiziții publice - Proceduri privind căile de atac - Directiva 89/665/CEE - Directiva 92/13/CEE 
- Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă - Principiile efectivității și echivalenței - Acțiune 
în revizuire a hotărârilor judecătorești care încalcă dreptul Uniunii - Răspunderea statelor 
membre în cazul încălcării dreptului Uniunii de către instanțele naționale - Evaluarea 
prejudiciului reparabil 

C-697/17 Telecom Italia 
Hotărârea din 11 iulie 2019 
EU:C:2019:599 

Atribuire a unor contracte de achiziții publice de bunuri și de lucrări - Directiva 2014/24/UE 
- Articolul 28 alineatul (2) - Procedură restrânsă - Operatorii economici admiși să depună o 
ofertă - Necesitatea de a menține o identitate juridică și materială între candidatul 
preselectat și cel care depune oferta - Principiul egalității de tratament al ofertanților 

T-838/16 BP/FRA 
Hotărârea din 11 iulie 2019 
EU:T:2019:494 

Răspundere extracontractuală - Acces la documente - Refuz parțial al accesului - Încălcare 
suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor 
- Regulamentele (CE) nr. 1049/2001 și nr. 45/2001 - Protecția datelor personale - Prejudiciu 
moral - Prejudiciu material - Legătură de cauzalitate 

C-424/18 Italy Emergenza și Associazione 
Volontaria di Pubblica Assistenza 
„Croce Verde” 
Ordonanța din 20 iunie 2019 
EU:C:2019:528 

Atribuirea contractelor de achiziții publice de bunuri, de lucrări sau de servicii - Directiva 
2014/24/UE - Articolul 10 litera (h) - Excluderi specifice pentru contractele de servicii 
- Servicii de ambulanță pentru transportul pacienților - Noțiune 

C-41/18 Meca 
Hotărârea din 19 iunie 2019 
EU:C:2019:507 

Achiziții publice - Directiva 2014/24/UE - Articolul 57 alineatul (4) literele (c) și (g) - Atribuire 
a contractelor de achiziții publice de servicii - Motive de excludere facultative de la 
participarea la o procedură de achiziție publică - Abatere profesională gravă care pune sub 
semnul întrebării integritatea operatorului economic - Reziliere a unui contract anterior ca 
urmare a deficiențelor în executarea lui - Acțiune în justiție care împiedică autoritatea 
contractantă să aprecieze neîndeplinirea obligațiilor contractuale până la soluționarea 
procedurii jurisdicționale 

T-299/18 Strabag Belgium/Parlamentul 
Hotărârea din 13 iunie 2019 
EU:T:2019:411 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Procedură de cerere de ofertă - Lucrări de 
antrepriză generală pentru clădirile Parlamentului European de la Bruxelles - Respingerea 
ofertei unui ofertant și atribuirea contractului unor alți ofertanți - Ofertă anormal de mică 
- Acțiune în anulare - Act nesupus căilor de atac - Inadmisibilitate - Obligație de motivare 
- Eroare vădită de apreciere 

C-264/18 P.M. și alții 
Hotărârea din 6 iunie 2019 
EU:C:2019:472 

Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii 
- Directiva 2014/24/UE - Articolul 10 litera (c) și litera (d) punctele (i), (ii) și (v) - Validitate 
- Domeniu de aplicare - Excluderea serviciilor de arbitraj și de conciliere și a anumitor servicii 
juridice - Principiile egalității de tratament și subsidiarității - Articolele 49 și 56 TFUE 

C-425/18 Consorzio Nazionale Servizi 
Ordonanța din 4 iunie 2019 
EU:C:2019:476 

Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții - Atribuire a contractelor de achiziții în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale - Directiva 2004/18/CE 
- Articolul 45 alineatul (2) primul paragraf litera (d) - Motive de excludere - Abatere 
profesională gravă - Încălcarea normelor în materie de concurență 
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T-715/18 Phrenos și alții/Comisia 
Ordonanța din 20 mai 2019 
EU:T:2019:370 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Planificarea, 
pregătirea, promovarea și punerea în aplicare a evenimentului „Zilele europene ale 
Dezvoltării” - Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea contractului unui alt ofertant 
- Anularea procedurii de atribuire a unui contract - Dispariția obiectului litigiului 
- Nepronunțare asupra fondului 

T-228/18 Transtec/Comisia 
Hotărârea din 16 mai 2019 
EU:T:2019:336 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Contract-cadru de 
prestări de servicii - Servicii în favoarea țărilor terțe beneficiare ale ajutorului extern al 
Uniunii - Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea contractului unor alți ofertanți 
- Acuzații de abatere profesională gravă împotriva unui ofertant - Absența unei hotărâri 
definitive sau a unei decizii administrative definitive de stabilire a unei abateri profesionale 
grave - Condiții de sesizare a comitetului menționat la articolul 108 din Regulamentul 
financiar - Oferte anormal de mici - Obligația de motivare - Luarea în considerare a unei 
scrisori adresate de autoritatea contractantă ulterior introducerii acțiunii - Dreptul la o cale 
de atac efectivă - Termen de așteptare pentru exercitarea unei căi de atac împotriva deciziei 
de atribuire - Egalitate de tratament - Principiul nediscriminării - Articolele 105a, 106, 108, 
113 și 118 din Regulamentul financiar - Răspundere extracontractuală 

T-690/16 Enrico Colombo și Corinti 
Giacomo/Comisia 
Hotărârea din 8 mai 2019 
EU:T:2019:303 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Procedură de cerere de ofertă - Centrul Comun de 
Cercetare din Ispra - Lucrări de construcție și de întreținere a unor conducte de apă și a unor 
substații de încălzire urbană/răcire - Respingerea ofertei unui ofertant - Acțiune în anulare 
- Acțiune în despăgubire - Obligația de motivare 

C-309/18 Lavorgna 
Hotărârea din 2 mai 2019 
EU:C:2019:350 

Atribuirea contractelor de achiziții publice - Directiva 2014/24/UE - Costuri cu forța de 
muncă - Excludere automată a ofertantului care nu a indicat separat în ofertă costurile 
respective - Principiul proporționalității 

C-794/18 P Pracsis și Conceptexpo Project/Comisia 
și EACEA 
Ordonanța din 11 aprilie 2019 
EU:C:2019:305 

Recurs - Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții - Contracte de achiziții publice 
de servicii - Acțiune în anulare - Noțiunea „act pur confirmativ” - Eroare vădită de apreciere 
- Denaturarea faptelor 

T-259/15 Close și Cegelec/Parlamentul 
Hotărârea din 9 aprilie 2019 
EU:T:2019:229 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Procedură de cerere de ofertă - Construirea unei 
centrale electrice - Extindere și modernizare a clădirii Konrad Adenauer la Luxemburg 
- Respingerea ofertei unui ofertant - Atribuirea contractului altui ofertant - Criterii de selecție 
- Capacitatea financiară și economică - Capacitatea tehnică și profesională - Obligația de 
motivare - Eroare vădită de apreciere 

T-182/15 Sopra Steria Group/Parlamentul 
Hotărârea din 9 aprilie 2019 
EU:T:2019:228 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestarea de 
servicii informatice pentru Parlament, precum și pentru alte instituții și organe ale Uniunii 
- Excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice - Potențial conflict de interese 
- Omisiunea de a furniza informațiile solicitate de autoritatea contractantă - Articolul 107 
alineatul (1) litera (b) din Regulamentul financiar - Transparență - Proporționalitate 
- Egalitate de tratament - Articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul financiar 

C-699/17 Allianz Vorsorgekasse 
Hotărârea din 4 aprilie 2019 
EU:C:2019:290 

Achiziții publice - Încheierea unor convenții de afiliere la o casă de asigurări ocupaționale 
însărcinată cu administrarea contribuțiilor de solidaritate profesională - Încheiere care 
necesită acordul angajaților sau al reprezentaților acestora - Directiva 2014/24/UE 
- Articolele 49 și 56 TFUE - Principiile egalității de tratament și nediscriminării - Obligația de 
transparență 

C-101/18 Idi 
Hotărârea din 28 martie 2019 
EU:C:2019:267 

Coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri 
și de servicii - Directiva 2004/18/CE - Articolul 45 alineatul (2) primul paragraf litera (b) 
- Situația personală a candidatului sau a ofertantului - Posibilitatea statelor membre de a 
exclude de la participarea la achiziția publică orice operator care face obiectul unei proceduri 
de concordat preventiv - Reglementare națională care prevede excluderea persoanelor 
împotriva cărora este „în curs” o procedură de declarare a unui concordat preventiv, cu 
excepția cazului în care planul de concordat prevede continuarea activității - Operator care a 
introdus o cerere de concordat preventiv, rezervându-și posibilitatea de a prezenta un plan 
care să prevadă continuarea activității 

T-725/17 Clestra Hauserman/Parlamentul 
Hotărârea din 26 martie 2019 
EU:T:2019:190 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Procedură de cerere de ofertă - Lucrări referitoare 
la „Pereți amovibili-uși” din proiectul de extindere și de modernizare a clădirii Konrad 
Adenauer a Parlamentului din Luxemburg - Respingerea ofertei unui ofertant - Atribuirea 
contractului unui alt ofertant - Obligație de motivare - Ofertă anormal de mică - Eroare 
vădită de apreciere - Răspundere extracontractuală 

C-702/17 Unareti 
Hotărârea din 21 martie 2019 
EU:C:2019:233 

Piața internă în sectorul gazelor naturale - Concesiuni de servicii publice de distribuție 
- Încetare anticipată a unor concesiuni la sfârșitul unei perioade de tranziție - Rambursare 
datorată de noul concesionar fostului concesionar - Principiul securității juridice 

C-465/17 Falck Rettungsdienste și Falck 
Hotărârea din 21 martie 2019 
EU:C:2019:234 

Atribuirea contractelor de achiziții publice - Directiva 2014/24/UE - Articolul 10 litera (h) 
- Excluderi specifice pentru contractele de servicii - Servicii de apărare civilă, de protecție 
civilă și de prevenirea pericolelor - Organizații sau asociații nonprofit - Servicii de ambulanță 
pentru transportul pacienților - Transport calificat cu ambulanța 
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C-266/17 
și 
C-267/17 

Verkehrsbetrieb Hüttebräucker și 
Rhenus Veniro 
Hotărârea din 21 martie 2019 
EU:C:2019:241 

Transporturi - Servicii publice de transport feroviar și rutier de călători - Regulamentul (CE) 
nr. 1370/2007 - Articolul 5 alineatele (1) și (2) - Atribuire directă - Contracte de servicii de 
transport public de călători cu autobuzul și cu tramvaiul - Condiții - Directiva 2004/17/CE 
- Directiva 2004/18/CE 

T-282/16 
și 
T-283/16 

Inpost Paczkomaty/Comisia 
Hotărârea din 19 martie 2019 
EU:T:2019:168 

Ajutoare de stat - Sectorul poștal - Compensarea costului net rezultat din obligațiile de 
serviciu universal - Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă 
- Acțiune în anulare - Interesul de a exercita acțiunea - Obligația de motivare - Egalitate de 
tratament - Proporționalitate - Drept de proprietate - Libertatea de a desfășura o activitate 
comercială 

T-784/17 Strabag Belgium/Parlamentul 
Ordonanța din 12 martie 2019 
EU:T:2019:162 

Acțiune în anulare - Contracte de achiziții publice de lucrări - Procedură de cerere de ofertă 
- Lucrări de antrepriză generală pentru clădirile Parlamentului de la Bruxelles - Respingerea 
ofertei unui ofertant și atribuirea contractului altor ofertanți - Înlocuirea actului atacat pe 
parcursul judecății - Litigiu rămas fără obiect - Nepronunțare asupra fondului 

T-450/17 Eurosupport – Fineurop support/EIGE 
Hotărârea din 5 martie 2019 
EU:T:2019:137 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
pentru implementarea unui studiu privind mutilarea genitală feminină - Respingerea ofertei 
unui ofertant - Obligația de motivare - Coerență între comentarii și notă - Răspundere 
extracontractuală 

T-439/17 Yellow Window/EIGE 
Hotărârea din 5 martie 2019 
EU:T:2019:136 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
pentru implementarea unui studiu privind mutilarea genitală feminină - Respingerea ofertei 
unui ofertant - Obligația de motivare - Coerență între comentarii și notă - Răspundere 
extracontractuală 

C-388/17 SJ 
Hotărârea din 28 februarie 2019 
EU:C:2019:161 

Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele transporturilor - Directiva 
2004/17/CE - Domeniu de aplicare - Articolul 5 - Activități privind punerea la dispoziție sau 
exploatarea rețelelor destinate să furnizeze un serviciu public în domeniul transportului 
feroviar - Atribuirea, de către o întreprindere feroviară națională publică ce furnizează 
servicii de transport, de contracte de servicii de curățenie a trenurilor care aparțin societății 
menționate - Lipsa unei publicări prealabile 

C-54/18 Cooperativa Animazione Valdocco 
Ordonanța din 14 februarie 2019 
EU:C:2019:118 

Achiziții publice - Proceduri privind căile de atac - Directiva 89/665/CEE - Articolele 1 și 2c 
- Cale de atac împotriva deciziilor de admitere sau de excludere a ofertanților - Termene de 
introducere a căii de atac - Termen de decădere de 30 de zile - Reglementare națională care 
exclude posibilitatea de a invoca nelegalitatea unei decizii de admitere în cadrul unei căi de 
atac împotriva actelor subsecvente - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
- Articolul 47 - Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă 

C-710/17 CCC – Consorzio Cooperative 
Costruzioni 
Hotărârea din 14 februarie 2019 
EU:C:2019:116 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Directiva 2004/18/CE - Articolul 48 alineatul (3) 
- Evaluarea și verificarea capacităților tehnice ale operatorilor economici - Dispoziție 
națională care nu poate fi considerată o transpunere a Directivei 2004/18 - Lipsa unei 
trimiteri directe și necondiționate la dreptul Uniunii - Lipsa unei cereri întemeiate pe 
existența unui interes transfrontalier cert - Inadmisibilitatea cererii de decizie preliminară 

T-292/15 Vakakis kai Synergates/Comisia 
Hotărârea din 12 februarie 2019 
EU:T:2019:84 

Răspundere extracontractuală - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de 
cerere de ofertă - Conflict de interese - Obligația de diligență - Pierderea unei șanse 
- Despăgubire 

T-352/18 Germann Avocats/Comisia 
Ordonanța din 30 ianuarie 2019 
EU:T:2019:78 

Acțiune în anulare și despăgubiri - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de 
licitație - Respingerea ofertei depuse de un ofertant - Lipsa mandatului acordat avocatului 
- Inadmisibilitate parțială vădită  

T-117/17 Proximus/Consiliul 
Hotărârea din 17 ianuarie 2019 
EU:T:2019:19 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de negociere - Oferta cea mai 
avantajoasă din punct de vedere economic - Respingerea ofertei unui ofertant - Marjă de 
apreciere a autorității contractante - Legalitatea metodei de evaluare - Principiul bunei 
gestiuni financiare 

C-375/17 Stanley International Betting și 
Stanleybet Malta 
Hotărârea din 19 decembrie 2018 
EU:C:2018:1026 

Articolele 49 și 56 TFUE - Libertatea de stabilire și libera prestare a serviciilor - Jocuri de 
noroc - Concesionarea gestionării serviciului privind jocul de loto automatizat și alte jocuri 
numerice cu cotă fixă potrivit modelului cu concesionar unic - Restricție - Motive imperative 
de interes general - Proporționalitate 

C-216/17 Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato – Antitrust și Coopservice 
Hotărârea din 19 decembrie 2018 
EU:C:2018:1034 

Directiva 2004/18/CE - Articolul 1 alineatul (5) - Articolul 32 alineatul (2) - Atribuire a 
contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii - Acorduri-cadru - Clauză 
de extindere a acordului-cadru la alte autorități contractante - Principiile transparenței și 
egalității de tratament al operatorilor economici - Nedeterminarea volumului contractelor 
de achiziții publice ulterioare sau determinare prin referire la necesitățile obișnuite ale 
autorităților contractante nesemnatare ale acordului-cadru - Interdicție 

T-298/16 East West Consulting/Comisia 
Hotărârea din 14 decembrie 2018 
EU:T:2018:967 

Răspundere extracontractuală - Instrument de asistență pentru preaderare - Stat terț 
- Contract național de achiziții publice - Gestionare descentralizată - Decizia 2008/969/CE, 
Euratom - Sistemul de avertizare rapidă (SAR) - Activare a unui avertisment în SAR - Protecția 
intereselor financiare ale Uniunii - Refuzul aprobării ex ante de către Comisie - Neatribuirea 
contractului - Competența Tribunalului - Admisibilitatea probelor - Lipsa unui temei legal al 
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avertismentului - Dreptul la apărare - Prezumția de nevinovăție - Încălcare suficient de gravă 
a unei norme de drept care conferă drepturi particularilor - Legătură de cauzalitate 
- Prejudiciu material și moral - Pierderea contractului - Pierderea șansei de a obține alte 
contracte 

T-631/15 Stena Line Scandinavia/Comisia 
Hotărârea din 13 decembrie 2018 
EU:T:2018:944 

Ajutoare de Stat - Finanțare publică a legăturii fixe de transport feroviar-rutier peste 
strâmtoarea Fehmarn - Ajutoare individuale - Decizie de a nu ridica obiecții - Decizia de 
constatare a inexistenței unui ajutor de stat și prin care ajutorul este declarat compatibil cu 
piața internă - Noțiunea de ajutor de stat - Atingere adusă concurenței și afectarea 
schimburilor comerciale dintre statele membre - Condiții de compatibilitate - Ajutor destinat 
să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun - Necesitatea 
ajutorului - Efect stimulativ - Proporționalitatea ajutorului - Dificultăți serioase care justifică 
deschiderea procedurii oficiale de investigare - Obligația de motivare - Comunicare privind 
ajutoarele de stat destinate să promoveze realizarea de proiecte importante de interes 
european comun 

T-630/15 Scandlines Danmark și Scandlines 
Deutschland/Comisia 
Hotărârea din 13 decembrie 2018 
EU:T:2018:942 

Ajutoare de Stat - Finanțare publică a legăturii fixe de transport feroviar-rutier peste 
strâmtoarea Fehmarn - Ajutoare individuale - Decizie de a nu ridica obiecții - Decizia de 
constatare a inexistenței unui ajutor de stat și prin care ajutorul este declarat compatibil cu 
piața internă - Noțiunea de ajutor de stat - Atingere adusă concurenței și afectarea 
schimburilor comerciale dintre statele membre - Condiții de compatibilitate - Ajutor destinat 
să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun - Necesitatea 
ajutorului - Efect stimulativ - Proporționalitatea ajutorului - Dificultăți serioase care justifică 
deschiderea procedurii oficiale de investigare - Obligația de motivare - Comunicare privind 
ajutoarele de stat destinate să promoveze realizarea de proiecte importante de interes 
european comun 

T-280/17 GE.CO.P./Comisia 
Hotărârea din 7 decembrie 2018 
EU:T:2018:889 

Achiziții publice - Regulamentul financiar - Excludere de la participarea la procedurile de 
atribuire a contractelor de achiziții publice și de acordare de subvenții finanțate de la bugetul 
general al Uniunii pentru o durată de doi ani - Articolul 108 din Regulamentul financiar 
- Dreptul la apărare - Dovada primirii unei notificări 

T-350/18 Euronet Consulting/Comisia 
Ordonanța din 28 noiembrie 2018 
EU:T:2018:892 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Respingerea ofertei 
unui ofertant - Anulare în parte a actului atacat - Decizie de modificare - Dispariția obiectului 
litigiului - Nepronunțare asupra fondului 

C-328/17 Amt Azienda Trasporti e Mobilità și alții 
Hotărârea din 28 noiembrie 2018 
EU:C:2018:958 

Achiziții publice - Căi de atac - Directiva 89/665/CEE - Articolul 1 alineatul (3) - Directiva 
92/13/CEE - Articolul 1 alineatul (3) - Dreptul la o cale de atac subordonat condiției 
introducerii unei cereri de ofertă în cadrul procedurii de atribuire a contractului 

T-809/17 Intercontact Budapest/CdT 
Ordonanța din 15 noiembrie 2018 
EU:T:2018:794 

Acțiune în anulare - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă 
- Clasarea unui ofertant în procedura în cascadă - Termen de introducere a acțiunii 
- Tardivitate - Inadmisibilitate 

T-454/17 „Pro NGO!”/Comisia 
Hotărârea din 8 noiembrie 2018 
EU:T:2018:755 

Achiziții publice - Procedură de cerere de ofertă - Ancheta unui auditor privat - Anchetă 
OLAF - Constatarea unor nereguli - Decizia Comisiei privind sancțiunea administrativă 
împotriva reclamantei - Excluderea de la procedurile de achiziții publice și de acordare de 
subvenții finanțate de bugetul general al Uniunii pentru o durată de șase luni - Înscriere pe 
baza datelor din sistemul de detectare rapidă și de excludere - Motiv nou - Dreptul la 
apărare 

C-413/17 Roche Lietuva 
Hotărârea din 25 octombrie 2018 
EU:C:2018:865 

Contracte de achiziții publice de material și de dispozitive medicale de diagnostic - Directiva 
2014/24/UE - Articolul 42 - Atribuire - Marjă de apreciere a autorității contractante 
- Formulare detaliată a specificațiilor tehnice 

C-260/17 Anodiki Services EPE 
Hotărârea din 25 octombrie 2018 
EU:C:2018:864 

Contracte de achiziții publice - Directiva 2014/24/UE - Articolul 10 litera (g) - Excluderi din 
domeniul de aplicare - Contracte de muncă - Noțiune - Decizii ale unor spitale de drept 
public de a încheia contracte de muncă pe durată determinată pentru nevoile în materie de 
servicii de restaurant, de furnizare a meselor și de curățenie - Directiva 89/665/CEE 
- Articolul 1 - Dreptul la o cale de atac 

C-124/17 Vossloh Laeis 
Hotărârea din 24 octombrie 2018 
EU:C:2018:855 

Directiva 2014/24/UE - Articolul 57 - Directiva 2014/25/UE - Articolul 80 - Încheierea unor 
contracte de achiziții publice - Procedură - Motive de excludere - Durata maximă a perioadei 
de excludere - Obligația operatorului economic de a coopera cu autoritatea contractantă 
pentru a-și demonstra fiabilitatea 

C-606/17 IBA Molecular Italy 
Hotărârea din 18 octombrie 2018 
EU:C:2018:843 

Contracte de achiziții publice de bunuri - Directiva 2004/18/CE - Articolul 1 alineatul (2) litera 
(a) - Atribuire fără o procedură de atribuire a contractelor de achiziții publice - Noțiunea 
„contracte cu titlu oneros” - Noțiunea „entitate publică” 

T-387/16 Terna/Comisia 
Hotărârea din 18 octombrie 2018 
EU:T:2018:699 

Asistență financiară - Proiecte de interes comun în domeniul rețelelor transeuropene 
energetice - Stabilirea cuantumului final al asistenței financiare - Raport de audit care 
identifică neregularități - Costuri neeligibile - Obligația de motivare - Încredere legitimă 
- Proporționalitate 
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C-353/18 Beny Alex 
Ordonanța din 17 octombrie 2018 
EU:C:2018:829 

Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții - Contracte de achiziții 
publice de lucrări, de bunuri și de servicii - Directiva 2014/24/UE - Articolul 2 - Domeniu de 
aplicare - Noțiunea „autoritate contractantă” - Entitate privată de natura unei organizații 
care efectuează îmbunătățiri funciare și care beneficiază de o finanțare publică 
nerambursabilă - Articolul 4 - Valoarea pragurilor pentru contractele de achiziții publice 
- Contracte de achiziții care pot prezenta un interes transfrontalier cert - Cerere vădit 
inadmisibilă 

T-10/17 Proof IT/EIGE 
Hotărârea din 16 octombrie 2018 
EU:T:2018:682 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Cerere de prestații 
împărțite în două loturi - Servicii referitoare la site-ul internet - Respingerea ofertei unui 
ofertant - Criterii de atribuire - Transparență - Egalitate de tratament - Eroare vădită de 
apreciere - Răspundere extracontractuală 

T-914/16 Proof IT/EIGE 
Hotărârea din 4 octombrie 2018 
EU:T:2018:650 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Cerere de prestații 
împărțite în două loturi - Servicii de consultanță în management - Întreținerea și actualizarea 
instrumentelor și a resurselor statistice - Respingerea ofertei unui ofertant - Criterii de 
atribuire - Transparență - Egalitate de tratament - Eroare vădită de apreciere - Răspundere 
extracontractuală 

T-33/18 Pracsis și Conceptexpo Project/Comisia 
și EACEA 
Ordonanța din 3 octombrie 2018 
EU:T:2018:656 

Acțiune în anulare și în despăgubire - Contracte de achiziții publice de servicii - Cale de atac 
administrativă în fața Comisiei - Act pur confirmativ - Termen de introducere a căii de atac 
- Act care nu poate fi supus căilor de atac - Inadmisibilitate 

T-815/17 Správa železniční dopravní 
cesty/Comisia și INEA 
Ordonanța din 20 septembrie 2018 
EU:T:2018:588 

Acțiune în anulare - Asistență financiară - Proiect de interes comun în domeniul rețelelor 
transeuropene de transport și de energie - Servicii de planificare preliminară pentru noua 
linie feroviară de mare viteză Dresda-Praga - Decizie privind costurile eligibile - Identificare 
eronată a pârâtei - Lipsa afectării directe - Inadmisibilitate 

C-518/17 Rudigier 
Hotărârea din 20 septembrie 2018 
EU:C:2018:757 

Achiziții publice - Servicii publice de transport feroviar și rutier de călători - Regulamentul 
(CE) nr. 1370/2007 - Articolul 5 alineatul (1) - Atribuirea de contracte de servicii publice 
- Articolul 7 alineatul (2) - Obligația de a publica anumite informații în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene cu cel puțin un an înainte de lansarea procedurii - Consecințele lipsei 
publicării - Anularea cererii de ofertă - Directiva 2014/24/UE - Articolul 27 alineatul (1) 
- Articolul 47 alineatul (1) - Directiva 2014/25/UE - Articolul 45 alineatul (1) - Articolul 66 
alineatul (1) - Anunț de participare 

C-546/16 Montte 
Hotărârea din 20 septembrie 2018 
EU:C:2018:752 

Articolul 267 TFUE - Competența Curții - Calitatea de instanță a organului de trimitere 
- Directiva 2014/24/UE - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice - Procedură 
deschisă - Criterii de atribuire - Evaluare tehnică - Punctaj minim - Evaluare pe baza prețului 

C-229/18 
P(R) 

Parlamentul/Strabag Belgium 
Ordonanța din 19 septembrie 2018 
EU:C:2018:740 

Recurs - Ordonanță privind măsurile provizorii - Contracte de achiziții publice de lucrări 
- Procedură de cerere de ofertă - Decizie de respingere a ofertei unui ofertant și de atribuire 
a contractului altor ofertanți - Suspendarea executării acestei decizii - Interesul de a exercita 
acțiunea - Nepronunțare asupra fondului 

T-475/18 R Boyer/Wallis-et-Futuna 
Ordonanța din 27 august 2018 
EU:T:2018:518 

Măsuri provizorii - Achiziții publice - Cerere de măsuri provizorii - Inadmisibilitate 

C-300/17 Hochtief 
Hotărârea din 7 august 2018 
EU:C:2018:635 

Achiziții publice - Căi de atac - Directiva 89/665/CE - Acțiune în daune-interese - Articolul 2 
alineatul (6) - Reglementare națională care condiționează admisibilitatea oricărei acțiuni în 
daune-interese de constatarea prealabilă și definitivă a nelegalității deciziei autorității 
contractante aflate la originea prejudiciului invocat - Acțiune în anulare - Acțiune prealabilă 
în fața unei comisii de arbitraj - Control jurisdicțional al sentințelor comisiei de arbitraj 
- Reglementare națională care exclude prezentarea de motive neinvocate în fața comisiei de 
arbitraj - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolul 47 - Dreptul la 
protecție jurisdicțională efectivă - Principiile efectivității și echivalenței 

C-14/17 VAR și ATM 
Hotărârea din 12 iulie 2018 
EU:C:2018:568 

Achiziții publice - Directiva 2004/17/CE - Articolul 34 - Furnizare de piese de schimb pentru 
autobuze și troleibuze - Cerințe tehnice - Produse echivalente - Posibilitate de a face dovada 
echivalenței după atribuirea contractului 

T-455/14 Pirelli & C./Comisia 
Hotărârea din 12 iulie 2018 
EU:T:2018:450 

Concurență - Înțelegeri - Piața europeană a cablurilor electrice - Decizie prin care se constată 
o încălcare a articolului 101 TFUE - Încălcare unică și continuă - Imputabilitatea încălcării 
- Prezumție - Obligația de motivare - Drepturi fundamentale - Proporționalitate - Egalitate de 
tratament - Beneficiul ordinii și de discuțiune - Competență de fond 

T-356/15 Austria/Comisia 
Hotărârea din 12 iulie 2018 
EU:T:2018:439 

Ajutoare de stat - Ajutor avut în vedere de Regatul Unit în favoarea centralei nucleare 
Hinkley Point C - Contract pe diferență, acord cu secretarul de stat și garanție pentru credite 
- Decizie prin care ajutorul este declarat compatibil cu piața internă - Articolul 107 alineatul 
(3) litera (c) TFUE - Obiectiv de interes public - Promovarea energiei nucleare - Necesitatea 
unei intervenții a statului - Comunicare privind garanțiile - Determinarea elementului de 
ajutor - Proporționalitate - Ajutor pentru investiții - Ajutor de exploatare - Dreptul de a 
formula observații - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice - Obligația de 
motivare 
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T-211/17 Amplexor Luxembourg/Comisia 
Hotărârea din 28 iunie 2018 
EU:T:2018:392 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Clasarea unui 
ofertant în procedura în cascadă - Tratarea avizelor în vederea publicării lor în Suplimentul la 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - Egalitatea de tratament a ofertanților - Neutralizarea 
avantajului contractantului existent - Abuz de putere 

T-299/18 R Strabag Belgium/Parlamentul 
Ordonanța din 26 iunie 2018 
EU:T:2018:389 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de lucrări - Cerere de suspendare a 
executării - Perioadă de așteptare - Ofertă anormal de mică - Fumus boni iuris - Lipsa 
urgenței 

T-784/17 R II Strabag Belgium/Parlamentul 
Ordonanța din 26 iunie 2018 
EU:T:2018:388 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de lucrări - Ordonanță prin care se dispune 
suspendarea executării deciziei Parlamentului European de respingere a ofertei reclamantei 
și de atribuire către cinci ofertanți a contractului de achiziții publice privind un contract-
cadru de lucrări de antrepriză generală pentru clădirile Parlamentului de la Bruxelles - Cerere 
de modificare - Articolul 159 din Regulamentul de procedură - Inadmisibilitate 

T-228/18 R Transtec/Comisia 
Ordonanța din 17 mai 2018 
EU:T:2018:281 

Procedură de măsuri provizorii - Achiziții publice - Contract-cadru de prestări de servicii în 
favoarea țărilor terțe beneficiare ale ajutorului extern al Uniunii - Cerere de măsuri provizorii 
- Lipsa urgenței 

C-531/16 Specializuotas transportas 
Hotărârea din 17 mai 2018 
EU:C:2018:324 

Directiva 2004/18/CE - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de 
bunuri și de servicii - Existența unor legături între ofertanți care au depus oferte distincte 
pentru același contract - Obligațiile ofertanților, ale autorității contractante și ale instanței 
naționale 

T-206/17 Argus Security Projects/Comisia și 
EUBAM Libya 
Ordonanța din 16 mai 2018 
EU:T:2018:288 

Acțiune în anulare - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură concurențială 
negociată - Prestare de servicii de securitate în cadrul misiunii de asistență a Uniunii pentru 
o gestionare integrată a frontierelor în Libia - Respingere a ofertei unui ofertant și atribuire a 
contractului în favoarea altui ofertant - Elemente ulterioare atribuirii contractului 
- Modificare substanțială a condițiilor inițiale ale contractului - Acțiune vădit nefondată 

T-812/17 Seco Belgium și Vinçotte/Parlamentul 
Ordonanța din 15 mai 2018 
EU:T:2018:286 

Acțiune în anulare - Achiziții publice de lucrări - Procedura cererii de ofertă - Misiuni de 
control și de expertiză tehnică în cadrul achizițiilor, al proiectelor și al lucrărilor de construcții 
de la Parlamentul European din Bruxelles - Respingerea ofertei reclamantelor și atribuirea 
contractului altui ofertant - Retragerea actului atacat - Dispariția obiectului litigiului 
- Nepronunțare asupra fondului 

C-376/16 P EUIPO/European Dynamics 
Luxembourg și alții 
Hotărârea din 3 mai 2018 
EU:C:2018:299 

Recurs - Contracte de achiziții publice de servicii - Prestare de servicii externe referitoare la 
gestionarea de programe și de proiecte, precum și de consultanță tehnică în domeniul 
tehnologiilor informației - Procedură în cascadă - Articolul 21 din Statutul Curții de Justiție a 
Uniunii Europene - Articolul 76 și articolul 84 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al 
Tribunalului - Interdicție de a statua ultra petita - Ponderarea subcriteriilor în cadrul 
criteriilor de atribuire - Erori vădite de apreciere - Regulamentul (CE, Euratom)  
nr. 1605/2002 - Articolul 100 alineatul (2) - Decizie de respingere a ofertei - Nemotivare 
- Pierdere a unei șanse - Răspunderea extracontractuală a Uniunii Europene - Cerere de 
despăgubire 

T-752/15 European Dynamics Luxembourg și 
Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 26 aprilie 2018 
EU:T:2018:233 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedura cererii de ofertă - Servicii de asistență și 
de consiliere în favoarea personalului tehnic și informatic IV (STIS IV) - Respingerea ofertei 
unui ofertant - Obligație de motivare - Ofertă anormal de scăzută - Criterii de atribuire - Erori 
vădite de apreciere - Răspundere extracontractuală 

C-102/17 Secretaria Regional de Saúde dos 
Açores 
Ordonanța din 25 aprilie 2018 
EU:C:2018:294 

Articolul 53 alineatul (2) și articolul 94 din Regulamentul de procedură al Curții - Articolul 267 
TFUE - Noțiunea „instanță dintr-un stat membru” - Procedură destinată să conducă la o 
decizie cu caracter jurisdicțional - Curte de conturi națională - Audit preliminar privind 
legalitatea și justificarea bugetară a unor cheltuieli publice - Inadmisibilitate vădită 

C-152/17 Consorzio Italian Management e 
Catania Multiservizi 
Hotărârea din 19 aprilie 2018 
EU:C:2018:264 

Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor 
și serviciilor poștale - Directiva 2004/17/CE - Obligația de revizuire a prețurilor după 
atribuirea contractului - Lipsa unei asemenea obligații în Directiva 2004/17/CE sau care 
decurge din principiile generale care stau la baza articolului 56 TFUE și a Directivei 
2004/17/CE - Servicii de curățenie și de întreținere legate de activitatea de transport feroviar 
- Articolul 3 alineatul (3) TUE - Articolele 26, 57, 58 și 101 TFUE - Lipsa unor precizări 
suficiente privind contextul factual al litigiului principal, precum și motivele care justifică 
necesitatea unui răspuns la întrebările preliminare - Inadmisibilitate - Articolul 16 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Dispoziții ale dreptului național care nu pun 
în aplicare dreptul Uniunii - Necompetență 

C-65/17 Oftalma Hospital 
Hotărârea din 19 aprilie 2018 
EU:C:2018:263 

Contracte de achiziții publice de servicii - Servicii de sănătate și servicii de asistență socială 
- Atribuire contrară normelor de atribuire a contractelor de achiziții publice - Necesitatea de 
a respecta principiile transparenței și egalității de tratament - Noțiunea interes 
transfrontalier cert - Directiva 92/50/CEE - Articolul 27 

C-576/17 
P(R) 

Wall Street Systems UK/BCE 
Ordonanța din 22 martie 2018 
EU:C:2018:208 

Recurs - Ordonanță privind măsurile provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii 
- Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea contractului unui alt ofertant - Cerere de 
suspendare a executării - Urgență - Prejudiciu grav 



 

14 

C-187/16 Comisia/Austria (Imprimeria statului) 
Hotărârea din 20 martie 2018 
EU:C:2018:194 

Directivele 92/50/CEE și 2004/18/CE - Contracte de achiziții publice de servicii - Imprimerie 
de stat - Producerea unor documente de identitate și a altor documente oficiale - Atribuirea 
contractelor unei întreprinderi de drept privat fără recurgerea prealabilă la o procedură de 
atribuire a unui contract - Măsuri speciale de siguranță - Protecția intereselor esențiale ale 
statelor membre 

C-9/17 Tirkkonen 
Hotărârea din 1 martie 2018 
EU:C:2018:142 

Contracte de achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Procedură de atribuire de contracte de 
achiziții publice de servicii de consiliere agricolă - Existența sau inexistența unui contract de 
achiziții publice - Sistem de achiziționare de servicii care constă în a admite ca furnizor orice 
operator economic care îndeplinește condițiile fixate în prealabil - Sistem inaccesibil ulterior 
altor operatori economici 

C-523/16 
și 
C-536/16 

MA.T.I. SUD și Duemme SGR 
Hotărârea din 28 februarie 2018 
EU:C:2018:122 

Achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Articolul 51 - Îndreptarea neregularităților ofertelor 
- Directiva 2004/17/CE - Clarificarea ofertelor - Legislație națională care condiționează 
îndreptarea de către ofertanți a neregularităților documentației care trebuie transmisă de 
plata unei sancțiuni pecuniare - Principii referitoare la atribuirea contractelor de achiziții 
publice - Principiul egalității de tratament - Principiul proporționalității 

T-292/15 Vakakis kai Synergates/Comisia 
Hotărârea din 28 februarie 2018 
EU:T:2018:103 

Răspundere extracontractuală - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de 
cerere de ofertă - Admisibilitate - Abuz de procedură - Conflict de interese - Obligația de 
diligență - Pierderea unei șanse 

C-144/17 Lloyd's of London 
Hotărârea din 8 februarie 2018 
EU:C:2018:78 

Achiziții publice - Articolele 49 și 56 TFUE - Directiva 2004/18/CE - Motive de excludere de la 
participarea la o cerere de ofertă - Servicii de asigurări - Participarea mai multor sindicate ale 
Lloyd’s of London la aceeași cerere de ofertă - Semnarea ofertelor de către reprezentantul 
general al Lloyd’s of London pentru țara în cauză - Principiile transparenței, egalității de 
tratament și nediscriminării - Proporționalitate 

T-436/16 AEIM și Kazenas/Comisia 
Ordonanța din 7 februarie 2018 
EU:T:2018:78 

Acțiune în despăgubire - Prescripție - Lipsa dovedirii prejudiciului - Acțiune vădit nefondată 
sau vădit inadmisibilă 

T-477/15 European Dynamics Luxembourg și 
alții/ECHA 
Hotărârea din 1 februarie 2018 
EU:T:2018:52 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestări de servicii 
informatice pentru aplicațiile ECHA - Respingerea ofertei depuse de un ofertant - Criterii de 
atribuire - Obligația de motivare - Erori vădite de apreciere - Răspundere extracontractuală 

T-812/17 R Seco Belgium și Vinçotte/Parlamentul 
Ordonanța din 23 ianuarie 2018 
EU:T:2018:25 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice - Cerere de suspendare a executării 
- Revocarea actului atacat - Nepronunțare în parte asupra fondului - Cerere de emitere a 
unei somații - Lipsa urgenței 

T-784/17 R Strabag Belgium/Parlamentul 
Ordonanța din 18 ianuarie 2018 
EU:T:2018:17 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de lucrări - Cerere de măsuri provizorii 
- Perioadă de așteptare - Ofertă anormal de mică - Fumus boni iuris - Urgență - Evaluare 
comparativă a intereselor 

C-178/16 Impresa di Costruzioni Ing. E. 
Mantovani și Guerrato 
Hotărârea din 20 decembrie 2017 
EU:C:2017:1000 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Directiva 2004/18/CE - Articolul 45 alineatele (2) și 
(3) - Condiții de excludere de la participarea la procedura de atribuire a unui contract de 
achiziții publice - Declarație privind inexistența unor hotărâri definitive de condamnare a 
foștilor administratori ai societății ofertante - Conduită infracțională a unui fost 
administrator - Condamnare penală - Disociere completă și efectivă între întreprinderea 
ofertantă și acest administrator - Probă - Apreciere de către autoritatea contractantă a 
cerințelor corespunzătoare acestei obligații 

C-677/15 P EUIPO/European Dynamics 
Luxembourg și alții 
Hotărârea din 20 decembrie 2017 
EU:C:2017:998 

Recurs - Contracte de achiziții publice de servicii - Prestare de servicii externe referitoare la 
gestionarea de programe și de proiecte, precum și consultanță tehnică în domeniul 
tehnologiilor informației - Procedură în cascadă - Ponderarea subcriteriilor în cadrul 
criteriilor de atribuire - Principiile egalității de șanse și transparenței - Erori vădite de 
apreciere - Vicii de motivare - Pierderea unei șanse - Răspunderea extracontractuală a 
Uniunii Europene - Cerere de despăgubire 

T-164/15 European Dynamics Luxembourg și 
Evropaïki Dynamiki/Parlamentul 
Hotărârea din 14 decembrie 2017 
EU:T:2017:906 

Achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestări de servicii informatice 
externe pentru Parlament sau pentru alte instituții și agenții ale Uniunii - Clasarea unui 
ofertant într-o procedură în cascadă - Criterii de atribuire - Obligația de motivare 
- Răspundere extracontractuală 

T-136/15 Evropaïki Dynamiki/Parlamentul 
Hotărârea din 14 decembrie 2017 
EU:T:2017:915 

Acces la documente - Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 - Cereri de cotație pentru ansamblul 
loturilor vizate de o cerere de ofertă - Refuzul accesului - Lipsa unei examinări concrete și 
individuale a documentelor solicitate - Excepție privind protecția siguranței publice 
- Excepție privind protecția intereselor comerciale - Excepție privind protecția vieții private 
- Excepție privind protecția procesului decizional - Prezumție generală - Sarcină de lucru 
nerezonabilă 
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C-408/16 Compania Națională de Autostrăzi și 
Drumuri Naționale din România 
Hotărârea din 6 decembrie 2017 
EU:C:2017:940 

Achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Domeniu de aplicare - Regulamentul (CE)  
nr. 1083/2006 - Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul 
de coeziune - Contract de finanțare a construcției unei autostrăzi încheiat cu Banca 
Europeană de Investiții înainte de aderarea statului membru la Uniunea Europeană 
- Noțiunea „neregularitate” în sensul Regulamentului nr. 1083/2006 

C-486/17 Olympus Italia 
Ordonanța din 23 noiembrie 2017 
EU:C:2017:899 

Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții - Contracte de achiziții 
publice de lucrări, de bunuri și de servicii - Directiva 2014/24/UE - Articolul 4 - Valoarea 
pragurilor pentru contractele de achiziții publice - Contracte de achiziții care pot prezenta un 
interes transfrontalier cert - Cerere vădit inadmisibilă 

T-229/15 European Dynamics Luxembourg și 
alții/ABE 
Hotărârea din 16 noiembrie 2017 
EU:T:2017:814 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Furnizarea de 
personal interimar pentru servicii informatice - Respingerea ofertei unui ofertant - Obligația 
de motivare - Eroare vădită de apreciere 

T-668/15 Jema Energy/Entreprise 
Hotărârea din 10 noiembrie 2017 
EU:T:2017:796 

Contracte de achiziții publice de bunuri - Procedură de cerere de ofertă - Furnizarea unui 
sistem accelerat de conversie a alimentării electrice - Respingerea ofertei unui ofertant 
- Transparență - Securitate juridică - Egalitate de tratament - Proporționalitate 

C-198/16 P Agriconsulting Europe/Comisia 
Hotărârea din 19 octombrie 2017 
EU:C:2017:784 

Recurs - Răspundere extracontractuală a Uniunii - Contract de achiziții publice de servicii 
- Asistență tehnică operațională în vederea stabilirii și a gestionării unui mecanism de rețea 
pentru punerea în aplicare a parteneriatului european pentru inovare „Productivitatea și 
dezvoltarea durabilă a agriculturii” - Respingerea ofertei unui ofertant - Ofertă anormal de 
mică - Procedură în contradictoriu 

T-281/16 Solelec și alții/Parlamentul 
Hotărârea din 10 octombrie 2017 
EU:T:2017:711 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Procedură de cerere de ofertă - Lucrări de 
electricitate (curenți tari) în cadrul proiectului de extindere și de modernizare a clădirii 
Konrad Adenauer a Parlamentului European din Luxemburg - Respingerea ofertei unui 
ofertant și atribuirea contractului unui alt ofertant - Eroare vădită de apreciere - Criterii de 
selecție - Capacitate tehnică și profesională - Criterii de atribuire - Ofertă anormal de mică 
- Valoare de piață 

C-567/15 LitSpecMet 
Hotărârea din 5 octombrie 2017 
EU:C:2017:736 

Contracte de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii - Directiva 2004/18/CE 
- Articolul 1 alineatul (9) - Noțiunea „autoritate contractantă” - Societate al cărei capital este 
deținut de o autoritate contractantă - Operațiuni interne grupului 

T-211/17 R Amplexor Luxembourg/Comisia 
Ordonanța din 29 septembrie 2017 
EU:T:2017:683 

Procedură de măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Cerere de măsuri 
provizorii - Lipsa urgenței 

T-138/15 Aanbestedingskalender și alții/Comisia 
Hotărârea din 28 septembrie 2017 
EU:T:2017:675 

Ajutoare de stat - Măsuri de finanțare acordate de autoritățile neerlandeze pentru crearea și 
introducerea platformei TenderNed privind atribuirea electronică a contractelor de achiziții 
publice - Decizie de constatare a inexistenței unui ajutor de stat - Servicii de interes general 
fără caracter economic 

T-579/17 R Wall Street Systems UK/BCE 
Ordonanța din 26 septembrie 2017 
EU:T:2017:668 

Procedură de măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de 
cerere de ofertă - Furnizarea unui sistem de gestionare a trezoreriei - Respingerea ofertei 
unui ofertant și atribuirea contractului unui alt ofertant - Cerere de suspendare a executării 
- Lipsa urgenței 

C-223/16 Casertana Costruzioni 
Hotărârea din 14 septembrie 2017 
EU:C:2017:685 

Directiva 2004/18/CE - Articolul 47 alineatul (2) și articolul 48 alineatul (3) - Ofertant care 
menționează capacitățile altor entități pentru îndeplinirea cerințelor autorității contractante 
- Pierderea de către aceste entități a capacităților necesare - Reglementare națională care 
prevede excluderea ofertantului de la cererea de ofertă și atribuirea contractului unui 
concurent 

T-835/16 Louvers Belgium/Comisia 
Ordonanța din 8 septembrie 2017 
EU:T:2017:593 

Acțiune în anulare și în despăgubire - Achiziții publice de bunuri și de servicii - Procedură de 
cerere de ofertă - Furnizare de pânză, de draperii și de storuri de interior și prestări de 
servicii de montaj, de curățenie și de întreținere - Respingere a ofertei unui ofertant 
- Anularea procedurii - Nepronunțare asupra fondului - Acțiune vădit nefondată 

C-35/17 Saferoad Grawil și Saferoad Kabex 
Ordonanța din 13 iulie 2017 
EU:C:2017:557 

Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții - Achiziții publice - Principii de atribuire 
a contractelor - Egalitate de tratament al ofertanților - Durata de validitate a ofertei și a 
cauțiunii - Prelungire neprevăzută explicit - Excludere din contract 

C-76/16 INGSTEEL și Metrostav 
Hotărârea din 13 iulie 2017 
EU:C:2017:549 

Achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Articolul 47 alineatele (1), (4) și (5) - Capacitate 
economică și financiară a ofertantului - Directivele 89/665/CEE și 2007/66/CE - Cale de atac 
jurisdicțională împotriva unei decizii de excludere a unui ofertant de la o procedură de 
cerere de ofertă - Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolul 47 - Dreptul 
la o cale de atac efectivă 

C-701/15 Malpensa Logistica Europa 
Hotărârea din 13 iulie 2017 
EU:C:2017:545 

Achiziții publice - Transporturi - Noțiunea „exploatarea unei regiuni geografice în scopul 
punerii la dispoziția transportatorilor aerieni a aeroporturilor sau a altor terminale de 
transport” - Directivele 2004/17/CE și 96/67/CE - Reglementare națională care nu prevede 
nicio procedură prealabilă de cerere de ofertă pentru atribuirea spațiilor aeroportuare 
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T-392/15 European Dynamics Luxembourg și 
alții/Agence 
Hotărârea din 4 iulie 2017 
EU:T:2017:462 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestarea de 
servicii externe pentru dezvoltarea unor sisteme de informare pentru Agenția Uniunii 
Europene pentru Căile Ferate - Clasarea ofertei unui ofertant - Respingerea ofertei unui 
ofertant - Obligația de motivare - Ofertă anormal de mică 

T-117/17 R Proximus/Consiliul 
Ordonanța din 3 iulie 2017 
EU:T:2017:600 

Procedură de măsuri provizorii - Achiziții publice - Procedură de negociere - Cerere de 
măsuri provizorii - Lipsa urgenței 

C-110/16 Lg Costruzioni 
Ordonanța din 8 iunie 2017 
EU:C:2017:446 

Contract de achiziții publice de lucrări - Directiva 2004/18/CE - Articolul 7 - Evaluarea și 
verificarea capacității tehnice a operatorilor economici - Articolul 53 alineatul (2) din 
Regulamentul de procedură al Curții - Inadmisibilitate vădită 

C-296/15 Medisanus 
Hotărârea din 8 iunie 2017 
EU:C:2017:431 

Achiziții publice - Medicamente de uz uman - Directiva 2004/18/CE - Articolul 2 și articolul 23 
alineatele (2) și (8) - Articolele 34 și 36 TFUE - Achiziție publică pentru aprovizionarea unui 
spital - Reglementare națională care impune aprovizionarea prioritară a spitalelor cu 
medicamente produse din plasmă națională - Principiul egalității de tratament 

T-726/15 Blaž Jamnik și Blaž/Parlamentul 
Hotărârea din 7 iunie 2017 
EU:T:2017:376 

Contracte de achiziții publice de servicii - Contract de achiziții de bunuri imobiliare 
- Procedură de cerere de ofertă - Procedură negociată fără publicarea unui anunț de 
participare - Spațiu pentru casa Uniunii Europene la Ljubljana - Respingerea propunerii după 
prospectarea pieței locale - Atribuirea contractului unui alt ofertant - Neexaminarea 
documentelor anexate propunerii - Eroare de drept - Eroare vădită de apreciere 

T-690/16 R Enrico Colombo și Corinti 
Giacomo/Comisia 
Ordonanța din 30 mai 2017 
EU:T:2017:370 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice - Cerere de măsuri provizorii - Lipsa urgenței 

C-131/16 Archus și Gama 
Hotărârea din 11 mai 2017 
EU:C:2017:358 

Achiziții publice - Directiva 2004/17/CE - Principii de atribuire a contractelor - Articolul 10 
- Principiul egalității de tratament a ofertanților - Obligația entităților contractante de a le 
solicita ofertanților să își modifice sau să își completeze oferta - Dreptul entității 
contractante de a reține garanția bancară în caz de refuz - Directiva 92/13/CEE - Articolul 1 
alineatul (3) - Proceduri privind căile de atac - Decizie de atribuire a unui contract de achiziții 
publice - Excludere a unui ofertant - Acțiune în anulare - Interesul de a exercita acțiunea 

T-207/16 R Aristoteleio Panepistimio 
Thessalonikis/Comisia 
Ordonanța din 8 mai 2017 
EU:T:2017:322 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice - Aviz de excludere - Aviz de verificare 
- Cerere de suspendare a executării - Lipsa urgenței 

C-387/14 Esaprojekt 
Hotărârea din 4 mai 2017 
EU:C:2017:338 

Achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Principiile egalității de tratament, nediscriminării și 
transparenței - Capacități tehnice și/sau profesionale ale operatorilor economici - Articolul 
48 alineatul (3) - Posibilitatea de a menționa capacitățile altor entități - Articolul 51 
- Posibilitatea de completare a ofertei - Articolul 45 alineatul (2) litera (g) - Excludere de la 
participarea la un contract de achiziții publice pentru abatere gravă 

T-200/16 Gfi PSF/Comisia 
Hotărârea din 3 mai 2017 
EU:T:2017:294 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Dezvoltare, 
întreținere, evoluție și servicii de asistență pentru site-uri - Respingerea unei oferte a unui 
ofertant - Ofertă primită deja deschisă - Articolul 111 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul 
financiar 

T-158/17 R Post Telecom/BEI 
Ordonanța din 21 aprilie 2017 
EU:T:2017:281 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă 
- Furnizare de servicii de comunicații în rețeaua din zona metropolitană pentru clădirile și 
birourile Grupului BEI la Luxemburg - Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea 
contractului unui alt ofertant - Cerere de suspendare a executării - Lipsa urgenței 

C-391/15 Marina del Mediterráneo și alții 
Hotărârea din 5 aprilie 2017 
EU:C:2017:268 

Achiziții publice - Proceduri privind căile de atac - Directiva 89/665/CEE - Articolul 1 alineatul 
(1) - Articolul 2 alineatul (1) - Decizie a autorității contractante prin care se aprobă ca un 
operator economic să depună oferte - Decizie care nu este supusă căilor de atac potrivit 
reglementării naționale aplicabile 

C-298/15 Borta 
Hotărârea din 5 aprilie 2017 
EU:C:2017:266 

Achiziții publice - Directiva 2004/17/CE - Contract care nu atinge pragul prevăzut de această 
directivă - Articolele 49 și 56 TFUE - Limitare a recurgerii la subcontractare - Depunere a unei 
oferte comune - Capacități profesionale ale ofertanților - Modificări ale caietului de sarcini 

T-74/15 European Dynamics Luxembourg și 
Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 2 februarie 2017 
EU:T:2017:55 

Acțiune în anulare - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă 
a Uniunii - Servicii privind dezvoltarea, studiul și suportul sistemelor de informații (ESP DESIS 
III) - Cereri de prestații emise în cadrul aceluiași lot - Mecanism de relansare a cererii de 
ofertă - Respingerea ofertelor - Criterii de atribuire - Obligație de motivare - Ofertă anormal 
de redusă - Cerere de daune-interese 

T-700/14 TV1/Comisia 
Hotărârea din 26 ianuarie 2017 
EU:T:2017:35 

Contract de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Furnizarea de 
servicii de producție audiovizuală integrată, de difuzare și de arhivare - Respingerea ofertei 
unui ofertant - Atribuirea contractului unui alt ofertant - Ofertă anormal de scăzută 
- Obligația de a solicita precizări - Obligația de motivare - Transparență - Egalitate de 
tratament și nediscriminare - Eroare vădită de apreciere 
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T-351/15 Papapanagiotou/Parlamentul 
Ordonanța din 20 ianuarie 2017 
EU:T:2017:45 

Contracte de achiziții publice de produse - Procedură de licitație - Mobilier de birou 
- Respingerea ofertei unui ofertant - Criterii de atribuire - Decizie de anulare a procedurii de 
licitație - Nu este necesară judecata 

T-419/15 Cofely Solelec și alții/Parlamentul 
Hotărârea din 17 ianuarie 2017 
EU:T:2017:8 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Procedură de cerere de ofertă - Extinderea și 
modernizarea clădirii Konrad Adenauer în Luxemburg - Anularea procedurii de cerere de 
ofertă - Obligația de motivare - Valoare de piață - Eroare vădită de apreciere 

C-355/15 Technische Gebäudebetreuung și 
Caverion Österreich 
Hotărârea din 21 decembrie 2016 
EU:C:2016:988 

Achiziții publice - Directiva 89/665/CEE - Proceduri privind căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziții publice - Articolul 1 alineatul (3) - Interesul de a exercita 
acțiunea - Articolul 2a alineatul (2) - Noțiunea „ofertant interesat” - Dreptul unui ofertant 
exclus definitiv de autoritatea contractantă de a formula o cale de atac împotriva deciziei 
ulterioare de atribuire a contractului 

C-51/15 Remondis 
Hotărârea din 21 decembrie 2016 
EU:C:2016:985 

Articolul 4 alineatul (2) TUE - Respectarea identității naționale a statelor membre inerente 
structurilor lor fundamentale politice și constituționale, inclusiv în ceea ce privește 
autonomia locală și regională - Organizarea internă a statelor membre - Colectivități 
teritoriale - Instrument juridic care creează o entitate de drept public nouă și care 
organizează transferul de competențe și de responsabilități în vederea executării de misiuni 
publice - Achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Articolul 1 alineatul (2) litera (a) - Noțiunea 
contract de achiziții publice 

T-37/15 
și 
T-38/15 

Abertis Telecom Terrestre/Comisia 
Hotărârea din 15 decembrie 2016 
EU:T:2016:743 

Ajutoare de stat - Televiziune digitală - Ajutor pentru utilizarea televiziunii digitale terestre în 
regiunile îndepărtate și mai puțin urbanizate din Castilla-La Mancha - Decizie prin care 
ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piața internă - Noțiunea de întreprindere 
- Activitate economică - Avantaj - Serviciu de interes economic general - Denaturare a 
concurenței - Articolul 107 alineatul (3) litera (c) TFUE - Ajutoare noi 

C-171/15 Connexxion Taxi Services 
Hotărârea din 14 decembrie 2016 
EU:C:2016:948 

Contracte de achiziții publice de servicii - Directiva 2004/18/CE - Articolul 45 alineatul (2) 
- Situația personală a candidatului sau a ofertantului - Motive de excludere facultative 
- Abatere profesională gravă - Reglementare națională care prevede o examinare de la caz la 
caz, în conformitate cu principiul proporționalității - Decizii ale autorităților contractante 
- Directiva 89/665/CEE - Control jurisdicțional 

T-764/14 European Dynamics Luxembourg și 
Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 13 decembrie 2016 
EU:T:2016:723 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Asistență tehnică, 
dezvoltare și punere în aplicare a unui sistem de tranzit vamal al ASEAN (ACTS) - Respingerea 
ofertei depuse de un ofertant - Atribuirea contractului unui alt ofertant - Criterii de selecție 
- Criterii de atribuire - Obligația de motivare - Eroare vădită de apreciere - Egalitate de 
tratament - Transparență 

C-553/15 Undis Servizi 
Hotărârea din 8 decembrie 2016 
EU:C:2016:935 

Contracte de achiziții publice de servicii - Atribuirea contractului fără desfășurarea unei 
proceduri de cerere de ofertă - Așa-numita atribuire „in house” - Condiții - Control analog 
- Desfășurarea părții celei mai importante a activității - Societate adjudecatară cu capital 
public deținută de mai multe entități teritoriale - Activitate exercitată inclusiv în beneficiul 
unor entități teritoriale neasociate - Activitate impusă de o autoritate publică neasociată 

T-383/14 Europower/Comisia 
Ordonanța din 1 decembrie 2016 
EU:T:2016:706 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Procedură de cerere de ofertă - Construirea unei 
centrale de trigenerare dotate cu o turbină de gaz și mentenanța conexă - Respingerea 
ofertei unui ofertant - Retragerea actului atacat - Nepronunțare asupra fondului 

T-355/14 STC/Comisia 
Ordonanța din 1 decembrie 2016 
EU:T:2016:705 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Procedură de cerere de ofertă - Construirea unei 
centrale de trigenerare dotate cu o turbină cu gaz și mentenanța conexă - Respingerea 
ofertei unui ofertant - Retragerea actului atacat - Nepronunțare asupra fondului 

T-281/16 R Solelec și alții/Parlamentul 
Ordonanța din 11 noiembrie 2016 
EU:T:2016:659 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de lucrări - Procedură de cerere de ofertă 
- Lucrări de electricitate (curenți tari) în cadrul proiectului de extindere și de modernizare a 
clădirii Konrad Adenauer a Parlamentului European din Luxemburg - Respingerea ofertei 
unui ofertant și atribuirea contractului unui alt ofertant - Cerere de suspendare a executării 
- Lipsa urgenței 

C-162/16 Spinosa Costruzioni Generali și Melfi 
Ordonanța din 10 noiembrie 2016 
EU:C:2016:870 

Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții - Contracte de achiziții publice 
- Directiva 2004/18/CE - Directiva 2014/24/UE - Participare la o cerere de oferte - Ofertant 
care a omis să menționeze în ofertă costurile întreprinderii pentru securitatea la locul de 
muncă - Obligație jurisprudențială de a face această mențiune - Excludere din contract fără 
posibilitatea de a rectifica această omisiune 

C-140/16 Edra Costruzioni și Edilfac 
Ordonanța din 10 noiembrie 2016 
EU:C:2016:868 

Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții - Contracte de achiziții publice 
- Directiva 2004/18/CE - Directiva 2014/24/UE - Participare la o cerere de oferte - Ofertant 
care a omis să menționeze în ofertă costurile întreprinderii pentru securitatea la locul de 
muncă - Obligație jurisprudențială de a face această mențiune - Excludere din contract fără 
posibilitatea de a rectifica această omisiune 

C-697/15 MB 
Ordonanța din 10 noiembrie 2016 
EU:C:2016:867 

Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții - Contracte de achiziții publice 
- Directiva 2004/18/CE - Directiva 2014/24/UE - Participare la o procedură de cerere de 
ofertă - Ofertant care a omis să menționeze în ofertă sarcinile întreprinderii cu privire la 
securitatea la locul de muncă - Obligație creată prin jurisprudență de a face această 
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mențiune - Excludere din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice fără 
posibilitatea de a rectifica această omisiune 

C-590/15 P Brouillard/Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene 
Ordonanța din 10 noiembrie 2016 
EU:C:2016:872 

Recurs - Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții - Achiziții publice de servicii 
- Procedură de negociere de cerere de ofertă în vederea încheierii de contracte-cadru pentru 
traducerea de texte juridice - Excluderea unui subcontractant propus - Capacitate 
profesională - Cerința unei pregătiri juridice complete - Recunoașterea diplomelor 

C-199/15 Ciclat 
Hotărârea din 10 noiembrie 2016 
EU:C:2016:853 

Directiva 2004/18/CE - Articolul 45 - Articolele 49 și 56 TFUE - Achiziții publice - Condiții de 
excludere de la o procedură de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de 
bunuri și de servicii - Obligații privind plata contribuțiilor la asigurările sociale - Document 
unic care atestă îndeplinirea obligațiilor în materia contribuțiilor la asigurările sociale 
- Rectificarea neregularităților 

C-292/15 Hörmann Reisen 
Hotărârea din 27 octombrie 2016 
EU:C:2016:817 

Achiziții publice - Servicii publice de transport de călători cu autobuzul - Regulamentul (CE) 
nr. 1370/2007 - Articolul 4 alineatul (7) - Subcontractare - Obligația operatorului de a presta 
el însuși o mare parte a serviciilor publice de transport de călători - Conținut - Articolul 5 
alineatul (1) - Procedură de atribuire a contractului - Atribuirea contractului în conformitate 
cu Directiva 2004/18/CE 

C-318/15 Tecnoedi Costruzioni 
Hotărârea din 6 octombrie 2016 
EU:C:2016:747 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Directiva 2004/18/CE - Articolul 7 litera (c) 
- Valoarea pragurilor pentru contractele de achiziții publice - Prag neatins - Oferte anormal 
de mici - Excludere automată - Posibilitate a autorității contractante - Obligații ale autorității 
contractante care rezultă din libertatea de stabilire, din libera prestare a serviciilor și din 
principiul general al nediscriminării - Contracte de achiziții care pot prezenta un interes 
transfrontalier cert 

C-542/15 Manzo 
Ordonanța din 28 septembrie 2016 
EU:C:2016:730 

Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții - Întrebări preliminare identice 
- Articolele 49 și 56 TFUE - Libertatea de stabilire - Libera prestare a serviciilor - Jocuri de 
noroc - Restricții - Motive imperative de interes general - Proporționalitate - Achiziții publice 
- Condiții de participare la o procedură de cerere de ofertă și evaluarea capacității 
economice și financiare - Excluderea ofertantului pentru neprezentarea de documente 
doveditoare ale capacității sale economice și financiare, eliberate de două instituții bancare 
distincte - Directiva 2004/18/CE - Articolul 47 - Aplicabilitate 

T-363/14 Secolux/Comisia 
Hotărârea din 21 septembrie 2016 
EU:T:2016:521 

Acces la documente - Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 - Documente referitoare la o 
procedură de cerere de ofertă pentru un contract de achiziții publice de servicii - Refuzul 
accesului - Excepție privind protecția vieții private și a integrității individului - Excepție 
privind protecția intereselor comerciale - Excepție privind protecția procesului decizional 
- Acces parțial - Interes public superior - Obligație de motivare 

T-78/16 Sartour/Parlamentul 
Ordonanța din 16 septembrie 2016 
EU:T:2016:554 

Contracte de achiziții publice de servicii - Concesionarea alimentației într-o clădire ocupată 
de Parlament - Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea contractului unui alt ofertant 
- Anularea cererii de ofertă - Nepronunțare asupra fondului 

T-698/14 European Dynamics Luxembourg și 
Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 15 septembrie 2016 
EU:T:2016:476 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Servicii externe 
referitoare la dezvoltarea, la studiul și la suportul unor sisteme de informare (ESP DESIS III) 
- Clasarea unui ofertant în procedura în cascadă - Obligație de motivare - Oferte anormal de 
mici - Principiul liberei concurențe - Răspundere extracontractuală 

T-481/14 European Dynamics Luxembourg și 
Evropaïki Dynamiki/EIT 
Hotărârea din 15 septembrie 2016 
EU:T:2016:498 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Furnizare de 
servicii de dezvoltare a unei platforme de gestionare a informațiilor și a cunoștințelor 
- Servicii de dezvoltare de software și de menținere a disponibilității și a eficienței serviciilor 
informatice - Refuz de clasare pe prima poziție a ofertei unui ofertant - Criterii de selecție 
- Criterii de atribuire - Obligația de motivare - Erori vădite de apreciere - Acces la documente 
- Răspundere extracontractuală 

C-439/14 
și 
C-488/14 

Star Storage și alții 
Hotărârea din 15 septembrie 2016 
EU:C:2016:688 

Directivele 89/665/CEE și 92/13/CEE - Achiziții publice - Proceduri privind căile de atac 
- Reglementare națională care condiționează admisibilitatea căilor de atac împotriva actelor 
autorității contractante de constituirea unei „garanții de bună conduită” - Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene - Articolul 47 - Dreptul la o cale de atac efectivă 

T-695/13 ENAC/INEA 
Hotărârea din 13 septembrie 2016 
EU:T:2016:464 

Sprijin financiar - Proiecte de interes comun în domeniul rețelelor transeuropene de 
transport și de energie - Realizarea unui studiu pentru dezvoltarea intermodală a 
aeroportului Bergamo-Orio al Serio - Determinarea cuantumului final al sprijinului financiar 
- Costuri neeligibile - Eroare de drept - Obligație de motivare 

C-225/15 Politanò 
Hotărârea din 8 septembrie 2016 
EU:C:2016:645 

Articolul 49 TFUE - Libertatea de stabilire - Jocuri de noroc - Restricții - Motive imperative de 
interes general - Proporționalitate - Achiziții publice - Condiții de participare la o procedură 
de cerere de ofertă și evaluarea capacității economice și financiare - Excluderea ofertantului 
pentru neprezentarea de documente doveditoare ale capacității sale economice și 
financiare, eliberate de două instituții bancare distincte - Directiva 2004/18/CE - Articolul 47 
- Aplicabilitate 
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C-549/14 Finn Frogne 
Hotărârea din 7 septembrie 2016 
EU:C:2016:634 

Achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Articolul 2 - Principiul egalității de tratament 
- Obligația de transparență - Contract privind livrarea unui sistem de comunicații complex 
- Dificultăți de executare - Dezacord al părților cu privire la răspunderi - Tranzacție 
- Reducerea întinderii contractului - Transformarea unei închirieri de bunuri într-o vânzare 
- Modificare substanțială a unui contract - Justificare prin oportunitatea obiectivă de a găsi o 
soluție amiabilă 

T-199/14 Vanbreda Risk & Benefits/Comisia 
Ordonanța din 6 septembrie 2016 
EU:T:2016:532 

Răspundere extracontractuală - Contracte de achiziții publice de servicii - Acord privind 
stabilirea cuantumului despăgubirilor pentru daune - Nu este necesară judecata - Cheltuieli 

T-266/14 Argus Security Projects/Comisia 
Hotărârea din 18 iulie 2016 
EU:T:2016:415 

Contracte de achiziții publice de servicii - Prestarea de servicii de securitate în cadrul Misiunii 
de asistență a Uniunii pentru gestionarea integrată a frontierelor în Libia - Respingerea unui 
ofertant și atribuirea contractului unui alt ofertant - Obligație de motivare 

C-6/15 TNS Dimarso 
Hotărârea din 14 iulie 2016 
EU:C:2016:555 

Contracte de achiziții publice de servicii - Directiva 2004/18/CE - Articolul 53 alineatul (2) 
- Criterii de atribuire - Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - Metodă 
de evaluare - Reguli de ponderare - Obligația autorității contractante de a preciza în cererea 
de ofertă ponderea criteriilor de atribuire - Întinderea obligației 

C-458/14 
și 
C-67/15 

Promoimpresa 
Hotărârea din 14 iulie 2016 
EU:C:2016:558 

Contracte de achiziții publice și libertatea de stabilire - Articolul 49 TFUE - Directiva 
2006/123/CE - Articolul 12 - Concesiuni ale unor bunuri aparținând domeniului maritim, 
lacustru și fluvial care au interes economic - Prelungire automată - Lipsa unei proceduri de 
cerere de ofertă 

C-406/14 Wrocław – Miasto na prawach powiatu 
Hotărârea din 14 iulie 2016 
EU:C:2016:562 

Directiva 2004/18/CE - Contracte de achiziții publice de lucrări - Legalitatea obligației impuse 
ofertanților de a executa un anumit procentaj din contract fără a recurge la subcontractare 
- Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 - Dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune - Obligația statelor 
membre de a proceda la o corecție financiară în raport cu neregularitățile identificate 
- Noțiunea „neregularitate” - Necesitatea unei corecții financiare în cazul încălcării dreptului 
Uniunii în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice 

T-99/14 Alesa/Comisia 
Hotărârea din 14 iulie 2016 
EU:T:2016:413 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de oferte - Prestare de servicii 
de asistență tehnică în favoarea autorităților chineze în scopul proiectului „Urbanizare 
durabilă – Legătură între orașele ecologice din Europa și din China (EC-LINK)” - Procedură 
negociată - Articolul 266 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 
- Transparență - Egalitate de tratament - Răspundere extracontractuală 

C-88/16 P European Dynamics Luxembourg și 
Evropaïki Dynamiki/Fusion for Energy 
Ordonanța din 7 iulie 2016 
EU:C:2016:539 

Recurs - Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții - Contracte de achiziții publice 
de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Furnizarea de servicii de tehnologia informației, 
de consultanță, de dezvoltare de software, de internet și de asistență - Respingere a ofertei 
unui ofertant și atribuirea contractelor în favoarea altor ofertanți - Obligația de motivare 

C-214/15 Sá Machado & Filhos și Norcep 
Construções e Empreendimentos 
Ordonanța din 7 iulie 2016 
EU:C:2016:548 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Directiva 2004/18/CE - Articolul 55 - Anunț de 
participare - Ofertă neînsoțită de documente care să justifice prețul anormal de scăzut 
- Criterii de stabilire - Articolul 7 litera (c) - Valoarea contractului - Prag neatins - Interes 
transfrontalier cert - Lipsă de informații - Inadmisibilitate vădită 

C-129/15 M. 
Ordonanța din 7 iulie 2016 
EU:C:2016:540 

Contracte de achiziții publice de bunuri - Directiva 2004/18/CE - Articolul 1 alineatul (9) 
- Noțiunea „organism de drept public” - Spital înființat în scop lucrativ și al cărui capital este 
în întregime privat - Venit care provine mai mult de 50% sau de 30% din plățile regimului 
public de asigurări de sănătate în schimbul efectuării prestațiilor medicale - Articolul 7 litera 
(b) - Valoare estimată a contractului - Prag care nu este atins - Interes transfrontalier cert 
- Lipsă de informații - Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții 
- Inadmisibilitate vădită 

C-46/15 Ambisig 
Hotărârea din 7 iulie 2016 
EU:C:2016:530 

Achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Articolul 48 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) a doua 
liniuță - Capacitățile tehnice ale operatorilor economici - Efect direct - Mijloace de probă 
- Raportul ierarhic dintre certificarea achizitorului privat și declarația unilaterală a 
ofertantului - Principiul proporționalității - Interdicția de a aduce modificări substanțiale 
mijloacelor de probă prevăzute 

T-349/13 Orange Business Belgium/Comisia 
Hotărârea din 4 iulie 2016 
EU:T:2016:385 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestarea de 
„Servicii transeuropene de telematică între administrații - Noua generație (TESTA-ng)” 
- Respingerea ofertei unui ofertant - Atribuirea contractului - Transparență - Egalitate de 
tratament - Nediscriminare - Obligația de motivare 

T-652/14 AF Steelcase/EUIPO 
Hotărârea din 28 iunie 2016 
EU:T:2016:370 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Furnizare și 
instalare de mobilier și de accesorii în clădirile EUIPO - Respingerea ofertei unui ofertant 
- Acțiune în anulare - Decizie de atribuire - Lipsa afectării directe - Inadmisibilitate - Obligație 
de motivare - Principiul bunei administrări - Proporționalitate - Regim de excludere a 
ofertelor - Răspundere extracontractuală - Prejudiciu material - Prejudiciu moral 
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C-27/15 Pizzo 
Hotărârea din 2 iunie 2016 
EU:C:2016:404 

Achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Participarea la o procedură de cerere de ofertă 
- Posibilitatea de a utiliza capacitățile altor întreprinderi pentru îndeplinirea condițiilor 
necesare - Neplata unei contribuții care nu este prevăzută în mod explicit - Excludere de la 
procedura de achiziții fără posibilitatea de a rectifica această omisiune 

C-410/14 Falk Pharma 
Hotărârea din 2 iunie 2016 
EU:C:2016:399 

Achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Articolul 1 alineatul (2) litera (a) - Noțiunea 
„contract de achiziții publice” - Sistem de achiziționare a bunurilor care constă în a admite ca 
furnizor orice operator economic care îndeplinește condițiile stabilite în prealabil - Furnizare 
de medicamente rambursabile în cadrul unui regim general de securitate socială - Acorduri 
încheiate între o casă de asigurări de sănătate și toți furnizorii de medicamente bazate pe un 
principiu activ determinat care acceptă să consimtă la o reducere a prețului de vânzare la o 
rată prestabilită - Legislație care prevede, în principiu, substituirea unui medicament 
rambursabil comercializat de un operator care nu a încheiat un astfel de acord cu un 
medicament de același tip comercializat de un operator care a încheiat un astfel de acord 

C-396/14 MT Højgaard și Züblin 
Hotărârea din 24 mai 2016 
EU:C:2016:347 

Articolul 267 TFUE - Competența Curții - Calitate de instanță a organului de trimitere 
- Contract de achiziții publice în sectorul infrastructurilor feroviare - Procedură negociată 
- Directiva 2004/17/CE - Articolul 10 - Articolul 51 alineatul (3) - Principiul egalității de 
tratament a ofertanților - Grup compus din două societăți care a fost admis în calitate de 
ofertant - Ofertă depusă de una dintre cele două societăți, în nume propriu, cealaltă 
societate fiind declarată în faliment - Societate considerată aptă să fie admisă, singură, ca 
ofertant - Atribuirea contractului acestei societăți 

T-463/14 Österreichische Post/Comisia 
Hotărârea din 27 aprilie 2016 
EU:T:2016:243 

Directiva 2004/17/CE - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, 
energiei, transporturilor și serviciilor poștale - Decizie de punere în aplicare privind scutirea 
anumitor servicii din sectorul poștal din Austria de la aplicarea Directivei 2004/17 - Articolul 
30 din Directiva 2004/17 - Obligația de motivare - Eroare vădită de apreciere 

T-556/11 European Dynamics Luxembourg și 
alții/EUIPO 
Hotărârea din 27 aprilie 2016 
EU:T:2016:248 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Dezvoltarea de 
software-uri și servicii de întreținere - Respingerea ofertei unui ofertant - Clasificarea unui 
ofertant în procedura în cascadă - Cauze de excludere - Conflict de interese - Egalitate de 
tratament - Obligația de diligență - Criterii de atribuire - Eroare vădită de apreciere 
- Obligația de motivare - Răspundere extracontractuală - Pierderea unei șanse 

T-320/15 Impresa Costruzioni Giuseppe 
Maltauro/Comisia 
Ordonanța din 15 aprilie 2016 
EU:T:2016:224 

Achiziții publice - Retragerea actului atacat - Nepronunțare asupra fondului 

C-495/14 Tita și alții 
Ordonanța din 7 aprilie 2016 
EU:C:2016:230 

Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții - Directiva 89/665/CEE - Achiziții publice 
- Legislație națională - Taxe judiciare pentru accesul la justiția administrativă în domeniul 
achizițiilor publice - Dreptul la o cale de atac efectivă - Taxe cu efect de descurajare - Control 
jurisdicțional al actelor administrative - Principiile efectivității și echivalenței 

C-324/14 Partner Apelski Dariusz 
Hotărârea din 7 aprilie 2016 
EU:C:2016:214 

Achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Capacități tehnice și/sau profesionale ale 
operatorilor economici - Articolul 48 alineatul (3) - Posibilitatea de a menționa capacitățile 
altor entități - Condiții și modalități - Caracterul legăturilor dintre ofertant și celelalte entități 
- Modificarea ofertei - Anularea și repetarea unei licitații electronice - Directiva 2014/24/UE 

C-689/13 PFE 
Hotărârea din 5 aprilie 2016 
EU:C:2016:199 

Contracte de achiziții publice de servicii - Directiva 89/665/CEE - Articolul 1 alineatele (1) și 
(3) - Proceduri care vizează căile de atac - Acțiune în anulare împotriva deciziei de atribuire a 
unui contract de achiziții publice introdusă de un ofertant a cărui ofertă nu a fost selectată 
- Acțiune incidentă a adjudecatarului - Regulă jurisprudențială națională care impune 
examinarea prealabilă a acțiunii incidente și, dacă aceasta este fondată, declararea 
inadmisibilității acțiunii principale fără o examinare pe fond - Compatibilitate cu dreptul 
Uniunii - Articolul 267 TFUE - Principiul supremației dreptului Uniunii - Principiu de drept 
enunțat prin decizie a plenului instanței administrative supreme a unui stat membru 
- Reglementare națională care prevede caracterul obligatoriu al acestei decizii pentru secțiile 
acestei instanțe - Obligația secției sesizate cu o întrebare care intră sub incidența dreptului 
Uniunii, în caz de dezacord cu decizia plenului, de a trimite acestuia respectiva întrebare 
- Posibilitatea sau obligația secției de a sesiza cu titlu preliminar Curtea 

T-722/14 PRIMA/Comisia 
Hotărârea din 4 februarie 2016 
EU:T:2016:61 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Sprijinirea 
reprezentanței Comisiei Europene în Bulgaria în cadrul organizării de evenimente publice 
- Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea contractului unui alt ofertant - Criterii de 
atribuire - Obligația de motivare - Noțiunea de avantaje relative ale ofertei reținute 
- Transparență 

C-50/14 CASTA și alții 
Hotărârea din 28 ianuarie 2016 
EU:C:2016:56 

Achiziții publice - Articolele 49 și 56 TFUE - Directiva 2004/18/CE - Servicii de transport 
sanitar - Legislație națională care autorizează autoritățile sanitare teritoriale să încredințeze 
activitățile de transport sanitar asociațiilor de voluntariat care îndeplinesc cerințele legale și 
sunt înregistrate, prin atribuire directă și fără publicitate, în schimbul rambursării 
cheltuielilor suportate - Admisibilitate 
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T-570/13 Agriconsulting Europe/Comisia 
Hotărârea din 28 ianuarie 2016 
EU:T:2016:40 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Asistență tehnică 
operațională în vederea stabilirii și a gestionării unui mecanism de rețea pentru punerea în 
aplicare a parteneriatului european pentru inovare „Productivitatea și dezvoltarea durabilă a 
agriculturii” - Respingerea ofertei unui ofertant - Atribuirea contractului unui alt ofertant 
- Ofertă anormal de mică - Răspundere extracontractuală 

T-537/12 Zafeiropoulos/Cedefop 
Hotărârea din 28 ianuarie 2016 
EU:T:2016:36 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestarea de 
servicii medicale în favoarea personalului Cedefop - Respingerea ofertei unui ofertant și 
atribuirea contractului unui alt ofertant - Refuzul de a acorda acces la anumite documente 
referitoare la ceilalți ofertanți care au participat la procedura de cerere de ofertă - Obligația 
de motivare - Protecția intereselor comerciale și a reputației - Protecția datelor cu caracter 
personal - Protecția procesului decizional - Răspundere extracontractuală 

C-234/14 Ostas celtnieks 
Hotărârea din 14 ianuarie 2016 
EU:C:2016:6 

Contracte de achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Capacitate economică și financiară 
- Capacități tehnice și/sau profesionale - Articolul 47 alineatul (2) și articolul 48 alineatul (3) 
- Caiet de sarcini care prevede obligația unui ofertant de a încheia un contract de parteneriat 
sau de a înființa o societate în nume colectiv cu entitățile ale căror capacități le pune în 
evidență 

C-25/14 UNIS 
Hotărârea din 17 decembrie 2015 
EU:C:2015:821 

Articolul 56 TFUE - Libera prestare a serviciilor - Principiile egalității de tratament și 
nediscriminării - Obligația de transparență - Domeniul de aplicare al acestei obligații 
- Convenții colective naționale - Sistem de protecție socială complementar față de sistemul 
general - Desemnarea de către partenerii sociali a unui organism asigurător însărcinat cu 
gestionarea acestui sistem - Extinderea acestui sistem, prin ordin de ministru, la toți 
lucrătorii salariați și la toți angajatorii din sectorul de activitate vizat - Limitarea în timp a 
efectelor unei decizii preliminare a Curții de Justiție 

T-224/15 Cofely Solelec și alții/Parlamentul 
Ordonanța din 10 decembrie 2015 
EU:T:2015:1016 

Acțiune în anulare - Achiziții publice de lucrări - Procedură de cerere de ofertă - Respingerea 
ofertei unui ofertant - Revocarea actului atacat - Nepronunțare asupra fondului 

T-553/13 European Dynamics Luxembourg și 
Evropaïki Dynamiki/entreprise 
commune Fusion for Energy 
Hotărârea din 2 decembrie 2015 
EU:T:2015:918 

Achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Furnizarea de servicii de 
tehnologia informației, de consultanță, de dezvoltare de software, de internet și de asistență 
- Respingere a ofertei unui ofertant și atribuirea contractelor în favoarea altor ofertanți 
- Răspundere extracontractuală 

C-166/14 MedEval 
Hotărârea din 26 noiembrie 2015 
EU:C:2015:779 

Achiziții publice - Directiva 89/665/CEE - Principiile efectivității și echivalenței - Proceduri 
privind căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice - Termen de 
introducere a căii de atac - Legislație națională care condiționează acțiunea în despăgubire 
de constatarea prealabilă a nelegalității procedurii - Termen de decădere care începe să 
curgă independent de cunoașterea nelegalității de către solicitant 

C-115/14 RegioPost 
Hotărârea din 17 noiembrie 2015 
EU:C:2015:760 

Articolul 56 TFUE - Libera prestare a serviciilor - Restricții - Directiva 96/71/CE - Articolul 3 
alineatul (1) - Directiva 2004/18/CE - Articolul 26 - Achiziții publice - Servicii poștale 
- Reglementare a unei entități regionale a unui stat membru care impune ofertanților și 
subcontractanților lor să se angajeze să plătească un salariu minim personalului care execută 
prestațiile care fac obiectul unui contract de achiziții publice 

C-439/13 P Elitaliana/Eulex Kosovo 
Hotărârea din 12 noiembrie 2015 
EU:C:2015:753 

Recurs - Contracte de achiziții publice de servicii - Acțiunea comună 2008/124/PESC - Cerere 
de ofertă privind susținerea cu ajutorul elicopterelor a misiunii Eulex Kosovo - Cale de atac 
împotriva deciziei de atribuire - Articolul 24 alineatul (1) al doilea paragraf TUE - Articolul 275 
primul paragraf TFUE - Politica externă și de securitate comună (PESC) - Competența Curții 
- Articolul 263 primul paragraf TFUE - Noțiunea „organ, oficiu sau agenție a Uniunii” - Măsuri 
imputabile Comisiei Europene - Eroare scuzabilă 

T-321/15 GSA și SGI/Parlamentul 
Hotărârea din 10 noiembrie 2015 
EU:T:2015:834 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestații de 
protecție împotriva incendiilor, de asistență pentru persoane și de supraveghere exterioară 
în sediul Parlamentului la Bruxelles - Respingerea ofertei unui ofertant - Obligația de a 
prezenta o autorizație prealabilă, eliberată potrivit legislației naționale - Proporționalitate 
- Egalitate de tratament - Principiul transparenței - Libera prestare a serviciilor 

T-199/14 Vanbreda Risk & Benefits/Comisia 
Hotărârea din 29 octombrie 2015 
EU:T:2015:820 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Furnizarea unor 
servicii de asigurare de bunuri și de persoane - Respingerea ofertei unui ofertant - Atribuirea 
contractului unui alt ofertant - Egalitate de tratament - Încălcare suficient de gravă a unei 
norme de drept care conferă drepturi particularilor - Răspundere extracontractuală 
- Pierderea unei șanse - Hotărâre interlocutorie 

T-126/13 Direct Way și Directway 
Worldwide/Parlamentul 
Hotărârea din 29 octombrie 2015 
EU:T:2015:819 

Achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Transportul membrilor 
Parlamentului European - Decizie de declarare ca nereușită și de încheiere a procedurii de 
cerere de ofertă și de inițiere a unei proceduri negociate - Atribuirea contractului unui alt 
ofertant - Egalitate de tratament - Modificare substanțială a termenilor inițiali de 
contractare 
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C-425/14 Impresa Edilux și SICEF 
Hotărârea din 22 octombrie 2015 
EU:C:2015:721 

Achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Motive de excludere de la participarea la o 
procedură de cerere de ofertă - Contract care nu atinge pragul de aplicare a acestei directive 
- Norme fundamentale ale Tratatului FUE - Declarație de acceptare a unei convenții de 
legalitate privind combaterea activităților infracționale - Excludere pentru nedepunerea unei 
astfel de declarații - Admisibilitate - Proporționalitate 

C-552/13 Grupo Hospitalario Quirón 
Hotărârea din 22 octombrie 2015 
EU:C:2015:713 

Contracte de achiziții publice de servicii - Directiva 2004/18/CE - Articolul 23 alineatul (2) 
- Gestionare de servicii publice de sănătate - Furnizare de servicii de sănătate care țin de 
spitalele publice, în cadrul unor instituții private - Cerința ca prestațiile să fie furnizate într-un 
anumit municipiu 

T-482/15 Ahrend Furniture/Comisia 
Ordonanța din 15 octombrie 2015 
EU:T:2015:782 

Procedură de măsuri provizorii - Achiziții publice - Procedură de cerere de ofertă - Livrarea 
de mobilier - Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea contractului unui alt ofertant 
- Cerere de măsuri provizorii - Lipsa fumus boni iuris 

T-403/12 Intrasoft International/Comisia 
Hotărârea din 13 octombrie 2015 
EU:T:2015:774 

Achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Asistență tehnică acordată 
administrației vamale din Serbia în cadrul modernizării sistemului vamal - Conflict de 
interese - Respingerea ofertei unui ofertant de către delegația Uniunii în Republica Serbia 
- Respingere implicită a reclamației formulate împotriva respingerii ofertei 

T-90/14 Secolux/Comisia 
Hotărârea din 8 octombrie 2015 
EU:T:2015:772 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedura de cerere de ofertă - Controale de 
siguranță - Respingerea ofertei unui ofertant - Atribuirea contractului unui alt ofertant 
- Răspundere necontractuală 

T-299/11 European Dynamics Luxembourg și 
alții/OAPI 
Hotărârea din 7 octombrie 2015 
EU:T:2015:757 

Achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii externe 
pentru gestionarea de programe și de proiecte și consultanță tehnică în domeniul 
tehnologiilor informației - Clasarea unui ofertant într-o procedură în cascadă - Criterii de 
atribuire - Egalitate de șanse - Transparență - Eroare vădită de apreciere - Obligația de 
motivare - Răspundere extracontractuală - Pierderea unei șanse 

C-203/14 Consorci Sanitari del Maresme 
Hotărârea din 6 octombrie 2015 
EU:C:2015:664 

Articolul 267 TFUE - Competența Curții - Calitatea de instanță a organului de trimitere 
- Independență - Competență obligatorie - Directiva 89/665/CEE - Articolul 2 - Organisme 
responsabile cu procedurile privind căile de atac - Directiva 2004/18/CE - Articolul 1 alineatul 
(8) și articolul 52 - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice - Noțiunea 
„entitate publică” - Autorități publice - Includere 

C-61/14 Orizzonte Salute 
Hotărârea din 6 octombrie 2015 
EU:C:2015:655 

Directiva 89/665/CEE - Achiziții publice - Legislație națională - Taxe judiciare pentru accesul 
la justiția administrativă în domeniul achizițiilor publice - Dreptul la o cale de atac efectivă 
- Taxe cu efect de descurajare - Control jurisdicțional al actelor administrative - Principiile 
efectivității și echivalenței - Efect util 

T-276/12 Chyzh și alții/Consiliul 
Hotărârea din 6 octombrie 2015 
EU:T:2015:748 

Politica externă și de securitate comună - Măsuri restrictive împotriva Belarusului - Înghețare 
a fondurilor - Acțiune în anulare - Termen de adaptare a concluziilor - Inadmisibilitate în 
parte - Entitate deținută sau controlată de o persoană sau de o entitate vizată de măsurile 
restrictive - Obligația de motivare - Eroare de apreciere 

T-691/13 Ricoh Belgium/Consiliul 
Hotărârea din 17 septembrie 2015 
EU:T:2015:641 

Contracte de achiziții publice de servicii și de bunuri - Procedură de cerere de ofertă 
- Imprimante multifuncționale alb/negru și servicii de întreținere - Respingerea ofertei unui 
ofertant - Obligația de motivare - Transparență 

T-420/13 Brouillard/Curtea de Justiție 
Hotărârea din 14 septembrie 2015 
EU:T:2015:633 

Achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Încheierea de contracte-cadru 
- Traducere de texte juridice în franceză - Invitație de a prezenta o ofertă - Excluderea unui 
subcontractant propus - Capacitate profesională - Cerința unei pregătiri juridice complete 
- Recunoașterea diplomelor - Proporționalitate - Transparență 

T-321/15 R GSA și SGI/Parlamentul 
Ordonanța din 17 iulie 2015 
EU:T:2015:522 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de oferte 
- Protecție împotriva incendiilor, asistență pentru persoane și supraveghere exterioară în 
sediul Parlamentului din Bruxelles - Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea 
contractului unui alt ofertant - Cerere de suspendare a executării - Lipsa urgenței 

T-536/11 European Dynamics Luxembourg și 
alții/Comisia 
Hotărârea din 8 iulie 2015 
EU:T:2015:476 

Achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Furnizarea de servicii 
informatice de dezvoltare și de mentenanță a software-ului, de consiliere și de asistență 
pentru diferite tipuri de aplicații informatice - Clasificarea ofertei unui ofertant în procedura 
în cascadă pentru diferite loturi și clasificarea ofertelor altor ofertanți - Obligația de motivare 
- Criteriu de atribuire - Eroare vădită de apreciere - Răspundere extracontractuală 

T-293/15 Banimmo/Comisia 
Ordonanța din 7 iulie 2015 
EU:T:2015:533 

Achiziții publice de servicii - Retragerea actului atacat - Nepronunțare asupra fondului 

T-259/15 R Close și Cegelec/Parlamentul 
Ordonanța din 15 iunie 2015 
EU:T:2015:378 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de lucrări - Procedură de cerere de ofertă 
- Construirea unei centrale electrice - Respingerea ofertei unui ofertant și atribuirea 
contractului unui alt ofertant - Cerere de suspendare a executării - Lipsa urgenței 

T-224/15 R Cofely Solelec și alții/Parlamentul 
Ordonanța din 12 iunie 2015 
EU:T:2015:377 

Achiziții publice - Retragerea actului atacat - Dispariția obiectului litigiului - Nepronunțare 
asupra fondului 
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T-496/13 McCullough/Cedefop 
Hotărârea din 11 iunie 2015 
EU:T:2015:374 

Acces la documente - Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 - Documente privind atribuirea și 
încheierea contractelor de achiziții publice - Cerere privind prezentarea documentelor în 
cadrul unei proceduri penale - Refuzarea accesului - Excepție referitoare la protecția vieții 
private și a integrității persoanelor - Excepție referitoare la protecția procesului decizional 

C-49/15 P(R) STC/Comisia 
Ordonanța din 5 iunie 2015 
EU:C:2015:373 

Recurs - Ordonanță privind măsurile provizorii - Contracte de achiziții publice de lucrări 
- Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 - Cerere de ofertă privind construirea unei 
centrale de trigenerare dotate cu o turbină cu gaz și mentenanța conexă - Ofertă modificată 
după deschiderea ofertelor - Respingerea ofertei recurentei - Inadmisibilitate - Eroare de 
drept - Inexistență 

C-269/14 Kansaneläkelaitos 
Hotărârea din 21 mai 2015 
EU:C:2015:329 

Contracte de achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Articolul 1 alineatul (4) - Concesionare 
a serviciilor - Noțiune - Ansamblu contractual dintre o autoritate de securitate socială și 
societăți de taxi care prevăd o procedură electronică de compensare directă a costurilor de 
transport ale asiguraților și un sistem de rezervare a mijloacelor de transport 

C-35/15 P(R) Comisia/Vanbreda Risk & Benefits 
Ordonanța din 23 aprilie 2015 
EU:C:2015:275 

Recurs - Ordonanță privind măsurile provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii 
- Cerere de ofertă privind furnizarea unor servicii de asigurare de bunuri și de persoane 
- Respingerea ofertei unui ofertant și decizie de atribuire a contractului unui alt ofertant 
- Cerere de suspendare a executării - Fumus boni iuris deosebit de serios - Urgență 
- Prejudiciu grav - Prejudiciu ireparabil - Inexistență - Dreptul la o cale de atac efectivă 
- Directiva 89/665/CEE - Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
- Termen suspensiv înainte de încheierea contractului - Acces la informațiile care permit 
aprecierea legalității deciziei de atribuire 

T-554/10 Evropaïki Dynamiki/Frontex 
Hotărârea din 22 aprilie 2015 
EU:T:2015:224 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cereri de ofertă - Servicii informatice, 
material informatic și licențe software - Respingerea ofertelor prezentate de un ofertant 
- Obligația de motivare - Criterii de selecție și de atribuire - Eroare vădită de apreciere 
- Răspundere extracontractuală 

C-278/14 Enterprise Focused Solutions 
Hotărârea din 16 aprilie 2015 
EU:C:2015:228 

Contracte de achiziții publice - Bunuri - Specificații tehnice - Principiile egalității de tratament 
și nediscriminării - Obligația de transparență - Trimitere la produsul unei mărci comerciale 
- Aprecierea caracterului echivalent al produsului propus de un ofertant - Încetarea fabricării 
produsului de referință 

C-173/14 P European Dynamics Belgium și 
alții/EMA 
Hotărârea din 16 aprilie 2015 
EU:C:2015:226 

Recurs - Contracte de achiziții publice de servicii - Cerere de ofertă - Criterii de atribuire 
- Transparență - Evaluare obiectivă - Cerere de daune-interese 

C-601/13 Ambisig 
Hotărârea din 26 martie 2015 
EU:C:2015:204 

Directiva 2004/18/CE - Contracte de achiziții publice de servicii - Desfășurarea procedurii 
- Criterii de atribuire a contractelor - Calificări ale personalului desemnat să execute 
contractele 

T-297/09 Evropaïki Dynamiki/AESA 
Hotărârea din 25 martie 2015 
EU:T:2015:184 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
informatice - Clasificarea unui ofertant în a doua sau în a treia poziție în procedura în 
cascadă - Obligația de motivare - Eroare vădită de apreciere - Răspundere extracontractuală 

T-383/14 R Europower/Comisia 
Ordonanța din 24 martie 2015 
EU:T:2015:190 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de lucrări - Procedură de cerere de ofertă 
- Construirea și mentenanța unei centrale de trigenerare - Respingerea ofertei unui ofertant 
și atribuirea contractului altui ofertant - Cerere de suspendare a executării - Fumus boni iuris 
- Lipsa urgenței 

T-30/12 IDT Biologika/Comisia 
Hotărârea din 18 martie 2015 
EU:T:2015:159 

Contracte de achiziții publice de bunuri - Procedură de cerere de ofertă - Furnizare de 
vaccinuri antirabice în Serbia - Respingere a unei oferte depuse de un ofertant - Atribuire a 
contractului unui alt ofertant - Criterii de selecție - Eroare vădită de apreciere 

C-538/13 eVigilo 
Hotărârea din 12 martie 2015 
EU:C:2015:166 

Achiziții publice - Directivele 89/665/CEE și 2004/18/CE - Principiile egalității de tratament și 
transparenței - Legătură a ofertantului selectat cu experții autorității contractante - Obligația 
de a ține seama de această legătură - Sarcina probei privind parțialitatea unui expert - Lipsa 
efectului unei asemenea parțialități asupra rezultatului final al evaluării - Termene de 
introducere a căii de atac - Contestarea criteriilor abstracte de atribuire - Clarificarea acestor 
criterii după comunicarea motivelor exhaustive de atribuire a contractului - Gradul de 
conformitate a ofertelor cu specificațiile tehnice drept criteriu de evaluare 

T-107/13 P Trentea/FRA 
Hotărârea din 16 ianuarie 2015 
EU:T:2015:20 

Recurs - Funcție publică - Agenți temporari - Recrutare - Decizie de respingere a candidaturii 
și de numire a unui alt candidat - Motiv invocat pentru prima oară în ședință - Denaturarea 
elementelor de probă - Obligația de motivare - Contestarea obligării la plata cheltuielilor de 
judecată 

T-667/11 Veloss și Attimedia/Parlamentul 
Hotărârea din 14 ianuarie 2015 
EU:T:2015:5 

Contracte de achiziții publice de servicii - Prestări de servicii de traducere în greacă 
Parlamentului - Respingerea ofertei unui ofertant - Obligația de motivare - Răspundere 
extracontractuală 
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T-579/13 Istituto di vigilanza dell'urbe/Comisia 
Ordonanța din 13 ianuarie 2015 
EU:T:2015:27 

Acțiune în anulare și în despăgubire - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de 
cerere de ofertă - Prestare de servicii de securitate și de recepție - Respingerea ofertei unui 
ofertant - Atribuirea contractului unui alt ofertant - Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în 
parte vădit nefondată 

C-568/13 Data Medical Service 
Hotărârea din 18 decembrie 2014 
EU:C:2014:2466 

Contracte de achiziții publice de servicii - Directiva 92/50/CEE - Articolul 1 litera (c) și 
articolul 37 - Directiva 2004/18/CE - Articolul 1 alineatul (8) primul paragraf și articolul 55 
- Noțiunile „prestator de servicii” și „operator economic” - Unitate spitalicească universitară 
publică - Unitate dotată cu personalitate juridică, precum și cu autonomie antreprenorială și 
organizatorică - Activitate principal nelucrativă - Finalitate instituțională de a oferi prestații 
de sănătate - Posibilitatea de a oferi servicii similare pe piață - Admiterea participării la o 
procedură de atribuire a unui contract de achiziții publice 

C-470/13 Generali-Providencia Biztosító 
Hotărârea din 18 decembrie 2014 
EU:C:2014:2469 

Achiziții publice - Contracte care nu ating pragul prevăzut de Directiva 2004/18/CE 
- Articolele 49 și 56 TFUE - Aplicabilitate - Interes transfrontalier cert - Cauze de excludere de 
la o procedură de cerere de ofertă - Excludere a unui operator economic care a săvârșit o 
încălcare a normelor de concurență constatată printr-o hotărâre datând de mai puțin de 
cinci ani - Admisibilitate - Proporționalitate 

C-440/13 Croce Amica One Italia 
Hotărârea din 11 decembrie 2014 
EU:C:2014:2435 

Contracte de achiziții publice de servicii - Directiva 2004/18/CE - Directiva 89/665/CEE 
- Situația personală a candidatului sau a ofertantului - Atribuirea cu titlu provizoriu a 
contractului - Anchete penale deschise împotriva reprezentantului legal al ofertantului 
câștigător - Decizia autorității contractante de a nu atribui definitiv contractul și de a retrage 
cererea de ofertă - Control jurisdicțional 

C-113/13 Azienda sanitaria locale n. 5 „Spezzino” 
și alții 
Hotărârea din 11 decembrie 2014 
EU:C:2014:2440 

Servicii de transport sanitar - Legislație națională care rezervă cu prioritate activitățile de 
transport sanitar unităților sanitare publice sau asociațiilor de voluntariat care îndeplinesc 
cerințele legale și sunt înregistrate - Compatibilitate cu dreptul Uniunii - Achiziții publice 
- Articolele 49 și 56 TFUE - Directiva 2004/18/CE - Servicii mixte prevăzute în același timp în 
anexa IIA și în anexa IIB la Directiva 2004/18 - Articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (d) 
- Noțiunea „contract de achiziții publice de servicii” - Caracter oneros - Contraprestație 
constând în rambursarea cheltuielilor suportate 

T-355/14 R STC/Comisia 
Ordonanța din 8 decembrie 2014 
EU:T:2014:1046 

Procedură privind măsurile provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură 
de cerere de ofertă - Construcția și mentenanța unei centrale de trigenerare - Respingerea 
ofertei ofertantului - Cerere de măsuri provizorii - Inexistența fumus boni iuris 

T-652/14 R AF Steelcase/EUIPO 
Ordonanța din 5 decembrie 2014 
EU:T:2014:1026 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice - Furnizare și instalare de mobilier 
- Respingerea ofertei unui ofertant - Cerere de suspendare a executării - Lipsa fumus boni 
iuris 

T-199/14 R Vanbreda Risk & Benefits/Comisia 
Ordonanța din 4 decembrie 2014 
EU:T:2014:1024 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă 
- Furnizarea unor servicii de asigurare de bunuri și de persoane - Respingerea ofertei unui 
ofertant - Cerere de suspendare a executării - Admisibilitate - Fumus boni iuris - Urgență 
- Evaluare comparativă a intereselor 

T-394/12 Alfastar Benelux/Consiliul 
Hotărârea din 25 noiembrie 2014 
EU:T:2014:992 

Contract de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Întreținere tehnică și 
servicii de asistență și de intervenție la fața locului pentru calculatoarele personale, 
imprimantele și perifericele Secretariatului General al Consiliului - Respingerea ofertei unui 
ofertant și atribuirea contractului altui ofertant - Decizie luată ca urmare a anulării de către 
Tribunal a unei decizii anterioare - Cerere de daune-interese 

T-40/12 
și 
T-183/12 

European Dynamics Luxembourg și 
Evropaïki Dynamiki/Europol 
Hotărârea din 19 noiembrie 2014 
EU:T:2014:972 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
informatice privind un sistem de gestionare a documentelor și a unui portal intranet de 
întreprindere - Respingerea ofertei unui ofertant - Obligația de motivare - Egalitate de 
tratament - Transparență - Proporționalitate - Răspundere extracontractuală 

C-42/13 Cartiera dell’Adda 
Hotărârea din 6 noiembrie 2014 
EU:C:2014:2345 

Achiziții publice - Principiile egalității de tratament și transparenței - Directiva 2004/18/CE 
- Motive de excludere de la participare - Articolul 45 - Situația personală a candidatului sau a 
ofertantului - Declarație obligatorie privind persoana desemnată drept „director tehnic” 
- Omiterea declarației în ofertă - Excludere de la procedura de achiziții fără posibilitatea de a 
rectifica această omisiune 

T-422/11 Computer Resources International 
(Luxemburg)/Comisia 
Hotărârea din 5 noiembrie 2014 
EU:T:2014:927 

Achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Furnizarea de servicii 
informatice de dezvoltare și de mentenanță a software-ului, de consiliere și de asistență 
pentru diferite tipuri de aplicații informatice - Respingerea ofertei unui ofertant - Ofertă 
anormal de mică - Articolul 139 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 
- Obligația de motivare - Alegerea temeiului juridic - Abuz de putere 

T-90/14 Secolux/Comisia 
Ordonanța din 3 noiembrie 2014 
EU:T:2014:950 

Acțiune în anulare și în despăgubire - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de 
cerere de ofertă - Controale de securitate - Respingerea ofertei unui ofertant - Identificare 
eronată a pârâtului - Lipsa calității procesuale - Inadmisibilitate vădită parțială 
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T-442/11 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Ordonanța din 24 octombrie 2012 
EU:T:2012:566 

Acțiune în anulare - Act care nu poate fi supus căilor de atac - Act parțial de confirmare, 
parțial de informare - Inadmisibilitate - Acțiune în despăgubire - Absența unei identificări a 
comportamentului reproșat sau a unei definiții a prejudiciului pretins - Inadmisibilitate 
- Acțiune în despăgubire - Inexistența unei dovezi privind prejudiciul - Acțiune vădit 
nefondată 

T-297/12 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 16 octombrie 2014 
EU:T:2014:888 

Răspundere extracontractuală - Contracte de achiziții publice de servicii - Comunicarea către 
terți de către Comisie de informații pretins prejudiciabile pentru reputația reclamantei 
- Prejudiciu moral - Încălcare suficient de gravă a unei norme de drept care conferă drepturi 
particularilor 

C-641/13 P Spania/Comisia 
Hotărârea din 9 octombrie 2014 
EU:C:2014:2264 

Recurs - Fondul de coeziune - Reducere a asistenței financiare - Contracte de achiziții publice 
de lucrări - Directiva 93/37/CEE - Criterii de atribuire - Experiența în lucrări anterioare 
- Criterii de selecție calitativă 

C-501/13 P Page Protective Services/SEAE 
Ordonanța din 2 octombrie 2014 
EU:C:2014:2259 

Recurs - Acțiune în anulare - Termen de introducere a acțiunii - Contracte de achiziții publice 
de servicii - Procedură restrânsă de cerere de ofertă privind prestarea de servicii de 
securitate pentru delegația Uniunii Europene în Liban - Respingerea cererii de participare a 
reclamantei - Recurs vădit nefondat 

T-199/12 Euro-Link Consultants și European 
Profiles/Comisia 
Hotărârea din 2 octombrie 2014 
EU:T:2014:848 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Proiect de 
susținere și de diversificare a turismului în Crimeea - Respingerea ofertei unui ofertant 
- Acțiune în anulare - Act care nu este supus căilor de atac - Act de confirmare 
- Inadmisibilitate parțială - Obligația de motivare - Eroare vădită de apreciere - Abuz de 
putere - Egalitate de tratament 

T-222/13 B&S Europe/Comisia 
Hotărârea din 26 septembrie 2014 
EU:T:2014:837 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Servicii pe termen 
scurt în interesul exclusiv al țărilor terțe care beneficiază de ajutor extern din partea Uniunii 
- Respingere a candidaturii - Criterii de selecție - Contracte împărțite în tranșe - Proiect de 
referință - Obligația de motivare - Principiul bunei administrări - Încredere legitimă 
- Principiul imparțialității - Principiul contradictorialității 

T-91/12 
și 
T-280/12 

Flying Holding și alții/Comisia 
Hotărârea din 26 septembrie 2014 
EU:T:2014:832 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestarea de 
servicii de transport aerian neregulat de pasageri și de închiriere de aeronave de tip taxi 
- Respingerea candidaturii - Articolul 94 litera (b) din Regulamentul financiar - Dreptul la 
apărare - Articolul 134 alineatul (5) din normele de aplicare a Regulamentului financiar 
- Acțiune în anulare - Scrisoare prin care se răspunde la o cerere a reclamantelor - Act care 
nu este supus căilor de atac - Decizie de atribuire - Lipsa afectării directe - Inadmisibilitate 
- Răspundere extracontractuală 

T-498/11 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 26 septembrie 2014 
EU:T:2014:831 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Modernizarea unui 
site - Respingerea ofertei unui ofertant - Atribuirea contractului unui alt ofertant - Acțiune în 
anulare - Obligația de motivare - Criterii de atribuire - Erori manifeste de apreciere - Cerere 
de despăgubiri 

C-549/13 Bundesdruckerei 
Hotărârea din 18 septembrie 2014 
EU:C:2014:2235 

Articolul 56 TFUE - Libera prestare a serviciilor - Restricții - Directiva 96/71/CE - Proceduri de 
atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii - Reglementare națională care impune 
ofertanților și subcontractanților lor obligația de a se angaja să plătească personalului care 
execută prestațiile care fac obiectul contractului de achiziții publice un salariu minim 
- Subcontractant stabilit în alt stat membru 

C-19/13 Fastweb 
Hotărârea din 11 septembrie 2014 
EU:C:2014:2194 

Achiziții publice - Directiva 89/665/CEE - Articolul 2d alineatul (4) - Interpretare și validitate 
- Căi de atac în domeniul atribuirii contractelor de achiziții publice - Lipsa de efecte a 
contractului - Excludere 

T-261/12 Diadikasia Symvouloi 
Epicheiriseon/Comisia 
Ordonanța din 3 septembrie 2014 
EU:T:2014:755 

Acțiune în despăgubire - Contract de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de 
ofertă - Consolidarea capacității instituționale a Comisiei pentru protecția concurenței în 
Serbia - Respingerea ofertei depuse de un ofertant - Acțiune vădit nefondată 

C-427/13 Emmeci 
Ordonanța din 17 iulie 2014 
EU:C:2014:2121 

Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții - Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Articolul 267 TFUE - Noțiunea „instanță 
națională” - Necompetența Curții 

T-48/12 Euroscript – Polska/Parlamentul 
Hotărârea din 16 iulie 2014 
EU:T:2014:680 

Achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestarea de servicii de 
traducere în limba polonă - Decizie de modificare a deciziei prin care reclamanta este clasată 
pe prima poziție pe lista ofertanților selecționați - Atribuirea contractului-cadru principal 
unui alt ofertant - Cerere de reevaluare - Termen - Suspendarea procedurii - Transparență 
- Egalitate de tratament 

C-213/13 Impresa Pizzarotti 
Hotărârea din 10 iulie 2014 
EU:C:2014:2067 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Directiva 93/37/CEE - Act de „angajament de 
locațiune” a clădirilor neconstruite încă - Decizie judecătorească națională care a dobândit 
autoritate de lucru judecat - Domeniul de aplicare al principiului autorității de lucru judecat 
în ipoteza unei situații incompatibile cu dreptul Uniunii 
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C-358/12 Consorzio Stabile Libor Lavori Pubblici 
Hotărârea din 10 iulie 2014 
EU:C:2014:2063 

Achiziții publice - Contracte care nu ating pragul prevăzut de Directiva 2004/18/CE 
- Articolele 49 și 56 TFUE - Principiul proporționalității - Condiții de excludere de la o 
procedură de atribuire - Criterii calitative de selecție referitoare la situația personală a 
ofertantului - Obligații privind plata contribuțiilor la asigurările sociale - Noțiunea „încălcare 
gravă” - Diferență între sumele datorate și sumele plătite care depășește 100 de euro și 5% 
din sumele datorate 

C-574/12 Centro Hospitalar de Setúbal și SUCH 
Hotărârea din 19 iunie 2014 
EU:C:2014:2004 

Contracte de achiziții publice de servicii - Directiva 2004/18/CE - Atribuirea contractului fără 
organizarea unei proceduri de cerere de ofertă (așa-numita atribuire „in house”) 
- Adjudecatar distinct din punct de vedere juridic de autoritatea contractantă - Centru de 
prestări de servicii de asistență și de susținere spitalicească - Asociație de utilitate publică 
fără scop lucrativ - Majoritatea asociaților formată din autorități contractante - Minoritatea 
asociaților formată din entități de drept privat, asociații caritative fără scop lucrativ 
- Activitate realizată în proporție de cel puțin 80% din cifra de afaceri anuală în beneficiul 
asociaților 

T-4/13 Communicaid Group/Comisia 
Hotărârea din 11 iunie 2014 
EU:T:2014:437 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
de formare lingvistică pentru personalul instituțiilor, al organelor și al agențiilor Uniunii 
situate la Bruxelles - Respingerea ofertelor depuse de un ofertant - Principiul transparenței 
- Nediscriminare - Egalitate de tratament - Articolul 94 din Regulamentul financiar - Criterii 
de selecție - Obligația de motivare - Criterii de atribuire - Eroare vădită de apreciere 

T-553/11 European Dynamics Luxembourg/BCE 
Hotărârea din 23 mai 2014 
EU:T:2014:275 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedura de cerere de ofertă - Prestări de servicii 
în materie de infrastructură și de aplicații informatice în favoarea BCE - Respingerea 
candidaturii - Acțiune în anulare - Act atacabil - Admisibilitate - Criterii de selecție 
- Conformitatea unei candidaturi cu condițiile prevăzute de cererea de ofertă - Obligație de 
motivare - Neexercitarea competenței de a solicita precizări cu privire la o candidatură 
- Erori vădite de apreciere - Abuz de putere - Acțiune în despăgubire 

C-161/13 Idrodinamica Spurgo Velox și alții 
Hotărârea din 8 mai 2014 
EU:C:2014:307 

Achiziții publice - Sectorul apei - Directiva 92/13/CEE - Proceduri eficiente și rapide privind 
căile de atac - Termene de introducere a acțiunii - Data de la care încep să curgă aceste 
termene 

C-15/13 Datenlotsen Informationssysteme 
Hotărârea din 8 mai 2014 
EU:C:2014:303 

Contracte de achiziții publice de bunuri - Directiva 2004/18/CE - Atribuirea contractului fără 
desfășurarea unei proceduri de cerere de ofertă - Atribuire așa-numită „in house” 
- Adjudecatar distinct din punct de vedere juridic de autoritatea contractantă - Condiție 
privind „controlul analog” - Autoritate contractantă și adjudecatar între care nu există un 
raport de control - Terț care este autoritate publică și care exercită un control parțial asupra 
autorității contractante, iar asupra adjudecatarului, un control care ar putea fi calificat drept 
„analog” - „Operațiune orizontală internă” 

T-637/11 Euris Consult/Parlamentul 
Hotărârea din 30 aprilie 2014 
EU:T:2014:237 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
de traducere în limba malteză - Norme privind modalitățile de transmitere a ofertelor 
- Respingerea ofertei unui ofertant - Nerespectarea normelor de prezentare prin care se 
urmărește păstrarea confidențialității conținutului ofertelor înainte de deschidere - Excepție 
de inaplicabilitate - Proporționalitate - Egalitate de tratament - Dreptul la apărare - Obligația 
de motivare - Articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Articolul 
98 alineatul (1) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 - Articolul 143 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 

T-340/09 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 10 aprilie 2014 
EU:T:2014:208 

Achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă a Oficiului pentru Publicații 
- Asistență în prestarea de servicii de publicare și de comunicare în legătură cu site-ul 
internet al CORDIS - Respingere a ofertelor unui ofertant și decizie de atribuire a contractelor 
către alți ofertanți - Clasificarea ofertei unui ofertant - Obligația de motivare - Articolul 148 
alineatele (1) și (3) din normele de aplicare - Eroare vădită de apreciere - Răspundere 
extracontractuală 

T-488/12 CITEB și Belgo-Metal/Parlamentul 
Hotărârea din 9 aprilie 2014 
EU:T:2014:195 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Procedura cererii de ofertă - Lucrări de renovare și 
de extindere a clădirii Eastman din Bruxelles - Respingerea ofertei unui ofertant 
- Comunicare a raportului comitetului de evaluare - Obligația de motivare 

T-117/10 Italia/Comisia 
Hotărârea din 28 martie 2014 
EU:T:2014:165 

FEDR - Reducerea unei contribuții financiare - Program operațional regional 2000-2006 
pentru regiunea Apulia (Italia) din cadrul obiectivului nr. 1 - Insuficiențe grave în sistemele de 
gestionare sau de control care pot conduce la nereguli sistemice - Principiul parteneriatului 
- Proporționalitate - Articolul 39 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 
- Articolele 4, 8, 9 și 10 din Regulamentul (CE) nr. 438/2001 - Obligația de motivare 
- Necompetență 

T-644/13 R Serco Belgium și alții/Comisia 
Ordonanța din 4 februarie 2014 
EU:T:2014:57 

Cerere de măsuri provizorii - Contract de achiziții publice - Procedură de atribuire 
- Respingerea unei oferte - Cerere de suspendare a executării - Fumus boni iuris 
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T-158/12 European Dynamics Belgium și 
alții/EMA 
Hotărârea din 29 ianuarie 2014 
EU:T:2014:36 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestări de servicii 
externe în domeniul aplicațiilor software - Decizie de clasare a ofertei unui ofertant pe 
poziția a doua în vederea unui contract în cascadă - Criterii de atribuire - Adăugarea unui 
criteriu de atribuire neprevăzut de documentele contractuale - Evaluarea unui criteriu de 
selecție în cadrul etapei de atribuire - Transparență 

C-292/11 P Comisia/Portugalia 
Hotărârea din 15 ianuarie 2014 
EU:C:2014:3 

Recurs - Executarea unei hotărâri a Curții prin care s-a constatat o neîndeplinire a obligațiilor 
– Penalitate cu titlu cominatoriu - Cerere de plată - Abrogarea legislației naționale aflate la 
originea neîndeplinirii obligațiilor - Aprecierea de către Comisie a măsurilor adoptate de 
statul membru pentru a se conforma hotărârii Curții - Limite - Repartizarea competențelor 
între Curte și Tribunal 

T-579/13 R Istituto di vigilanza dell'urbe/Comisia 
Ordonanța din 18 decembrie 2013 
EU:T:2013:674 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă 
- Prestare de servicii de pază și securitate și de recepție la „Casele Uniunii Europene” din 
Roma și din Milano - Atribuirea contractului unui alt ofertant - Cerere de suspendare a 
executării - Încălcarea cerințelor de formă - Inadmisibilitate 

T-165/12 European Dynamics Luxembourg și 
Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 13 decembrie 2013 
EU:T:2013:646 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
de susținere în vederea dezvoltării unei infrastructuri informatice și de servicii de e-
guvernare în Albania - Respingerea ofertei unui ofertant - Transparență - Obligația de 
motivare 

C-425/12 Portgás 
Hotărârea din 12 decembrie 2013 
EU:C:2013:829 

Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și telecomunicațiilor - Directiva 93/38/CEE - Netranspunere în dreptul intern 
- Posibilitatea statului de a invoca această directivă împotriva unui organism concesionar al 
unui serviciu public în lipsa transpunerii acestui act în dreptul intern 

C-561/12 Nordecon și Ramboll Eesti 
Hotărârea din 5 decembrie 2013 
EU:C:2013:793 

Achiziții publice - Procedură de negociere prin publicarea unui anunț de participare 
- Posibilitatea autorității contractante de a negocia cu privire la oferte neconforme cerințelor 
obligatorii ale specificațiilor tehnice stabilite în caietul de sarcini al contractului 

T-424/12 Gaumina/EIGE 
Hotărârea din 28 noiembrie 2013 
EU:T:2013:617 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
de susținere a activităților de comunicare ale EIGE - Respingerea ofertei unui ofertant 
- Obligație de motivare 

C-221/12 Belgacom 
Hotărârea din 14 noiembrie 2013 
EU:C:2013:736 

Articolul 49 TFUE - Libertatea de stabilire - Articolul 56 TFUE - Libera prestare a serviciilor 
- Principiile egalității de tratament și nediscriminării - Obligația de transparență - Domeniu 
de aplicare - Convenție încheiată între entități publice dintr-un stat membru și o 
întreprindere din acest stat membru - Cesionarea de către aceste entități a activității lor de 
furnizare de servicii de televiziune, precum și, pentru o durată determinată, a dreptului 
exclusiv de utilizare a rețelelor lor de cablu unei întreprinderi din statul membru respectiv 
- Posibilitatea unui operator economic din același stat membru de a invoca articolele 49 și 56 
TFUE în fața instanțelor din acest stat membru - Lipsa unei cereri de ofertă - Justificare 
- Existența unei convenții anterioare - Tranzacție destinată să pună capăt unui litigiu privind 
interpretarea acestei convenții - Risc de depreciere a activității cesionate 

C-6/13 P IDT Biologika/Comisia 
Ordonanța din 7 noiembrie 2013 
EU:C:2013:743 

Recurs - Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții - Contracte de achiziții publice 
de bunuri - Cerere de ofertă privind furnizarea în Serbia a unui vaccin antirabic - Respingerea 
ofertei - Recurs vădit inadmisibil sau nefondat 

T-638/11 European Dynamics Belgium și 
alții/EMA 
Hotărârea din 15 octombrie 2013 
EU:T:2013:530 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă a EMA - Prestări de 
servicii de suport de aplicații software - Respingerea ofertei unui ofertant - Criterii de 
atribuire - Obligația de motivare - Respectarea criteriilor de atribuire stabilite în caietul de 
sarcini - Stabilirea de subcriterii pentru criteriile de atribuire - Acces la documente 

T-474/10 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 15 octombrie 2013 
EU:T:2013:528 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedura de cerere de ofertă - Prestarea de 
servicii externe de dezvoltare, cercetare și suport ale sistemelor informatice (ESP DESIS II) 
- Clasare a unui ofertant - Atribuirea contractului de achiziții - Obligația de motivare 
- Transparență - Egalitate de tratament - Eroare vădită de apreciere - Răspundere 
extracontractuală 

T-457/10 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 15 octombrie 2013 
EU:T:2013:527 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
externe de dezvoltare, de cercetare și de suport pentru sisteme informatice (ESP DESIS II) 
- Clasare a unui ofertant - Atribuire a contractului - Consorțiu ofertant - Admisibilitate 
- Obligația de motivare - Transparență - Egalitate de tratament - Eroare vădită de apreciere 
- Răspundere extracontractuală 

C-336/12 Manova 
Hotărârea din 10 octombrie 2013 
EU:C:2013:647 

Achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Principiul egalității de tratament - Procedură 
restrânsă - Anunț de participare - Cerere de includere în dosarul de candidatură a celui mai 
recent bilanț publicat - Inexistența acestui bilanț în dosarul anumitor candidați - Posibilitatea 
autorității contractante de a solicita acestor candidați să îi comunice bilanțul respectiv după 
expirarea termenului stabilit pentru depunerea dosarelor de candidatură 
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C-94/12 Swm Costruzioni 2 și Mannocchi 
Luigino 
Hotărârea din 10 octombrie 2013 
EU:C:2013:646 

Achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Capacitate economică și financiară - Capacități 
tehnice și/sau profesionale - Articolul 47 alineatul (2) și articolul 48 alineatul (3) 
- Posibilitatea unui operator economic de a menționa capacitățile altor entități - Articolul 52 
- Sistem de certificare - Achiziții publice de lucrări - Legislație națională care impune 
deținerea unui certificat de calificare corespunzător categoriei și valorii lucrărilor care fac 
obiectul contractului - Interdicție de a menționa certificările mai multor entități pentru 
lucrări care fac parte din aceeași categorie 

C-115/12 P Franța/Comisia 
Hotărârea din 26 septembrie 2013 
EU:C:2013:596 

Recurs - Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) - Intervenție structurală 
comunitară în regiunea Martinica - Reducere a unei contribuții financiare - Contracte de 
achiziții publice de lucrări - Conformitatea operațiunilor cu dispozițiile Uniunii - Coordonarea 
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări - Directiva 93/37/CEE 
- Articolul 2 - Noțiunea „subvenție directă” - Noțiunea „echipamente sportive, recreative și 
de agrement” 

T-518/09 Ecoceane/EMSA 
Hotărârea din 16 septembrie 2013 
EU:T:2013:476 

Contracte de achiziții publice de servicii - Proceduri de cerere de ofertă - Intervenția navelor 
de ajutor în cadrul combaterii poluării cu hidrocarburi - Respingerea ofertei unui ofertant 
- Obligația de motivare - Egalitate de tratament - Transparență - Eroare vădită de apreciere 
- Răspundere extracontractuală 

T-3/07 Spania/Comisia 
Hotărârea din 16 septembrie 2013 
EU:T:2013:473 

Fondul de coeziune - Regulamentul (CE) nr. 1164/94 - Proiecte de infrastructură de mediu 
puse în aplicare pe teritoriul Andaluziei (Spania) - Desființarea în parte a sprijinului financiar 
- Achiziții publice de servicii și de lucrări - Criterii de atribuire - Publicitate - Eligibilitatea 
cheltuielilor - Stabilirea corecțiilor financiare - Articolul H alineatul (2) din anexa II la 
Regulamentul nr. 1164/94 - Proporționalitate 

T-2/07 Spania/Comisia 
Hotărârea din 16 septembrie 2013 
EU:T:2013:458 

Fondul de coeziune - Regulamentul (CE) nr. 1164/94 - Proiecte referitoare la asanarea 
bazinului hidrografic al râului Jucar (Spania) - Desființarea în parte a sprijinului financiar 
- Contracte de achiziții publice de lucrări - Criterii de atribuire - Oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere economic - Egalitate de tratament - Transparență - Eligibilitatea 
cheltuielilor - Stabilirea corecțiilor financiare - Articolul H alineatul (2) din anexa II la 
Regulamentul nr. 1164/94 - Proporționalitate 

T-402/06 Spania/Comisia 
Hotărârea din 16 septembrie 2013 
EU:T:2013:445 

Fondul de coeziune - Regulamentul (CE) nr. 1164/94 - Proiecte de infrastructură de mediu 
puse în aplicare pe teritoriul Cataloniei (Spania) - Desființarea în parte a sprijinului financiar 
- Achiziții publice de servicii și de lucrări - Criterii de atribuire - Oferta cea mai avantajoasă 
din punct de vedere economic - Egalitate de tratament - Transparență - Ofertă anormal de 
scăzută - Eligibilitatea cheltuielilor - Stabilirea corecțiilor financiare - Articolul H alineatul (2) 
din anexa II la Regulamentul nr. 1164/94 - Proporționalitate 

T-556/11 European Dynamics Luxembourg și 
alții/OAPI 
Ordonanța din 12 septembrie 2013 
EU:T:2013:514 

Acțiune în anulare și în despăgubire - Contracte de achiziții publice de servicii - Excepție de 
inadmisibilitate - Cerere de anulare - Articolul 263 primul și al cincilea paragraf TFUE 
- Articolul 122 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 - Neprematuritatea acțiunii - Calitatea de 
pârât - Competența Tribunalului - Cerere de despăgubire - Articolul 44 alineatul (1) litera (c) 
din Regulamentul de procedură al Tribunalului - Admisibilitate 

C-526/11 IVD 
Hotărârea din 12 septembrie 2013 
EU:C:2013:543 

Achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Articolul 1 alineatul (9) al doilea paragraf litera (c) 
- Noțiunea „organism de drept public” - Condiție privind fie finanțarea activității, fie 
controlul gestionării, fie controlul activității exercitat de stat, de colectivitățile teritoriale sau 
de alte organisme de drept public - Asociație profesională a medicilor - Finanțare prevăzută 
de lege prin intermediul contribuțiilor plătite de membrii acestei asociații - Cuantumul 
contribuțiilor stabilite de adunarea asociației respective - Autonomia aceleiași asociații în 
ceea ce privește întinderea și modalitățile de îndeplinire a misiunilor sale legale 

C-576/10 Comisia/Țările de Jos 
Hotărârea din 11 iulie 2013 
EU:C:2013:510 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 2004/18/CE - Domeniu de 
aplicare ratione temporis - Concesionarea lucrărilor publice - Vânzarea unui teren de către 
un organism public - Proiect imobiliar de reamenajare a unor spații publice stabilit de acest 
organism 

T-358/08 Spania/Comisia 
Hotărârea din 11 iulie 2013 
EU:T:2013:371 

Fondul de coeziune - Regulamentul (CE) nr. 1164/94 - Proiect de asanare a orașului Zaragoza 
- Desființarea în parte a sprijinului financiar - Achiziții publice - Noțiunea de lucrare - Articolul 
14 alineatele (10) și (13) din Directiva 93/38/CEE - Fracționarea contractelor - Încredere 
legitimă - Obligația de motivare - Termen de adoptare a unei decizii - Stabilirea corecțiilor 
financiare - Articolul H alineatul (2) din anexa II la Regulamentul nr. 1164/94 
- Proporționalitate - Prescripție 

C-520/12 P Diadikasia Symvouloi 
Epicheiriseon/Comisia 
Ordonanța din 4 iulie 2013 
EU:C:2013:457 

Recurs - Instrument de asistență pentru preaderare - Achiziții publice - Proiect privind 
dezvoltarea rețelei europene de centre de afaceri în Turcia - Decizie de a nu atribui proiectul 
- Cerere de reparare a prejudiciilor pretins suferite - Decizie națională - Lipsa implicării 
organismelor Uniunii 

C-100/12 Fastweb 
Hotărârea din 4 iulie 2013 
EU:C:2013:448 

Contracte de achiziții publice - Directiva 89/665/CEE - Cale de atac în materie de contracte 
de achiziții publice - Cale de atac formulată de către un ofertant a cărui ofertă nu a fost 
reținută împotriva unei decizii de atribuire a unui contract - Cale de atac întemeiată pe 
motivul că oferta selecționată nu ar fi conformă cu specificațiile tehnice ale contractului 



 

29 

- Acțiune incidentă a adjudecatarului întemeiată pe nerespectarea anumitor specificații 
tehnice ale contractului în ceea ce privește oferta prezentată de ofertantul care a formulat 
această cale de atac - Oferte, dintre care niciuna nu este conformă cu specificațiile tehnice 
ale contractului - Jurisprudență națională care impune examinarea prealabilă a acțiunii 
incidente și, dacă aceasta este fondată, declararea inadmisibilității acțiunii principale fără o 
examinare pe fond - Compatibilitate cu dreptul Uniunii 

C-352/12 Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
Ordonanța din 20 iunie 2013 
EU:C:2013:416 

Articolul 99 din Regulamentul de procedură - Contracte de achiziții publice - Directiva 
2004/18/CE - Articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (d) - Servicii - Activități în sprijinul 
elaborării proiectului pentru reconstrucția anumitor părți din teritoriul unei comune afectate 
de un cutremur - Contract încheiat între două entități publice, dintre care o universitate 
- Entitate publică ce poate fi calificată drept operator economic - Circumstanțe extraordinare 

T-509/09 Portugalia/Comisia 
Hotărârea din 18 iunie 2013 
EU:T:2013:323 

Pescuit - Contribuție financiară pentru punerea în aplicare a sistemelor de control și de 
supraveghere - Decizie de a nu rambursa cheltuielile efectuate pentru achiziționarea a două 
nave oceanice de patrulare - Articolul 296 CE - Directiva 93/36/CEE - Încredere legitimă 
- Obligația de motivare 

C-386/11 Piepenbrock 
Hotărârea din 13 iunie 2013 
EU:C:2013:385 

Achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Noțiunea „contract de achiziții publice” - Articolul 1 
alineatul (2) litera (a) - Contract încheiat între două colectivități teritoriale - Transferul de 
către o entitate al sarcinii de curățenie în unele dintre clădirile sale către cealaltă entitate în 
schimbul unei compensații financiare 

T-668/11 VIP Car Solutions/Parlamentul 
Hotărârea din 6 iunie 2013 
EU:T:2013:302 

Răspundere extracontractuală - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură 
comunitară de cerere de ofertă - Transportul membrilor Parlamentului European cu 
autoturisme și microbuze cu șofer în perioadele de sesiune la Strasbourg - Respingerea 
ofertei unui ofertant - Anularea de către Tribunal a deciziei de respingere - Prejudiciu pretins 
suferit în urma deciziei de respingere a ofertei reclamantei - Acțiune în despăgubiri 

T-213/12 Elitaliana/Eulex Kosovo 
Ordonanța din 4 iunie 2013 
EU:T:2013:292 

Acțiune în anulare - Contract de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă 
- Susținerea prin elicopter a misiunii Eulex Kosovo - Respingerea ofertei unui ofertant - Lipsa 
calității de pârât - Inadmisibilitate 

T-74/11 Omnis Group/Comisia 
Hotărârea din 30 mai 2013 
EU:T:2013:283 

Concurență - Abuz de poziție dominantă - Piața furnizării de software pentru planificarea 
resurselor întreprinderii (ERP) și de aplicații software utilizate în întreprinderi (EAS) - Decizie 
de respingere a unei plângeri - Lipsa interesului Uniunii 

T-384/10 Spania/Comisia 
Hotărârea din 29 mai 2013 
EU:T:2013:277 

Fondul de coeziune - Regulamentul (CE) nr. 1164/94 - Proiecte privind aprovizionarea cu apă 
a populației care locuiește în bazinul hidrografic al fluviului Guadiana din regiunea Andévalo, 
asanarea și epurarea bazinului fluviului Guadalquivir și aprovizionarea cu apă a sistemelor 
intercomunale din provinciile Granada și Málaga - Desființarea în parte a sprijinului financiar 
- Contracte de achiziții publice de lucrări și de servicii - Noțiunea de lucrare - Fracționarea 
contractelor - Stabilirea corecțiilor financiare - Articolul H alineatul (2) din anexa II la 
Regulamentul nr. 1164/94 - Proporționalitate 

C-564/11 Consulta Regionale Ordine Ingegneri 
della Lombardia și alții 
Ordonanța din 16 mai 2013 
EU:C:2013:307 

Articolul 99 din Regulamentul de procedură - Contracte de achiziții publice - Directiva 
2004/18/CE - Articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (d) - Servicii - Misiune de studiu și de 
consultanță tehnică și științifică în vederea stabilirii actelor constitutive ale unui plan de 
amenajare teritorială comunal - Contract încheiat între două entități publice, între care o 
universitate - Entitate publică ce poate fi calificată drept operator economic 

C-197/11 
și 
C-203/11 

Libert și alții 
Hotărârea din 8 mai 2013 
EU:C:2013:288 

Libertăți fundamentale - Restricție - Justificare - Ajutoare de stat - Noțiunea „contract de 
achiziții publice de lucrări” - Terenuri și construcții situate în anumite comune 
- Reglementare regională care condiționează cesionarea acestora de existența unei „legături 
suficiente” a potențialului cumpărător sau chiriaș cu comuna țintă - Obligație socială impusă 
beneficiarilor construcțiilor și persoanelor care efectuează parcelări - Stimulente fiscale și 
mecanisme de subvenționare 

C-418/12 P TME/Comisia 
Ordonanța din 7 mai 2013 
EU:C:2013:285 

Recurs - Contracte de achiziții publice de servicii - Cerere de ofertă pentru reabilitarea stației 
de epurare a apelor uzate din București, cofinanțată din fondul structural ISPA - Decizie 
pretins nelegală a autorităților române prin care s-a respins oferta depusă de reclamantă 
- Refuz al Comisiei de a deschide o procedură de încălcare a obligațiilor sau de ajustare 
financiară împotriva României 

T-577/11 Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio 
Athinon/ECDC 
Ordonanța din 6 mai 2013 
EU:T:2013:229 

Acțiune în anulare - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă 
- Prestare de servicii de analiză sistematică și de formulare a unor opinii din partea experților 
cu privire la eficacitatea pentru sănătatea publică a tipizării moleculare a agenților patogeni 
virali în favoarea ECDC - Respingerea ofertei unui ofertant - Acțiune în parte vădit 
inadmisibilă și în parte vădit lipsită de orice temei juridic 

T-288/11 Kieffer Omnitec/Comisia 
Hotărârea din 6 mai 2013 
EU:T:2013:228 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Întreținerea unor 
instalații HVAC, sprinkler și hidro-sanitare din clădirea Joseph Bech din Luxembourg 
- Respingerea cererii unui ofertant - Egalitate de tratament - Transparență 
- Proporționalitate - Eroare vădită de apreciere - Obligație de motivare 
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T-32/08 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 24 aprilie 2013 
EU:T:2013:213 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Studiu de piață în 
vederea dezvoltării unei noi abordări a unui site internet - Respingerea ofertei unui ofertant 
- Obligația de motivare - Eroare vădită de apreciere - Criterii de selecție și criterii de atribuire 
- Răspundere extracontractuală 

T-87/11 GRP Security/Curtea de Conturi 
Hotărârea din 10 aprilie 2013 
EU:T:2013:161 

Clauză compromisorie - Contracte de achiziții publice de servicii - Servicii de supraveghere și 
de pază a clădirilor Curții de Conturi - Acțiune în anulare - Decizie de reziliere unilaterală a 
contractului cu cerere de plată de daune-interese - Act de natură contractuală - Lipsa 
recalificării acțiunii - Inadmisibilitate - Decizie care prevede sancțiunea excluderii pentru o 
durată de trei luni - Interesul de a acționa - Dreptul la apărare - Lipsă gravă în executarea 
obligațiilor - Principiul legalității pedepselor - Abuz de putere - Proporționalitate 

T-415/10 Nexans France/Entreprise commune 
Fusion for Energy 
Hotărârea din 20 martie 2013 
EU:T:2013:141 

Contracte de achiziții publice de bunuri - Euratom - Procedură de cerere de ofertă 
desfășurată de întreprinderea comună Fusion for Energy - Furnizare de echipament electric 
- Respingerea unei oferte prezentate de un ofertant - Procedură deschisă - Ofertă care 
conține rezerve - Securitate juridică - Încredere legitimă - Proporționalitate - Conflict de 
interese - Decizie de atribuire - Acțiune în anulare - Lipsa afectării directe - Inadmisibilitate 
- Răspundere extracontractuală 

T-4/13 R Communicaid Group/Comisia 
Ordonanța din 11 martie 2013 
EU:T:2013:121 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă 
- Servicii de formare lingvistică - Respingerea ofertei depuse de un ofertant - Cerere de 
suspendare a executării și de măsuri provizorii - Pierderea unei șanse - Lipsa unui prejudiciu 
grav și ireparabil - Lipsa urgenței 

T-591/10 Castiglioni/Comisia 
Ordonanța din 26 februarie 2013 
EU:T:2013:94 

Acțiune în anulare - Acțiune în despăgubire - Contracte de achiziții publice de lucrări 
- Procedură de cerere de ofertă - Construirea, restructurarea și întreținerea unor clădiri și 
infrastructuri la situl Ispra al Centrului Comun de Cercetare - Criterii de selecție - Respingerea 
ofertei unui ofertant și decizie de atribuire a contractului către alt ofertant - Motive noi 
- Acțiune în parte vădit lipsită de orice temei juridic și în parte vădit inadmisibilă 

T-9/10 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 21 februarie 2013 
EU:T:2013:88 

Achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii externe 
privind punerea la dispoziție de publicații electronice - Respingerea ofertei unui ofertant 
- Atribuirea contractului altui ofertant - Criterii de selecție și de atribuire - Obligația de 
motivare - Eroare vădită de apreciere 

T-235/11 Spania/Comisia 
Hotărârea din 31 ianuarie 2013 
EU:T:2013:49 

Fondul de coeziune - Reducerea contribuției financiare acordate inițial de către fond pentru 
cinci proiecte privind crearea anumitor linii de rețea feroviară de mare viteză în Spania 
- Termenul de adoptare a unei decizii - Articolul H alineatul (2) din anexa II la Regulamentul 
(CE) nr. 1164/94 - Articolul 18 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1386/2002 - Livrări 
suplimentare - Lucrări sau servicii complementare - Noțiunea „împrejurare neprevăzută” 
- Articolul 20 alineatul (2) literele (e) și (f) din Directiva 93/38/CEE 

T-540/10 Spania/Comisia 
Hotărârea din 31 ianuarie 2013 
EU:T:2013:47 

Fondurile de coeziune - Reducerea contribuției financiare acordate inițial din Fonduri în 
patru stadii ale proiectului privind construcția anumitor tronsoane din linia de mare viteză 
care leagă orașul Madrid și frontiera franceză - Termenul de adoptare a unei decizii 
- Articolul H alineatul (2) din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1164/94 - Articolul 18 alineatul 
(3) din Regulamentul (CE) nr. 1386/2002 - Lucrări sau servicii complementare - Noțiunea 
„circumstanță neprevăzută” - Articolul 20 alineatul (2) litera (f) din Directiva 93/38/CEE 

T-339/10 
și 
T-532/10 

Cosepuri/EFSA 
Hotărârea din 29 ianuarie 2013 
EU:T:2013:38 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Serviciu de transfer 
în Italia și în Europa - Respingerea ofertei unui ofertant - Decizie de atribuire a contractului 
unui alt ofertant - Răspundere extracontractuală - Acces la documente - Regulamentul (CE) 
nr. 1049/2001 - Oferta ofertantului reținut - Respingerea cererii de acces - Excepție 
referitoare la protecția intereselor comerciale ale unui terț 

T-21/12 Alfacam și alții/Parlamentul 
Ordonanța din 15 ianuarie 2013 
EU:T:2013:15 

Acțiune în anulare - Achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestarea de 
servicii audiovizuale în beneficiul Parlamentului European - Respingerea ofertei prezentate 
de un ofertant - Articolele 94 și 103 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 - Acțiune 
vădit lipsită de orice temei juridic 

T-54/11 Spania/Comisia 
Hotărârea din 15 ianuarie 2013 
EU:T:2013:10 

FEDR - Reducere a unei contribuții financiare - Ajutor în favoarea programului operațional 
din cadrul obiectivului 1 (2000-2006) privind regiunea Andaluzia (Spania) - Articolul 39 
alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 - Termen de trei luni - Directiva 
93/36/CEE - Procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare 

C-159/11 Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Lecce și alții 
Hotărârea din 19 decembrie 2012 
EU:C:2012:817 

Achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (d) - Servicii 
- Studierea și evaluarea vulnerabilității seismice a unităților spitalicești - Contract încheiat 
între două entități publice, dintre care o universitate - Entitate publică ce poate fi calificată 
operator economic - Contract cu titlu oneros - Remunerație care nu depășește costurile 
suportate 

C-465/11 Forposta și ABC Direct Contact 
Hotărârea din 13 decembrie 2012 
EU:C:2012:801 

Directiva 2004/18/CE - Articolul 45 alineatul (2) primul paragraf litera (d) - Directiva 
2004/17/CE - Articolul 53 alineatul (3) și articolul 54 alineatul (4) - Achiziții publice - Sectorul 
serviciilor poștale - Criterii de excludere de la procedura de atribuire a contractului - Abatere 
profesională gravă - Protecția interesului public - Menținerea unei concurențe loiale 
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T-457/07 Evropaïki Dynamiki/EFSA 
Hotărârea din 12 decembrie 2012 
EU:T:2012:671 

Contracte de achiziții publice - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii de 
asistență-consultanță în domeniul tehnologiei informației - Respingerea ofertei și decizia de 
a atribui contractul unui alt ofertant - Admisibilitate - Obligația de motivare - Criterii de 
selecție - Criterii de atribuire - Respectarea criteriilor de atribuire stabilite în caietul de 
sarcini - Eroare vădită de apreciere 

C-182/11 
și 
C-183/11 

Econord 
Hotărârea din 29 noiembrie 2012 
EU:C:2012:758 

Contracte de achiziții publice de servicii - Directiva 2004/18/CE - Autoritate contractantă 
care exercită asupra unei entități adjudecatare distincte din punct de vedere juridic un 
control analog celui pe care îl exercită asupra propriilor servicii - Lipsa obligației de a 
organiza o procedură de atribuire potrivit normelor dreptului Uniunii (așa-numita atribuire 
„in house”) - Entitate adjudecatară controlată în comun de mai multe colectivități 
administrativ-teritoriale - Condiții de aplicabilitate a atribuirii „in house” 

T-270/08 Germania/Comisia 
Hotărârea din 21 noiembrie 2012 
EU:T:2012:612 

FEDR - Reducerea contribuției financiare - Program operațional care intră sub incidența 
obiectivului nr. 1 (1994-1999) privind Berlin-Est (Germania) 

T-403/12 R Intrasoft International/Comisia 
Ordonanța din 14 noiembrie 2012 
EU:T:2012:600 

Măsuri provizorii - Achiziții publice - Procedură de cerere de ofertă - Respingerea unei oferte 
- Cerere de suspendare a executării - Lipsa urgenței 

T-135/09 Nexans France și Nexans/Comisia 
Hotărârea din 14 noiembrie 2012 
EU:T:2012:596 

Concurență - Procedură administrativă - Acțiune în anulare - Acte adoptate în cursul unei 
inspecții - Măsuri intermediare - Inadmisibilitate - Decizie prin care se dispune o inspecție 
- Obligația de motivare - Protecția vieții private - Indicii suficient de serioase - Control 
jurisdicțional 

C-469/11 P Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 8 noiembrie 2012 
EU:C:2012:705 

Recurs - Acțiune în despăgubire - Respingerea unei oferte prezentate în cadrul unei 
proceduri de cerere de ofertă a Uniunii - Termen de prescripție - Punct de plecare - Aplicarea 
termenului pentru considerente de distanță 

T-503/10 IDT Biologika/Comisia 
Hotărârea din 25 octombrie 2012 
EU:T:2012:575 

Contracte de achiziții publice de bunuri - Procedură de cerere de ofertă - Furnizarea în Serbia 
a unor vaccinuri antirabice - Respingerea ofertei depuse de un ofertant - Atribuirea 
contractului unui alt ofertant 

T-216/09 Astrim și Elyo Italia/Comisia 
Hotărârea din 25 octombrie 2012 
EU:T:2012:574 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Servicii de 
întreținere pentru sistemele de aer condiționat, de încălzire și de ventilație din cadrul 
Centrului Comun de Cercetare de la Ispra - Respingerea ofertei unui ofertant - Interpretarea 
unei condiții prevăzute în caietul de sarcini - Obligația de motivare 

T-227/12 Saobraćajni institut CIP/Comisia 
Ordonanța din 24 octombrie 2012 
EU:T:2012:569 

Acțiune în anulare și în despăgubire - Contracte de achiziții publice de servicii - Excluderea 
reclamantului de la procedura de cerere de ofertă - Anularea procedurii de cerere de ofertă 
după introducerea acțiunii - Nepronunțare asupra fondului 

T-227/12 R Saobraćajni institut CIP/Comisia 
Ordonanța din 24 octombrie 2012 
EU:T:2012:570 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice de servicii - Cerere de ofertă privind 
elaborarea documentației tehnice pentru proiectul de modernizare a căii ferate - Excluderea 
reclamantei de la participare la această cerere de ofertă - Anularea procedurii cererii de 
ofertă după introducerea acțiunii - Nepronunțare asupra fondului 

C-218/11 Édukövízig și Hochtief Construction 
Hotărârea din 18 octombrie 2012 
EU:C:2012:643 

Directiva 2004/18/CE - Contracte de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii 
- Articolul 44 alineatul (2), articolul 47 alineatul (1) litera (b) și alineatele (2) și (5) 
- Capacitatea economică și financiară a candidaților sau a ofertanților - Nivel minim de 
capacitate stabilit pe baza unui indicator unic din bilanț - Informație contabilă susceptibilă de 
a fi influențată de diferențe între legislațiile naționale în materia conturilor anuale ale 
societăților 

T-447/10 Evropaïki Dynamiki/Curtea de Justiție 
Hotărârea din 17 octombrie 2012 
EU:T:2012:553 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Furnizarea de 
servicii de mentenanță, dezvoltare și susținere a unor aplicații informatice - Respingerea 
ofertelor reclamantei și atribuirea contractelor unui alt ofertant - Criterii de selecție - Criterii 
de atribuire - Obligația de motivare - Răspundere extracontractuală 

T-183/10 Sviluppo Globale/Comisia 
Hotărârea din 10 octombrie 2012 
EU:T:2012:534 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestații de 
asistență tehnică în favoarea guvernului Siriei - Respingerea candidaturii - Obligația de 
motivare 

T-247/09 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 10 octombrie 2012 
EU:T:2012:533 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
privind producția și difuzarea Suplimentului la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și a 
suporturilor electronice și neelectronice conexe - Respingerea ofertei unui ofertant și decizie 
de atribuire a contractului unui alt ofertant - Obligația de motivare - Egalitate de tratament 
- Eroare vădită de apreciere - Răspundere extracontractuală 

T-591/08 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 5 octombrie 2012 
EU:T:2012:522 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
informatice - Clasarea unui ofertant pe poziția a doua în cadrul unei proceduri în cascadă 
- Acțiune în anulare - Cauze de excludere din procedura de cerere de ofertă - Conflict de 
interese - Obligația de motivare - Eroare vădită de apreciere - Egalitate de tratament 
- Răspundere extracontractuală 



 

32 

C-629/11 P Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 4 octombrie 2012 
EU:C:2012:617 

Recurs - Contract de achiziții publice încheiat de Comisie - Respingerea ofertei - Obligația de 
motivare - Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 - Articolul 100 alineatul (2) - Termenul 
de răspuns la o cerere de informații - Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002 - Articolul 
149 alineatul (2) 

C-597/11 P Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Ordonanța din 4 octombrie 2012 
EU:C:2012:616 

Recurs - Contract de achiziții publice încheiat de Comisie - Respingerea ofertei - Obligația de 
motivare - Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 - Articolul 89 - Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2342/2002 - Articolele 140 și 141 - Termen de primire a ofertelor - Termen de 
prezentare a unei solicitări de informații 

C-502/11 Vivaio dei Molini Azienda Agricola 
Porro Savoldi 
Ordonanța din 4 octombrie 2012 
EU:C:2012:613 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Directiva 93/37/CEE - Articolul 6 - Principiile 
egalității de tratament și transparenței - Admisibilitatea unei reglementări care rezervă 
participarea la procedurile de cerere de ofertă societăților care exercită o activitate 
comercială, cu excluderea societăților de drept civil („società semplici”) - Obiective 
instituționale și statutare - Întreprinderi agricole 

T-369/11 Diadikasia Symvouloi 
Epicheiriseon/Comisia și alții 
Ordonanța din 13 septembrie 2012 
EU:T:2012:425 

Acțiune în despăgubire - Instrument de asistență pentru preaderare - Stat terț - Contract 
național de achiziții publice - Gestionare descentralizată - Inadmisibilitate - Necompetență 

T-213/12 R Elitaliana/Eulex Kosovo 
Ordonanța din 4 septembrie 2012 
EU:T:2012:398 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice - Procedură de cerere de ofertă 
- Respingerea unei oferte - Cerere de suspendare a executării - Nerespectarea cerințelor de 
formă - Inadmisibilitate 

T-476/07 Evropaïki Dynamiki/Frontex 
Hotărârea din 12 iulie 2012 
EU:T:2012:366 

Contracte de achiziții publice de servicii - Proceduri de cerere de ofertă lansate de Frontex 
- Prestări de servicii informatice - Respingerea ofertei prezentate de un ofertant - Acțiune în 
anulare - Admisibilitate - Obligația de motivare - Criterii de atribuire - Eroare vădită de 
apreciere - Răspundere extracontractuală 

T-329/11 TME/Comisia 
Ordonanța din 4 iulie 2012 
EU:T:2012:342 

Contracte de achiziții publice de servicii - Cerere de ofertă privind reabilitarea stației de 
epurare a apelor uzate din București, cofinanțată prin fondurile structurale ISPA - Decizie 
pretins afectată de nereguli a autorităților române prin care s-a respins oferta prezentată de 
reclamantă - Refuzul Comisiei de a iniția o procedură de corecții financiare împotriva 
României - Inadmisibilitate vădită 

C-615/10 Insinööritoimisto InsTiimi 
Hotărârea din 7 iunie 2012 
EU:C:2012:324 

Directiva 2004/18/CE - Contracte de achiziții publice în domeniul apărării - Articolul 10 
- Articolul 296 alineatul (1) litera (b) CE - Protecția intereselor esențiale ale siguranței unui 
stat membru - Comerț cu armament, muniție și material de război - Produs achiziționat de 
autoritatea contractantă în scopuri specific militare - Existența, în ceea ce privește acest 
produs, a unei posibilități de aplicație civilă foarte similare - Platformă turnantă („tiltable 
turntable”) pentru realizarea de măsurători electromagnetice - Lipsa unei proceduri de 
licitație în conformitate cu procedurile prevăzute de Directiva 2004/18 

T-395/11 Elti/Delegația Uniunii Europene în 
Muntenegru 
Ordonanța din 4 iunie 2012 
EU:T:2012:274 

Acțiune în anulare - Contracte de achiziții publice de bunuri - Procedură de cerere de ofertă 
- Informatizarea serviciului public de radiodifuziune din Muntenegru - Decizie de atribuire a 
contractului adoptată de Delegația Uniunii în Muntenegru - Lipsa calității de pârât 
- Inadmisibilitate 

T-6/10 Sviluppo Globale/Comisia 
Hotărârea din 22 mai 2012 
EU:T:2012:245 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Asistență pentru 
autoritățile administrative vamală și fiscală din Kosovo - Respingerea ofertei unui ofertant 
- Act care nu poate face obiectul unei căi de atac - Act confirmativ - Inadmisibilitate - Acces la 
documente - Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 - Documente privind procedura de cerere de 
ofertă - Refuzul parțial al accesului - Excepție privind protecția intereselor comerciale ale 
unui terț - Motivare insuficientă 

T-17/09 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 22 mai 2012 
EU:T:2012:243 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestarea de 
servicii informatice referitoare la un sistem de schimb electronic de informații privind 
securitatea socială (sistemul EESSI) în domeniul coordonării asigurărilor sociale ale 
persoanelor care se deplasează în Europa - Respingerea ofertei unui ofertant - Atribuirea 
contractului - Obligația de motivare - Transparență - Egalitate de tratament - Eroare vădită 
de apreciere - Lipsa interesului de a exercita acțiunea - Răspundere extracontractuală 

C-368/10 Comisia/Țările de Jos 
Hotărârea din 10 mai 2012 
EU:C:2012:284 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 2004/18/CE - Proceduri de 
atribuire de contracte de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii - Contract de 
achiziții publice pentru livrarea, instalarea și întreținerea unor distribuitoare de băuturi calde 
și pentru livrarea de ceai, de cafea și a altor ingrediente - Articolul 23 alineatele (6) și (8) 
- Specificații tehnice - Articolul 26 - Condiții de executare a contractului - Articolul 53 
alineatul (1) - Criterii de atribuire a contractelor - Oferta cea mai avantajoasă din punct de 
vedere economic - Produse provenite din agricultura ecologică și din comerțul echitabil 
- Utilizarea unor etichete în cadrul formulării specificațiilor tehnice și a criteriilor de atribuire 
- Articolul 39 alineatul (2) - Noțiunea „informații suplimentare” - Articolul 2 - Principiile 
atribuirii contractelor - Principiul transparenței - Articolul 44 alineatul (2) și articolul 48 
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- Verificarea aptitudinii și a alegerii participanților - Nivel minim al capacităților tehnice sau 
profesionale - Respectarea „criteriilor cu privire la caracterul constant al achizițiilor și la 
comportamentul responsabil din punct de vedere social al întreprinderilor” 

T-554/08 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 24 aprilie 2012 
EU:T:2012:194 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestarea de 
servicii de consiliere în afaceri, în tehnici și în proiecte pentru aplicații informatice ale Uniunii 
Europene în domeniul taxelor vamale, al accizelor și al fiscalității - Respingerea ofertei unui 
ofertant - Atribuirea contractului unui alt ofertant - Acțiune în anulare - Inadmisibilitate 
- Acțiune în despăgubire - Criterii de selecție și de atribuire - Obligația de motivare - Eroare 
vădită de apreciere 

T-49/09 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 19 aprilie 2012 
EU:T:2012:186 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură comunitară de cerere de ofertă 
- Prestare de servicii referitoare la mentenanța și dezvoltarea sistemelor informatice ale 
Direcției Generale Politică Regională - Respingerea ofertei unui ofertant - Acțiune în anulare 
- Egalitate de tratament - Obligația de motivare - Încălcarea unor norme fundamentale de 
procedură - Eroare vădită de apreciere - Răspundere extracontractuală 

C-599/10 SAG ELV Slovensko și alții 
Hotărârea din 29 martie 2012 
EU:C:2012:191 

Achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții 
- Cerere de ofertă restrânsă - Aprecierea ofertei - Cereri ale autorității contractante care 
vizează clarificarea ofertei - Condiții 

C-574/10 Comisia/Germania 
Hotărârea din 15 martie 2012 
EU:C:2012:145 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 2004/18/CE - Contracte de 
achiziții publice de servicii - Servicii de arhitectură și de inginerie - Prestații de analiză, de 
concepere și de supervizare având ca obiect proiectul de renovare a unei clădiri publice 
- Realizarea proiectului în mai multe etape, din motive bugetare - Valoarea contractului de 
achiziții publice 

T-236/09 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 15 martie 2012 
EU:T:2012:127 

Achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestarea de servicii externe de 
dezvoltare, de studiu și de suport al sistemelor de informații - Respingerea ofertelor unui 
ofertant - Obligația de motivare - Egalitate de tratament - Transparență - Eroare vădită de 
apreciere - Răspundere extracontractuală 

T-637/11 R Euris Consult/Parlamentul 
Ordonanța din 25 ianuarie 2012 
EU:T:2012:28 

Măsuri provizorii - Contract de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă 
- Servicii de traducere în malteză - Respingerea ofertei unui ofertant - Modalități de 
comunicare - Cerere de suspendare a executării - Pierderea unei șanse - Lipsa unui prejudiciu 
grav și ireparabil - Lipsa urgenței 

C-462/10 P Evropaïki Dynamiki/EEA 
Ordonanța din 13 ianuarie 2012 
EU:C:2012:14 

Recurs - Contracte de achiziții publice de servicii - Cerere de ofertă - Servicii de consiliere în 
domeniul informaticii - Respingerea ofertei - Decizie de atribuire a contractului unui alt 
ofertant - Criterii de selecție și de atribuire - Confundarea criteriilor - Ponderarea criteriilor 
- Copie integrală a raportului de evaluare - Insuficiența motivării 

C-465/10 Chambre de commerce et d’industrie 
de l’Indre 
Hotărârea din 21 decembrie 2011 
EU:C:2011:867 

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - Protecția intereselor financiare ale 
Uniunii Europene - Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 - Articolul 3 - Fonduri 
structurale - Regulamentul (CEE) nr. 2052/88 - Regulamentul (CEE) nr. 4253/88 - Autoritate 
contractantă beneficiară a unei subvenții din fondurile structurale - Nerespectarea normelor 
de atribuire a contractelor de achiziții publice de către beneficiarul unei subvenții FEDR 
- Temeiul obligației de recuperare a unei subvenții din partea Uniunii în cazul unei abateri 
- Noțiunea „abatere” - Noțiunea „abatere continuă” - Modalități de recuperare - Termen de 
prescripție - Termene de prescripție naționale mai lungi - Principiul proporționalității 

T-488/10 Franța/Comisia 
Hotărârea din 16 decembrie 2011 
EU:T:2011:767 

FEDR - Reducerea asistenței financiare - Intervenție structurală comunitară în regiunea 
Martinica - Acțiune în anulare - Achiziții publice - Directiva 93/37/CEE - Noțiunea „subvenție 
directă” - Noțiunea „echipamente sportive, recreative și de agrement” - Obligația de 
motivare - Principiul proporționalității 

T-377/07 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 13 decembrie 2011 
EU:T:2011:731 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestarea de 
servicii informatice privind tehnologiile de interoperabilitate a conținutului pentru serviciile 
de eGuvernare europeană - Respingerea ofertei unui ofertant - Eroare vădită de apreciere 
- Obligația de motivare - Abuz de putere - Răspundere extracontractuală 

T-39/08 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 8 decembrie 2011 
EU:T:2011:721 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
informatice privind suportul, administrarea, îmbunătățirea, promovarea și mentenanța unui 
portal internet - Respingerea ofertei și atribuirea contractului unui alt ofertant - Criterii de 
selecție - Criterii de atribuire - Răspundere extracontractuală 

C-235/11 P Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Ordonanța din 29 noiembrie 2011 
EU:C:2011:791 

Recurs - Articolul 119 din Regulamentul de procedură - Contracte de achiziții publice 
încheiate de instituțiile Uniunii în nume propriu - Cerere de ofertă privind prestarea de 
servicii informatice și de suport pentru utilizatori referitoare la sistemul comunitar de 
comercializare a drepturilor de emisie (CITL și CR) - Respingerea ofertei - Obligația de 
motivare - Principiul egalității de tratament - Recurs vădit inadmisibil și vădit nefondat 
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T-514/09 bpost/Comisia 
Hotărârea din 23 noiembrie 2011 
EU:T:2011:689 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de oferte din partea OP 
- Transportul și distribuția zilnice ale Jurnalului Oficial, ale cărților și ale altor reviste și 
publicații - Respingerea ofertei unui ofertant și decizie de atribuire a contractului altui 
ofertant - Criterii de atribuire - Obligație de motivare - Eroare vădită de apreciere 
- Răspundere extracontractuală 

T-170/10 
și 
T-340/10 

CTG Luxembourg PSF/Curtea de 
Justiție 
Hotărârea din 15 noiembrie 2011 
EU:T:2011:660 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
de asistență pentru utilizatorii sistemelor informatice - Respingerea ofertei unui ofertant 
pentru depunerea cu întârziere - Atribuirea contractului unui alt ofertant - Acțiune în anulare 
- Răspundere extracontractuală 

C-348/10 Norma-A și Dekom 
Hotărârea din 10 noiembrie 2011 
EU:C:2011:721 

Achiziții publice - Directiva 2004/17/CE - Articolul 1 alineatul (3) litera (b) - Directiva 
92/13/CEE - Articolul 2d alineatul (1) litera (b) - Noțiunea „concesionare de servicii” 
- Prestare de servicii de transport public cu autobuzul - Drept de a exploata serviciul și plata, 
în beneficiul prestatorului de servicii, a unei compensații a pierderilor - Riscul aferent 
exploatării acestor servicii limitat potrivit legislației naționale și contractului - Căi de atac în 
materie de atribuire a contractelor de achiziții publice - Aplicabilitate directă a articolului 2d 
alineatul (1) litera (b) din Directiva 92/13/CEE în cazul contractelor încheiate înainte de 
expirarea termenului pentru transpunerea Directivei 2007/66/CE 

C-601/10 Comisia/Grecia 
Hotărârea din 27 octombrie 2011 
EU:C:2011:709 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directivele 92/50/CEE și 2004/18/CE 
- Contracte de achiziții publice de servicii - Servicii complementare de cadastrare și de 
planificare urbană - Procedură negociată fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare 

T-57/09 Alfastar Benelux/Consiliul 
Hotărârea din 20 octombrie 2011 
EU:T:2011:609 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
privind întreținerea tehnică și servicii de asistență și de intervenție la fața locului pentru 
calculatoarele personale, imprimantele și perifericele Secretariatului General al Consiliului 
- Respingerea ofertei unui ofertant - Obligația de motivare 

C-560/10 P Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Ordonanța din 13 octombrie 2011 
EU:C:2011:657 

Recurs - Contracte de achiziții publice de servicii - Gestiunea și întreținerea portalului 
„Europa ta” - Respingerea ofertei - Regulamentele (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și 
2342/2002 - Copie completă a raportului de evaluare - Principiile transparenței și egalității 
de tratament - Dreptul la bună administrare și la un proces echitabil - Erori de drept 
- Denaturarea probelor - Inadmisibilitate vădită - Motiv vădit neîntemeiat 

T-422/11 R Computer Resources International 
(Luxemburg)/Comisia 
Ordonanța din 5 octombrie 2011 
EU:T:2011:566 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice - Procedură de cerere de ofertă 
- Respingerea unei oferte - Cerere de suspendare a executării - Pierderea unei șanse - Lipsa 
unui prejudiciu grav și nereparabil - Lipsa urgenței 

T-395/11 R Elti/Délégation de l'Union européenne 
au Monténégro 
Ordonanța din 30 septembrie 2011 
EU:T:2011:555 

Măsuri provizorii - Achiziții publice - Procedură de cerere de ofertă - Respingerea unei oferte 
- Cerere de suspendare a executării - Nerespectarea cerințelor de formă - Inadmisibilitate 

T-86/09 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 22 septembrie 2011 
EU:T:2011:515 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
informatice, inclusiv mentenanța și dezvoltarea sistemelor informatice ale Direcției Generale 
Afaceri Maritime și Pescuit - Respingerea ofertei depuse de un ofertant - Obligația de 
motivare - Egalitate de tratament - Transparență - Criterii de atribuire - Conflict de interese 
- Eroare vădită de apreciere - Răspundere extracontractuală 

C-561/10 P Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Ordonanța din 20 septembrie 2011 
EU:C:2011:598 

Recurs - Contracte de achiziții publice de servicii - Cerere de ofertă - Servicii informatice de 
întreținere a sistemelor SEI-BUD/AMD/CR - Respingerea ofertei - Insuficiența motivării 
- Apreciere eronată a situației de fapt și a elementelor de probă 

T-298/09 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 20 septembrie 2011 
EU:T:2011:496 

Achiziții publice de servicii - Procedură comunitară de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
externe pentru programe educative - Atribuire a contractului în favoarea mai multor 
ofertanți - Clasare a unui ofertant - Acțiune în anulare - Obligația de motivare - Cauze de 
excludere din procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice - Articolul 93 alineatul 
(1) litera (f) din Regulamentul financiar - Perioadă de validitate a ofertelor - Răspundere 
extracontractuală 

T-461/08 Evropaïki Dynamiki/BEI 
Hotărârea din 20 septembrie 2011 
EU:T:2011:494 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
de ajutor pentru întreținere, asistență și dezvoltarea unui sistem informatic - Respingerea 
ofertei unui ofertant - Atribuirea contractului unui alt ofertant - Acțiune în anulare 
- Admisibilitate - Competență - Obligația de motivare - Dreptul la o cale de atac efectivă 
- Transparență - Proporționalitate - Egalitate de tratament și nediscriminare - Criterii de 
selecție și de atribuire - Acțiune în despăgubire - Admisibilitate - Beneficiu nerealizat 

T-407/07 CMB și Christof/Comisia 
Hotărârea din 15 septembrie 2011 
EU:T:2011:477 

Contracte de achiziții publice de bunuri - Procedură de cerere de ofertă a AER - Furnizare de 
echipamente de gestionare a deșeurilor medicale - Respingere a ofertei - Acțiune în anulare 
- Competența Tribunalului - Termen de introducere a acțiunii - Plângere administrativă 
prealabilă - Eroare scuzabilă - Criterii de atribuire - Norme de procedură - Obligația de 
motivare - Principiul bunei administrări - Răspundere extracontractuală 
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T-8/09 Dredging International și 
Ondernemingen Jan de Nul/EMSA 
Hotărârea din 13 septembrie 2011 
EU:T:2011:461 

Contracte de achiziții publice de servicii - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții ale 
EMSA - Intervenția navelor de ajutor în cadrul combaterii poluării cu hidrocarburi 
- Respingerea ofertei - Acțiune în anulare - Lipsă de conformitate a ofertei cu obiectul 
contractului - Consecințe - Egalitate de tratament - Proporționalitate - Definirea obiectului 
contractului - Lipsa comunicării caracteristicilor și a avantajelor relative ale ofertei reținute 
- Motivare - Atribuirea contractului - Lipsa interesului de a exercita acțiunea - Acțiune în 
constatarea nulității contractului încheiat cu ofertantul câștigător - Solicitare de daune-
interese 

C-289/10 P Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Ordonanța din 12 septembrie 2011 
EU:C:2011:572 

Recurs - Contracte de achiziții publice de servicii - Cerere de ofertă - Analiza, dezvoltarea 
întreținerea și asistența unor sisteme telematice de control al produselor supuse accizelor 
- Respingerea ofertei - Nemotivarea acestei respingeri 

T-232/06 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 9 septembrie 2011 
EU:T:2011:443 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
care are ca obiect definirea, dezvoltarea, întreținerea și asistența sistemelor informatice 
vamale referitoare la anumite proiecte informatice - Respingerea ofertei unui ofertant 
- Atribuire a contractului în favoarea unui alt ofertant - Acțiune în despăgubire - Încălcarea 
cerințelor de formă - Inadmisibilitate - Acțiune în anulare - Termen de primire a ofertelor 
- Termen de prezentare a cererilor de informații - Egalitate de tratament - Eroare vădită de 
apreciere 

C-252/10 P Evropaïki Dynamiki/EMSA 
Hotărârea din 21 iulie 2011 
EU:C:2011:512 

Recurs - Contracte de achiziții publice - Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă 
(EMSA) - Cerere de ofertă privind aplicarea „SafeSeaNet” - Decizie de respingere a ofertei 
unui ofertant - Criterii de atribuire a unui contract - Subcriterii - Obligația de motivare 

T-81/09 Grecia/Comisia 
Hotărârea din 13 iulie 2011 
EU:T:2011:366 

FEDR - Reducerea contribuției financiare - Program operațional care se înscrie în obiectivul 
nr. 1 (1994-1999), „Accesibilitate și axe rutiere” în Grecia - Delegarea unor sarcini auxiliare 
de Comisie unor terți - Secret profesional - Rată de corecție financiară - Marja de apreciere a 
Comisiei - Control jurisdicțional 

T-144/07, 
T-147-
150/07 
și 
T-154/07 

ThyssenKrupp Liften 
Ascenseurs/Comisia 
Hotărârea din 13 iulie 2011 
EU:T:2011:364 

Concurență - Înțelegeri - Piața instalării și a întreținerii ascensoarelor și a scărilor rulante 
- Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE - Manipularea cererilor de 
ofertă - Împărțirea piețelor - Stabilirea prețurilor 

T-141/07, 
T-142/07, 
T-145/07 
și 
T-146/07 

General Technic-Otis și alții/Comisia 
Hotărârea din 13 iulie 2011 
EU:T:2011:363 

Concurență - Înțelegeri - Piața instalării și a întreținerii ascensoarelor și a scărilor rulante 
- Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE - Manipularea cererilor de 
ofertă - Împărțirea piețelor - Stabilirea prețurilor 

T-138/07 Schindler Holding și alții/Comisia 
Hotărârea din 13 iulie 2011 
EU:T:2011:362 

Concurență - Înțelegeri - Piața instalării și a întreținerii ascensoarelor și a scărilor rulante 
- Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 81 CE - Manipularea cererilor de 
ofertă - Împărțirea piețelor - Stabilirea prețurilor 

T-409/09 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Ordonanța din 22 iunie 2011 
EU:T:2011:299 

Răspundere extracontractuală - Achiziții publice de servicii - Respingere a ofertei unui 
ofertant - Anulare a deciziei prin hotărâre a Tribunalului - Prescripție - Termen pentru 
distanță - Acțiune în parte inadmisibilă și în parte în mod vădit nefondată 

C-401/09 P Evropaïki Dynamiki/BCE 
Hotărârea din 9 iunie 2011 
EU:C:2011:370 

Recurs - Admisibilitate - Procură - Consorțiu - Achiziții publice - Procedură de negociere 
- Servicii de consultanță informatică și de dezvoltare informatică - Respingerea ofertei 
- Regulamentul de procedură al Tribunalului - Interesul de a exercita acțiunea - Motiv de 
excludere - Autorizație prevăzută de dreptul intern - Obligație de motivare 

T-87/11 R GRP Security/Curtea de Conturi 
Ordonanța din 9 iunie 2011 
EU:T:2011:264 

Procedură privind măsurile provizorii - Contract de achiziții publice de servicii - Constatarea 
de nereguli în anumite documente furnizate de câștigătorul contractului - Decizii cu valoare 
de sancțiune administrativă în privința câștigătorului și reziliere unilaterală a contractului 
- Cerere de suspendare a executării - Lipsa urgenței 

C-306/08 Comisia/Spania 
Hotărârea din 26 mai 2011 
EU:C:2011:347 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directivele 93/37/CEE și 2004/18/CE 
- Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări - Legislația de urbanism a 
Comunității autonome Valencia 

T-70/09 Țările de Jos/Comisia 
Hotărârea din 14 aprilie 2011 
EU:T:2011:183 

FEDR - Documentul unic de programare privind regiunea Groningue-Drenthe - Decizie prin 
care se reduce contribuția financiară și se dispune rambursarea parțială a sumelor avansate 
- Obligația de motivare - Articolul 23 alineatul (1) și articolul 24 alineatele (1) și (2) din 
Regulamentului (CEE) nr. 4253/88 

T-33/09 Portugalia/Comisia 
Hotărârea din 29 martie 2011 
EU:T:2011:127 

Neexecutarea unei hotărâri a Curții prin care se constată o neîndeplinire a obligațiilor 
- Penalități cu titlu cominatoriu - Cerere de plată - Abrogarea legislației în litigiu 

C-95/10 Strong Segurança 
Hotărârea din 17 martie 2011 
EU:C:2011:161 

Contracte de achiziții publice de servicii - Directiva 2004/18/CE - Articolul 47 alineatul (2) 
- Efect direct - Aplicabilitate în privința serviciilor cuprinse în anexa IIB la directivă 
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C-274/09 Privater Rettungsdienst und 
Krankentransport Stadler 
Hotărârea din 10 martie 2011 
EU:C:2011:130 

Achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Concesionarea unui serviciu public - Servicii de 
salvare - Distincție între un „contract de achiziții publice de servicii” și o „concesionare a 
serviciilor” 

T-591/10 R Castiglioni/Comisia 
Ordonanța din 9 martie 2011 
EU:T:2011:80 

Procedură privind măsurile provizorii - Contracte de achiziții publice - Procedură de cerere 
de ofertă - Respingerea unei oferte - Cerere de suspendare a executării - Nerespectarea 
cerințelor de formă - Inadmisibilitate 

T-589/08 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 3 martie 2011 
EU:T:2011:73 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă - Prestare de servicii 
informatice și de suport pentru utilizatori referitoare la sistemul comunitar de comercializare 
a drepturilor de emisie - Respingerea ofertei - Criterii de atribuire - Obligația de motivare 
- Eroare vădită de apreciere - Egalitate de tratament - Transparență 

C-251/09 Comisia/Cipru 
Hotărârea din 17 februarie 2011 
EU:C:2011:84 

Contracte de achiziții publice de bunuri și de lucrări - Sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și telecomunicațiilor - Directiva 93/38/CEE - Anunț de participare - Criterii de 
atribuire - Egalitate de tratament între ofertanți - Principiul transparenței - Directiva 
92/13/CEE - Procedură privind calea de atac - Obligație de motivare a unei decizii de 
respingere a unui ofertant 

C-215/09 Mehiläinen și Terveystalo Healthcare 
Hotărârea din 22 decembrie 2010 
EU:C:2010:807 

Contracte de achiziții publice de servicii - Directiva 2004/18/CE - Contract mixt - Contract 
încheiat de o autoritate contractantă cu o societate privată independentă de ea - Crearea, în 
condițiile unei participații egale, a unei întreprinderi comune care prestează servicii de 
sănătate - Angajament al partenerilor de a achiziționa de la întreprinderea comună, pentru o 
perioadă tranzitorie de patru ani, serviciile de sănătate pe care trebuie să le asigure 
angajaților lor 

C-421/09 Humanplasma 
Hotărârea din 9 decembrie 2010 
EU:C:2010:760 

Articolele 28 CE și 30 CE - Reglementare națională de interzicere a importului de produse 
sanguine care provin din donații ce nu sunt în totalitate gratuite 

C-568/08 Combinatie Spijker Infrabouw-De 
Jonge Konstruktie și alții 
Hotărârea din 9 decembrie 2010 
EU:C:2010:751 

Contracte de achiziții publice - Proceduri privind căile de atac în ceea ce privește atribuirea 
contractelor de achiziții publice de lucrări - Directiva 89/665/CEE - Obligație a statelor 
membre de a prevedea o cale de atac - Legislație națională care permite judecătorului 
delegat cu luarea măsurilor provizorii să autorizeze o decizie de atribuire a contractului de 
achiziții publice, care poate fi considerată ulterior contrară normelor de drept al Uniunii de 
către instanța de fond - Compatibilitate cu directiva - Acordarea de daune-interese 
ofertanților lezați - Condiții 

C-226/09 Comisia/Irlanda 
Hotărârea din 18 noiembrie 2010 
EU:C:2010:697 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 2004/18/CE - Proceduri de 
atribuire a contractelor de achiziții publice - Atribuirea unui contract pentru servicii de 
interpretare și de traducere - Servicii cuprinse în anexa IIB la directiva menționată - Servicii 
care nu sunt supuse tuturor cerințelor acesteia - Ponderea criteriilor de atribuire stabilită 
după prezentarea ofertelor - Modificarea ponderii în urma unei prime examinări a ofertelor 
depuse - Respectarea principiului egalității de tratament și a obligației de transparență 

C-458/08 Comisia/Portugalia 
Hotărârea din 18 noiembrie 2010 
EU:C:2010:692 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Încălcarea articolului 49 CE - Sectorul 
construcțiilor - Cerința unei autorizări pentru desfășurarea unei activități în acest sector 
- Justificare 

C-570/08 Symvoulio Apochetefseon Lefkosias 
Hotărârea din 21 octombrie 2010 
EU:C:2010:621 

Contracte de achiziții publice - Directiva 89/665/CEE - Articolul 2 alineatul (8) - Organism 
responsabil cu procedurile privind căile de atac care nu este de natură judiciară - Anularea 
deciziei autorității contractante de selectare a unei oferte - Posibilitatea autorității 
contractante de a formula o acțiune împotriva acestei anulări la o instanță judecătorească 

T-415/10 R Nexans France/Entreprise commune 
Fusion for Energy 
Ordonanța din 15 octombrie 2010 
EU:T:2010:436 

Procedură privind măsurile provizorii - Contracte de achiziții publice - Procedură de cerere 
de ofertă - Respingerea unei oferte - Cerere de suspendare a executării - Lipsa urgenței 

C-314/09 Strabag și alții 
Hotărârea din 30 septembrie 2010 
EU:C:2010:567 

Directiva 89/665/CEE - Achiziții publice - Proceduri privind căile de atac - Acțiune în 
despăgubire - Atribuire nelegală - Normă națională privind răspunderea întemeiată pe o 
prezumție de culpă a autorității contractante 

T-247/08 C-Content/Comisia 
Hotărârea din 28 septembrie 2010 
EU:T:2010:409 

Răspundere extracontractuală - Contracte de achiziții publice de servicii - Proceduri de 
cerere de ofertă comunitare - Servicii de publicare electronică - Neregularități și încălcări ale 
dreptului comunitar despre care se pretinde că au fost săvârșite de Oficiul pentru Publicații 
- Termen de prescripție - Legătură de cauzalitate 

T-582/08 Carpent Languages/Comisia 
Hotărârea din 9 septembrie 2010 
EU:T:2010:379 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură comunitară de cerere de ofertă 
- Organizare de reuniuni și de conferințe - Respingerea ofertei depuse de un ofertant 
- Atribuirea contractului unui alt ofertant - Obligație de motivare - Eroare vădită de apreciere 
- Egalitate de tratament 
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T-387/08 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 9 septembrie 2010 
EU:T:2010:377 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă a Oficiului de 
Publicații - Prestarea de servicii informatice - Respingerea ofertei unui ofertant - Acțiune în 
anulare - Criterii și subcriterii de atribuire - Obligația de motivare - Egalitate de tratament 
- Transparență - Eroare vădită de apreciere - Abuz de putere - Cerere de despăgubiri 

T-300/07 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 9 septembrie 2010 
EU:T:2010:372 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură comunitară de cerere de ofertă 
- Prestare de servicii informatice referitoare la gestiunea și la întreținerea unui portal 
internet - Respingerea ofertei prezentate de un ofertant - Criterii de atribuire - Obligația de 
motivare - Eroare vădită de apreciere - Egalitate de tratament - Transparență 

T-63/06 Evropaïki Dynamiki/OEDT 
Hotărârea din 9 septembrie 2010 
EU:T:2010:368 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă din partea OEDT 
- Prestare de servicii informatice de programare și de consiliere în software - Respingere a 
ofertei unui participant - Criterii de atribuire - Eroare vădită de apreciere - Egalitate de 
tratament - Transparență - Principiul bunei administrări - Obligație de motivare 

T-299/10 R Babcock Noell/Entreprise commune 
Fusion for Energy 
Ordonanța din 31 august 2010 
EU:T:2010:334 

Măsuri provizorii - Achiziții publice - Procedură de cerere de ofertă - Respingerea unei oferte 
- Cerere de suspendare a executării - Fumus boni iuris - Urgență - Evaluare comparativă a 
intereselor 

C-74/09 Bâtiments et Ponts Construction și 
WISAG Produktionsservice 
Hotărârea din 15 iulie 2010 
EU:C:2010:431 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Directiva 93/37/CEE - Articolul 24 - Cauze de 
excludere - Obligații referitoare la plata contribuțiilor la asigurările sociale, precum și a 
impozitelor și taxelor - Obligație de înregistrare a ofertanților, sub sancțiunea excluderii 
- „Comisie de înregistrare” și competențele acesteia - Examinare a validității certificatelor 
eliberate de autoritățile competente ale statului membru de stabilire al ofertanților străini 

C-271/08 Comisia/Germania 
Hotărârea din 15 iulie 2010 
EU:C:2010:426 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 92/50/CEE și Directiva 
2004/18/CE - Contracte de achiziții publice de servicii - Pensii ocupaționale ale lucrătorilor 
din cadrul autorităților publice locale - Atribuire directă a unor contracte, fără a se recurge la 
o cerere de ofertă la nivelul Uniunii Europene, unor organisme de asigurare desemnate într-
o convenție colectivă încheiată între parteneri sociali 

T-331/06 Evropaïki Dynamiki/EEA 
Hotărârea din 8 iulie 2010 
EU:T:2010:292 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă a AEM - Prestare de 
servicii de consiliere în domeniul informaticii - Respingerea ofertei - Acțiune în anulare 
- Competența Tribunalului - Criterii de atribuire stabilite în caietul de sarcini - Subcriterii 
- Eroare vădită de apreciere - Obligație de motivare 

T-258/06 Germania/Comisia 
Hotărârea din 20 mai 2010 
EU:T:2010:214 

Dispoziții aplicabile contractelor de achiziții publice - Atribuiri de contracte care nu intră sau 
care intră parțial în domeniul de aplicare al directivelor privind contractele de achiziții 
publice - Comunicare interpretativă a Comisiei - Act atacabil - Act destinat să producă efecte 
juridice 

T-121/08 PC-Ware Information 
Technologies/Comisia 
Hotărârea din 11 mai 2010 
EU:T:2010:183 

Contracte de achiziții publice de bunuri - Procedură comunitară de cerere de ofertă 
- Achiziție de produse software și de licențe - Respingerea unei oferte depuse de un ofertant 
- Ofertă anormal de mică - Obligația de motivare 

C-145/08 
și 
C-149/08 

Club Hotel Loutraki și alții 
Hotărârea din 6 mai 2010 
EU:C:2010:247 

Directiva 92/50/CEE - Contracte de achiziții publice de servicii - Concesionări de servicii 
- Contract mixt - Contract care include cesiunea unui pachet de acțiuni la o întreprindere 
publică ce desfășoară activități de cazinou - Contract prin intermediul căruia autoritatea 
contractantă atribuie ofertantului câștigător administrarea unei întreprinderi care 
desfășoară activități de cazinou și realizarea unui plan de modernizare și de dezvoltare a 
clădirilor sale, precum și de amenajare a spațiilor din apropiere - Directiva 89/665/CEE 
- Decizie a autorității contractante - Căi de atac eficiente și rapide - Norme de procedură 
interne - Condiții de acordare de daune-interese - Anularea prealabilă a actului sau a 
omisiunii nelegale ori constatarea nulității acestora de către tribunalul competent - Membri 
ai unui grup ofertant în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziții publice 
- Decizie adoptată în cadrul acestei proceduri de către o altă autoritate decât autoritatea 
contractantă - Cale de atac formulată, cu titlu individual, de anumiți membri ai grupului 
- Admisibilitate 

C-160/08 Comisia/Germania 
Hotărârea din 29 aprilie 2010 
EU:C:2010:230 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de achiziții publice de servicii 
- Articolele 43 și 49 CE - Directivele 92/50/CEE și 2004/18/CE - Servicii publice de ambulanță 
- Transport medical de urgență și transport calificat de bolnavi - Obligația de transparență 
- Articolul 45 CE - Activități care sunt asociate exercitării autorității publice - Articolul 86 
alineatul (2) CE - Servicii de interes economic general 

C-423/07 Comisia/Spania 
Hotărârea din 22 aprilie 2010 
EU:C:2010:211 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 93/37/CEE - Articolele 3 și 11 
- Concesiuni de lucrări publice - Obligații în materie de publicitate - Întinderea obligațiilor 
- Anunț de participare - Descrierea obiectului concesiunii și a localizării lucrărilor - Lucrări 
suplimentare care nu sunt prevăzute explicit în anunțul de participare și în caietul de sarcini 
- Principiul egalității de tratament 

C-91/08 Wall 
Hotărârea din 13 aprilie 2010 
EU:C:2010:182 

Concesionări de servicii - Procedură de atribuire - Obligația de transparență - Înlocuirea 
ulterioară a unui subcontractant 
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T-6/10 R Sviluppo Globale/Comisia 
Ordonanța din 26 martie 2010 
EU:T:2010:129 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice - Procedură de cerere de ofertă 
- Respingerea unei oferte - Cerere de suspendare a executării și de măsuri provizorii 
- Pierderea unei șanse - Lipsa unui prejudiciu grav și nereparabil - Lipsa urgenței 

T-577/08 Proges/Comisia 
Hotărârea din 26 martie 2010 
EU:T:2010:127 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură comunitară de cerere de ofertă 
- Program de aplicare a unui model de ocupare a teritoriului - Respingerea ofertei unui 
ofertant - Acțiune în anulare - Interesul de a exercita acțiunea - Admisibilitate - Criterii de 
atribuire 

C-451/08 Helmut Müller 
Hotărârea din 25 martie 2010 
EU:C:2010:168 

Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări - Contracte de achiziții 
publice de lucrări - Noțiune - Vânzarea de către un organism public a unui teren pe care 
cumpărătorul are în vedere execuția ulterioară a unor lucrări - Lucrări care răspund unor 
obiective de dezvoltare urbanistică definite de o autoritate locală 

T-50/05 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 19 martie 2010 
EU:T:2010:101 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură comunitară de cerere de ofertă 
- Prestare de servicii informatice referitoare la sisteme telematice de control al circulației 
produselor supuse accizelor - Respingerea ofertei unui ofertant - Acțiune în anulare 
- Consorțiu ofertant - Admisibilitate - Principiile egalității de tratament față de ofertanți și 
transparenței - Criterii de atribuire - Principiile bunei administrări și diligenței - Obligația de 
motivare - Eroare vădită de apreciere 

C-378/08 ERG și alții 
Hotărârea din 9 martie 2010 
EU:C:2010:126 

Principiul „poluatorul plătește” - Directiva 2004/35/CE - Răspunderea pentru mediul 
înconjurător - Aplicabilitate ratione temporis - Poluare anterioară datei prevăzute pentru 
transpunerea directivei menționate și care continuă după această dată - Reglementare 
națională care impută costurile de reparare a daunelor legate de această poluare mai multor 
întreprinderi - Cerința unei erori sau a unei neglijențe - Cerința unei legături de cauzalitate 
- Contracte de achiziții publice de lucrări 

T-70/05 Evropaïki Dynamiki/EMSA 
Hotărârea din 2 martie 2010 
EU:T:2010:55 

Contracte de achiziții publice de servicii - Proceduri de cerere de ofertă ale EMSA - Prestare 
de servicii informatice - Respingerea ofertei - Acțiune în anulare - Competența Tribunalului 
- Neconformitatea unei oferte - Egalitate de tratament - Respectarea criteriilor de atribuire 
stabilite în caietul de sarcini sau în anunțul de participare - Stabilirea de subcriterii pentru 
criteriile de atribuire - Eroare vădită de apreciere - Obligația de motivare 

T-481/08 Alisei/Comisia 
Ordonanța din 8 februarie 2010 
EU:T:2010:32 

Acțiune în anulare - Acțiuni externe și FED - Încheierea unui audit și adoptarea raportului 
final - Act care se înscrie într-un cadru pur contractual - Necompetență - Lipsa afectării 
directe - Inadmisibilitate - Acțiune în despăgubire - Inadmisibilitate vădită 

T-514/09 R De Post/Comisia 
Ordonanța din 5 februarie 2010 
EU:T:2010:31 

Măsuri provizorii - Contracte de achiziții publice - Procedură de cerere de ofertă comunitară 
- Cerere de suspendare a executării și de măsuri provizorii - Lipsa urgenței 

C-456/08 Comisia/Irlanda 
Hotărârea din 28 ianuarie 2010 
EU:C:2010:46 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 93/37/CEE - Contracte de 
achiziții publice de lucrări - Notificarea candidaților și a ofertanților cu privire la deciziile de 
atribuire a contractului - Directiva 89/665/CEE - Proceduri privind căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziții publice - Termen de introducere a căii de atac - Dată de la 
care începe să curgă termenul de introducere a căii de atac 

C-406/08 Uniplex (UK) 
Hotărârea din 28 ianuarie 2010 
EU:C:2010:45 

Directiva 89/665/CEE - Proceduri care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de 
achiziții publice - Termen de introducere a acțiunii - Dată de la care începe să curgă termenul 
de introducere a acțiunii 

C-17/09 Comisia/Germania 
Hotărârea din 21 ianuarie 2010 
EU:C:2010:33 

Contracte de achiziții publice de servicii - Servicii de eliminare a deșeurilor biodegradabile și 
vegetale - Atribuire fără proceduri deschise de atribuire a contractelor de achiziții publice 

T-443/09 R Agriconsulting Europe/Comisia 
Ordonanța din 20 ianuarie 2010 
EU:T:2010:19 

Măsuri provizorii - Achiziții publice - Procedură de cerere de ofertă - Respingerea unei oferte 
- Cerere de suspendare a executării și cerere de măsuri provizorii - Pierderea unei 
șanse- Absența unui prejudiciu grav și ireparabil - Lipsa urgenței 

C-455/08 Comisia/Irlanda 
Hotărârea din 23 decembrie 2009 
EU:C:2009:809 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directivele 89/665/CEE și 92/13/CEE 
- Contracte de achiziții publice de bunuri și de lucrări - Procedură privind calea de atac 
împotriva unei decizii de atribuire a unui contract de achiziții - Garanția unei căi de atac 
eficiente - Termen minim care trebuie respectat între notificarea deciziei de atribuire a 
contractului de achiziții ofertanților eliminați și semnarea acestui contract de achiziții 

C-376/08 Serrantoni și Consorzio stabile edili 
Hotărârea din 23 decembrie 2009 
EU:C:2009:808 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Directiva 2004/18/CE - Articolele 43 și 49 CE 
- Principiul egalității de tratament - Grupuri de întreprinderi - Interdicția de a participa la 
aceeași procedură de atribuire a unui contract de achiziții publice, în mod concurent, a unui 
„consorzio stabile” („grup stabil”) și a unei societăți făcând parte din acesta 

C-305/08 CoNISMa 
Hotărârea din 23 decembrie 2009 
EU:C:2009:807 

Contracte de achiziții publice de servicii - Directiva 2004/18 - Noțiunile „executant de 
lucrări”, „furnizor” și „prestator de servicii” - Noțiunea „operator economic” - Universități și 
institute de cercetare - Consorțiu („consorzio”) constituit din universități și din autorități 
publice - Obiectiv statutar principal nelucrativ - Admiterea la participarea la o procedură de 
atribuire a unui contract de achiziții publice 
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C-299/08 Comisia/Franța 
Hotărârea din 10 decembrie 2009 
EU:C:2009:769 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 2004/18/CE - Proceduri de 
atribuire a contractelor de achiziții publice - Reglementare națională care prevede o 
procedură unică pentru atribuirea contractului de definire a necesităților și a contractului de 
execuție ca urmare a acestei atribuiri - Compatibilitate cu directiva menționată 

T-195/08 Antwerpse Bouwwerken/Comisia 
Hotărârea din 10 decembrie 2009 
EU:T:2009:491 

Contracte de achiziții publice - Procedură comunitară de cerere de ofertă - Construirea unei 
săli pentru producerea de materiale de referință - Respingerea ofertei unui candidat 
- Acțiune în anulare - Interesul de a exercita acțiunea - Admisibilitate - Interpretarea unei 
condiții prevăzute în caietul de sarcini - Conformitatea unei oferte cu condițiile prevăzute în 
caietul de sarcini - Exercitarea competenței de a solicita precizări privind ofertele - Acțiune în 
despăgubire 

C-476/08 P Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 3 decembrie 2009 
EU:C:2009:752 

Recurs - Regulamentele (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și 2342/2002 - Contracte de achiziții 
publice atribuite de instituțiile comunitare în nume propriu - Eroare în raportul comisiei de 
evaluare - Obligație de a motiva respingerea ofertei unui ofertant 

C-199/07 Comisia/Grecia 
Hotărârea din 12 noiembrie 2009 
EU:C:2009:693 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de achiziții publice - Directiva 
93/38/CEE - Anunț de participare - Efectuarea unui studiu - Criterii de excludere automată 
- Criterii de selecție calitativă și de atribuire 

C-536/07 Comisia/Germania 
Hotărârea din 29 octombrie 2009 
EU:C:2009:664 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de achiziții publice de lucrări 
- Directiva 93/37/CEE - Contract între o entitate publică și o întreprindere privată privind 
închirierea către cea dintâi a unor pavilioane de expunere care urmează să fie construite de 
cea de a doua - Remunerație pentru întreprinderea privată prin plata unei chirii lunare timp 
de 30 de ani 

C-275/08 Comisia/Germania 
Hotărârea din 15 octombrie 2009 
EU:C:2009:632 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 93/36/CEE - Contracte de 
achiziții publice de bunuri - Furnizarea unui software pentru administrarea înmatriculării de 
autovehicule - Procedură negociată fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare 

C-196/08 Acoset 
Hotărârea din 15 octombrie 2009 
EU:C:2009:628 

Articolele 43 CE, 49 CE și 86 CE - Atribuirea contractelor de achiziții publice - Atribuirea 
serviciului de apă unei societăți cu capital mixt - Procedură concurențială - Desemnarea 
asociatului privat însărcinat cu exploatarea serviciului - Atribuire în afara normelor privind 
atribuirea contractelor de achiziții publice 

C-138/08 Hochtief și Linde-Kca-Dresden 
Hotărârea din 15 octombrie 2009 
EU:C:2009:627 

Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări - Proceduri inițiate după 
intrarea în vigoare a Directivei 2004/18 și înainte de expirarea termenului de transpunere a 
acesteia - Proceduri de negociere cu publicarea unui anunț de participare - Obligația de a 
admite un număr minim de candidați corespunzători - Obligația de a asigura o concurență 
reală 

C-206/08 Eurawasser 
Hotărârea din 10 septembrie 2009 
EU:C:2009:540 

Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor 
și serviciilor poștale - Serviciu public de distribuție a apei potabile și de tratare a apelor uzate 
- Concesionare de servicii - Noțiune - Transfer către cocontractant al riscului legat de 
exploatarea serviciului în cauză 

C-573/07 Sea 
Hotărârea din 10 septembrie 2009 
EU:C:2009:532 

Contracte de achiziții publice - Proceduri de atribuire - Contract privind serviciul de 
colectare, de transport și de eliminare a deșeurilor urbane - Atribuire fără cerere de ofertă 
- Atribuire unei societăți pe acțiuni al cărei capital social este deținut în întregime de 
colectivități publice, dar al cărei statut prevede posibilitatea unei participări a capitalului 
privat 

T-437/05 Brink’s Security Luxembourg/Comisia 
Hotărârea din 9 septembrie 2009 
EU:T:2009:318 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură comunitară de cerere de ofertă 
- Securitatea și supravegherea clădirilor Comisiei din Luxemburg - Respingerea ofertei unui 
ofertant - Egalitate de tratament - Acces la documente - Protecție jurisdicțională efectivă 
- Obligația de motivare - Transfer al unei întreprinderi - Acțiune în despăgubiri 

T-188/08 infeurope/Comisia 
Ordonanța din 9 iulie 2009 
EU:T:2009:265 

Acțiuni în constatarea abținerii de a acționa, în anulare și în despăgubiri - Contracte de 
achiziții publice de servicii - Cerere de ofertă privind prestarea de servicii de consultanță, de 
audit și de studii pentru OAPI - Acțiune administrativă în fața Comisiei - Decizie implicită de 
respingere a Comisiei - Concluzii noi - Legătura dintre acțiunea în constatarea abținerii de a 
acționa și acțiunea în despăgubiri - Inadmisibilitate vădită 

T-176/08 infeurope/Comisia 
Ordonanța din 9 iulie 2009 
EU:T:2009:264 

Acțiuni în constatarea abținerii de a acționa, în anulare și în despăgubiri - Contracte de 
achiziții publice de servicii - Cerere de ofertă privind mentenanța sistemelor informatice ale 
OAPI - Acțiune administrativă în fața Comisiei - Decizie implicită de respingere a Comisiei 
- Concluzii noi - Legătura dintre acțiunea în constatarea abținerii de a acționa și acțiunea în 
despăgubiri - Inadmisibilitate vădită 

T-279/06 Evropaïki Dynamiki/BCE 
Ordonanța din 2 iulie 2009 
EU:T:2009:241 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură comunitară de cerere de ofertă 
- Prestare de servicii de consultanță informatică și de dezvoltare informatică în favoarea BCE 
- Respingerea unei oferte și decizia de atribuire a contractului de achiziții către alți ofertanți 
- Acțiune în anulare - Interesul de a exercita acțiunea - Motiv de excludere - Autorizație care 
trebuie acordată de o autoritate națională - Acțiune în parte vădit nefondată și în parte vădit 
inadmisibilă 
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C-327/08 Comisia/Franța 
Hotărârea din 11 iunie 2009 
EU:C:2009:371 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directivele 89/665/CEE și 92/13/CEE 
- Căi de atac în materia atribuirii de contracte de achiziții publice - Garanția unei căi de atac 
eficace - Termen minim care trebuie respectat între notificarea deciziei de atribuire a 
contractului candidaților și ofertanților eliminați și semnarea contractului privind această 
achiziție publică 

C-300/07 Hans & Christophorus Oymanns 
Hotărârea din 11 iunie 2009 
EU:C:2009:358 

Directiva 2004/18/CE - Contracte de achiziții publice de bunuri și de servicii - Case publice de 
asigurări de sănătate - Organisme de drept public - Autorități contractante - Cerere de ofertă 
- Confecționarea și furnizarea de încălțăminte ortopedică adaptată nevoilor individuale ale 
pacienților - Consiliere detaliată acordată pacienților 

T-189/03 ASM Brescia/Comisia 
Hotărârea din 11 iunie 2009 
EU:T:2009:193 

Ajutoare de stat - Schemă de ajutoare acordate de autoritățile italiene anumitor 
întreprinderi de servicii publice sub formă de scutiri fiscale și de împrumuturi cu dobândă 
preferențială - Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piața comună 
- Acțiune în anulare - Afectare individuală - Admisibilitate - Articolul 87 alineatul (3) litera (c) 
CE - Articolul 86 alineatul (2) CE 

C-480/06 Comisia/Germania 
Hotărârea din 9 iunie 2009 
EU:C:2009:357 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 92/50/CEE - Lipsa unei 
proceduri formale europene de atribuire a unui contract de achiziții de servicii de tratare a 
deșeurilor - Cooperare între colectivitățile locale 

C-250/07 Comisia/Grecia 
Hotărârea din 4 iunie 2009 
EU:C:2009:338 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 93/38/CEE - Achiziții publice 
în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor - Atribuire de contracte fără 
o prealabilă convocare la licitație - Condiții - Comunicarea motivelor respingerii unei oferte 
- Termen 

T-524/08 AVLUX/Parlamentul 
Ordonanța din 2 iunie 2009 
EU:T:2009:167 

Acțiune în anulare - Contracte de achiziții publice de servicii - Cerere de ofertă în vederea 
extinderii și renovării clădirii Konrad Adenauer din Luxemburg - Respingerea ofertei unui 
candidat - Anularea procedurii de atribuire a contractului - Nepronunțarea asupra fondului 

T-89/07 VIP Car Solutions/Parlamentul 
Hotărârea din 20 mai 2009 
EU:T:2009:163 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură comunitară de cerere de ofertă 
- Transportul membrilor Parlamentului European cu autoturisme și microbuze cu șofer pe 
durata sesiunilor de la Strasbourg - Respingerea ofertei unui ofertant - Obligația de motivare 
- Refuzul comunicării prețului propus de ofertantul selectat - Acțiune în despăgubiri 

C-538/07 Assitur 
Hotărârea din 19 mai 2009 
EU:C:2009:317 

Directiva 92/50/CEE - Articolul 29 primul paragraf - Contracte de achiziții publice de servicii 
- Reglementare națională care nu permite participarea la aceeași procedură de atribuire a 
unui contract de achiziții, în calitate de concurenți, a unor societăți între care există un 
raport de control sau de influență importantă 

C-497/06 P CAS Succhi di Frutta/Comisia 
Hotărârea din 30 aprilie 2009 
EU:C:2009:273 

Recurs - Răspundere extracontractuală - Procedură de atribuire - Plată în natură - Plata 
adjudecatarilor cu alte fructe decât cele menționate în anunțul de atribuire - Legătură de 
cauzalitate 

C-292/07 Comisia/Belgia 
Hotărârea din 23 aprilie 2009 
EU:C:2009:246 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de achiziții publice - Directiva 
2004/18/CE - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și 
de servicii - Transpunere incorectă sau incompletă - Netranspunere în termenul prevăzut 

C-287/07 Comisia/Belgia 
Hotărârea din 23 aprilie 2009 
EU:C:2009:245 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de achiziții publice - Directiva 
2004/17/CE - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, 
transporturilor și serviciilor poștale - Transpunere incorectă sau incompletă - Netranspunere 
în termenul prevăzut 

T-289/06 CESD-Communautaire/Comisia 
Hotărârea din 22 aprilie 2009 
EU:T:2009:110 

Contracte de achiziții publice - Declararea încălcării grave a contractului - Articolul 93 
alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 - Acțiune în anulare 
- Eroare de fapt și de drept - Competența Tribunalului - Interesul de a exercita acțiunea 
- Admisibilitate - Abuz de putere - Eroare vădită de apreciere - Motivare - Dreptul la apărare 

T-286/05 CESD-Communautaire/Comisia 
Hotărârea din 22 aprilie 2009 
EU:T:2009:109 

Contracte de achiziții publice - Declararea încălcării grave a contractului - Articolul 93 
alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 - Acțiune în anulare 
- Eroare de drept - Competența Tribunalului - Interesul de a exercita acțiunea - Admisibilitate 
- Abuz de putere - Eroare vădită de apreciere - Motivare - Dreptul la apărare 

C-387/08 P VDH Projektentwicklung și Edeka 
Rhein-Ruhr/Comisia 
Ordonanța din 3 aprilie 2009 
EU:C:2009:235 

Recurs - Acțiune în constatarea abținerii de a acționa - Directiva 89/665/CEE - Lipsa punerii în 
aplicare de către Comisie a mecanismului de corectare prevăzut la articolul 3 alineatul (2) 
- Persoane fizice și juridice - Afectare directă - Inadmisibilitate 

C-489/06 Comisia/Grecia 
Hotărârea din 19 martie 2009 
EU:C:2009:165 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru -Directivele 93/36/CEE și 93/42/CEE 
- Achiziții publice - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri - Livrări 
de bunuri destinate spitalelor 

T-125/06 Centro Studi Manieri/Consiliul 
Hotărârea din 28 ianuarie 2009 
EU:T:2009:19 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă privind gestiunea 
integrală a unei creșe - Decizie de recurgere la serviciile Oficiului pentru Infrastructură și 
Logistică (OIB) și de renunțare la o procedură de cerere de ofertă 
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T-511/08 R Unity OSG FZE/Consiliul și EUPOL 
Afghanistan 
Ordonanța din 23 ianuarie 2009 
EU:T:2009:16 

Măsuri provizorii - Achiziții publice - Respingerea unei oferte - Cerere de suspendare a 
executării - Pierdere a unei ocazii - Lipsa urgenței 

C-213/07 Michaniki 
Hotărârea din 16 decembrie 2008 
EU:C:2008:731 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Directiva 93/37/CEE - Articolul 24 - Cauze de 
excludere de la participarea la o procedură de atribuire a unui contract - Măsuri naționale 
prin care se instituie o incompatibilitate între sectorul lucrărilor publice și cel al mijloacelor 
de informare în masă 

C-437/07 Comisia/Italia 
Hotărârea din 13 noiembrie 2008 
EU:C:2008:624 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de achiziții publice 
- Proiectarea și realizarea unei linii de tramvai orășenești - Contract de achiziții publice de 
lucrări - Atribuire prin intermediul unei proceduri având ca obiect atribuirea unei concesiuni 
de lucrări publice - Încălcarea Directivei 93/37 

C-324/07 Coditel Brabant 
Hotărârea din 13 noiembrie 2008 
EU:C:2008:621 

Achiziții publice - Proceduri de atribuire - Concesiuni de servicii publice - Concesiune 
referitoare la exploatarea unei rețele comunale de difuzare prin cablu a programelor de 
televiziune - Atribuire de către o comună unei societăți cooperative intercomunale 
- Obligația de transparență - Condiții - Exercitarea de către autoritatea concedentă asupra 
entității concesionare a unui control analog celui pe care îl exercită asupra propriilor servicii 

T-406/06 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 12 noiembrie 2008 
EU:T:2008:484 

Contracte de achiziții publice de servicii - Cerere de ofertă privind serviciile de asistență în 
favoarea sistemului de registre stabilit în temeiul Directivei 2003/87/CE - Respingerea ofertei 
unui ofertant - Decizie de atribuire unui alt ofertant - Eroare vădită de apreciere - Obligație 
de motivare - Cerere de daune-interese 

T-411/06 Sogelma/AER 
Hotărârea din 8 octombrie 2008 
EU:T:2008:419 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Procedură de licitație a Agenției Europene pentru 
Reconstrucție - Decizie de a anula invitația de participare la licitație și de a publica o nouă 
invitație - Acțiune în anulare - Competența Tribunalului - Necesitatea unei reclamații 
administrative prealabile - Termen de introducere a acțiunii - Mandat - Obligație de motivare 
- Cerere de daune-interese 

C-157/06 Comisia/Italia 
Hotărârea din 2 octombrie 2008 
EU:C:2008:530 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de achiziții publice de bunuri 
- Directiva 93/36/CEE - Atribuirea unor contracte de achiziții publice fără publicarea unui 
anunț prealabil - Elicoptere ușoare pentru poliție și pentru corpul național al pompierilor 

T-264/06 DC-Hadler Networks/Comisia 
Hotărârea din 24 septembrie 2008 
EU:T:2008:400 

Contracte de achiziții publice de bunuri - Programul TACIS - Decizie de anulare a cererii de 
ofertă - Acțiune în anulare - Obligația de motivare 

T-272/06 Evropaïki Dynamiki/Curtea de Justiție 
Hotărârea din 10 septembrie 2008 
EU:T:2008:334 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură comunitară de cerere de ofertă 
- Respingerea unei oferte - Criterii de selecționare și de atribuire - Obligația de motivare 

T-59/05 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 10 septembrie 2008 
EU:T:2008:326 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură comunitară de cerere de ofertă 
- Prestare de servicii de dezvoltare, de mentenanță și de asistență a sistemelor informatice 
financiare ale Direcției Generale Agricultură - Criterii de selecție și de atribuire - Respingerea 
ofertei unui ofertant - Obligația de motivare - Lipsa unei erori vădite de apreciere - Principiile 
diligenței și bunei administrări 

T-465/04 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 10 septembrie 2008 
EU:T:2008:324 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură comunitară de cerere de ofertă 
- Prestare de servicii informatice și de servicii conexe legate de sistemele informatice ale 
Direcției Generale „Pescuit” - Respingerea ofertei unui ofertant - Obligația de motivare 

C-521/06 P Athinaïki Techniki/Comisia 
Hotărârea din 17 iulie 2008 
EU:C:2008:422 

Recurs - Ajutor de stat - Ajutor acordat de Republica Elenă consorțiului Hyatt Regency 
- Plângere - Decizie de clasare a plângerii - Regulamentul (CE) nr. 659/1999 - Articolele 4, 13 
și 20 - Noțiunea de act atacabil în sensul articolului 230 CE 

C-347/06 ASM Brescia 
Hotărârea din 17 iulie 2008 
EU:C:2008:416 

Articolele 43 CE, 49 CE și 86 CE - Concesiunea serviciului public de distribuție a gazelor 
- Directiva 2003/55 - Încetarea anticipată la sfârșitul unei perioade tranzitorii - Principiile 
protecției încrederii legitime și securității juridice 

C-371/05 Comisia/Italia 
Hotărârea din 17 iulie 2008 
EU:C:2008:410 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 92/50/CEE - Articolul 11 și 
articolul 15 alineatul (2) - Contracte de achiziții publice de servicii - Atribuirea serviciilor 
informatice ale Comune di Mantova (Italia) - Atribuire directă fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare 

T-202/08 R CLL Centres de langues/Comisia 
Ordonanța din 15 iulie 2008 
EU:T:2008:293 

Procedura privind măsurile provizorii - Contracte de achiziții publice - Procedură comunitară 
de cerere de ofertă - Respingere a unei cereri de participare - Cerere de suspendare a 
executării și de măsuri provizorii - Lipsa fumus boni iuris - Pierderea unei șanse - Lipsa unui 
prejudiciu grav și ireparabil - Lipsa urgenței 

T-195/08 R Antwerpse Bouwwerken/Comisia 
Ordonanța din 15 iulie 2008 
EU:T:2008:292 

Procedură privind măsurile provizorii - Contracte de achiziții publice - Procedură comunitară 
de cerere de ofertă - Respingerea unei oferte - Cerere de suspendare a executării și de 
măsuri provizorii - Admisibilitate - Interesul de a exercita acțiunea - Pierderea unei șanse 
- Lipsa prejudiciului grav și ireparabil - Lipsa urgenței 
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T-333/07 Entrance Services/Parlamentul 
Hotărârea din 4 iulie 2008 
EU:T:2008:250 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură comunitară de cerere de ofertă 
- Întreținere și reparație a echipamentelor automate, a tâmplăriei și a echipamentelor 
asimilate ale clădirilor Parlamentului European din Bruxelles - Respingerea unei oferte 
- Abatere profesională gravă - Articolul 93 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 

T-211/07 AWWW/FEACVT 
Hotărârea din 1 iulie 2008 
EU:T:2008:240 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură comunitară de cerere de ofertă 
- Respingerea unei oferte - Criterii de selecție - Criterii de atribuire - Obligație de motivare 

T-185/08 VDH Projektentwicklung și Edeka 
Rhein-Ruhr/Comisia 
Ordonanța din 25 iunie 2008 
EU:T:2008:225 

Acțiune în constatarea abținerii de a acționa - Lipsa punerii în aplicare de către Comisie a 
mecanismului de corectare prevăzut la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 89/665/CEE 
- Persoane fizice și juridice - Acte care le privesc în mod direct - Inadmisibilitate vădită 

C-272/07 Comisia/Luxemburg 
Hotărârea din 24 iunie 2008 
EU:C:2008:360 

Contracte de achiziții publice - Directiva 2004/18/CE - Coordonarea procedurilor de atribuire 
a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii - Netranspunere în 
termenul prevăzut 

C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur 
Hotărârea din 19 iunie 2008 
EU:C:2008:351 

Contracte de achiziții publice - Directiva 92/50/CEE - Proceduri de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de servicii - Noțiunea de atribuire a unui contract 

T-495/04 Belfass/Consiliul 
Hotărârea din 21 mai 2008 
EU:T:2008:160 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură comunitară de cerere de ofertă - Eroare 
materială evidentă - Atribuirea prin procedura ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere economic - Ofertă anormal de mică - Articolul 139 alineatul (1) din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2342/2002 - Excepție de ilegalitate - Caiet de sarcini - Admisibilitate 

C-147/06 
și 
C-148/06 

SECAP și Santorso 
Hotărârea din 15 mai 2008 
EU:C:2008:277 și EU:C:2006:304 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Atribuirea contractelor - Oferte anormal de scăzute 
- Modalități de excludere - Contracte de lucrări care nu ating pragurile prevăzute prin 
Directivele 93/37/CEE și 2004/18/CE - Obligații ale autorității contractante care rezultă din 
principiile fundamentale ale dreptului comunitar 

T-383/06 
și 
T-71/07 

Icuna.Com/Parlamentul 
Ordonanța din 14 mai 2008 
EU:T:2008:148 

Acțiune în anulare - Acțiune în despăgubiri - Contracte de achiziții publice de servicii 
- Procedură comunitară de cerere de ofertă - Respingere a unei oferte - Decizia de a anula 
procedura de cerere de ofertă - Acțiune vădit nefondată - Nepronunțarea asupra fondului 
cauzei 

T-41/08 R Vakakis/Comisia 
Ordonanța din 25 aprilie 2008 
EU:T:2008:128 

Procedură comunitară de cerere de oferte - Cerere de măsuri provizorii - Pierderea unei 
oportunități - Calitate procesuală activă - Admisibilitatea acțiunii principale - Urgență 
- Măsuri de cercetare judecătorească 

T-260/04 Cestas/Comisia 
Hotărârea din 17 aprilie 2008 
EU:T:2008:115 

Acțiune în anulare - Fondul european de dezvoltare - Rambursarea sumelor plătite - Notă de 
debit - Act care nu poate fi supus căilor de atac - Act pregătitor - Inadmisibilitate 

C-323/07 Termoraggi 
Ordonanța din 10 aprilie 2008 
EU:C:2008:219 

Contracte de achiziții publice - Contract de achiziții publice de bunuri și de servicii - Atribuire 
fără organizarea unei licitații - Atribuire de către o colectivitate teritorială unei întreprinderi 
al cărei capital este deținut de aceasta dintâi 

C-393/06 Ing. Aigner 
Hotărârea din 10 aprilie 2008 
EU:C:2008:213 

Contracte de achiziții publice - Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE - Entitate contractantă 
care desfășoară activități cuprinse în parte în domeniul de aplicare al Directivei 2004/17/CE 
și în parte în cel al Directivei 2004/18/CE - Organism de drept public - Autoritate 
contractantă 

C-337/05 Comisia/Italia 
Hotărârea din 8 aprilie 2008 
EU:C:2008:203 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de achiziții publice de bunuri 
- Directivele 77/62/CEE și 93/36/CEE - Atribuirea unor contracte de achiziții publice fără 
publicarea unui aviz prealabil - Lipsa unei proceduri de licitație - Elicoptere mărcile Agusta și 
Agusta Bell 

C-444/06 Comisia/Spania 
Hotărârea din 3 aprilie 2008 
EU:C:2008:190 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 89/665/CEE - Achiziții publice 
de bunuri și de lucrări - Procedură privind căile de atac în materie de atribuire a contractelor 
de achiziții publice 

C-346/06 Rüffert 
Hotărârea din 3 aprilie 2008 
EU:C:2008:189 

Articolul 49 CE - Libertatea de a presta servicii - Restricții -Directiva 96/71/CE - Detașarea 
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții 
publice de lucrări - Protecția socială a lucrătorilor 

T-345/03 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 12 martie 2008 
EU:T:2008:67 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură comunitară de cerere de ofertă 
- Prestare de servicii privind dezvoltarea și punerea la dispoziție de servicii de asistență 
pentru Serviciul comunitar de informare privind cercetarea și dezvoltarea (CORDIS) 
- Respingerea ofertei unui ofertant - Principiile egalității de tratament față de ofertanți și 
transparenței 

T-332/03 European Service Network/Comisia 
Hotărârea din 12 martie 2008 
EU:T:2008:66 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de cerere de ofertă comunitară 
- Prestare de servicii referitoare la dezvoltarea și la punerea la dispoziție a unor servicii de 
sprijin pentru Serviciul comunitar de informare privind cercetarea și dezvoltarea (CORDIS) 
- Respingerea ofertei unui ofertant - Principiile egalității de tratament a ofertanților și 
transparenței - Respectarea criteriilor de atribuire stabilite în caietul de sarcini 
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C-273/07 Comisia/Luxemburg 
Hotărârea din 26 februarie 2008 
EU:C:2008:122 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 2005/51/CE - Contracte de 
achiziții publice - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții 

C-412/04 Comisia/Italia 
Hotărârea din 21 februarie 2008 
EU:C:2008:102 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de achiziții publice de lucrări,  
de bunuri și de servicii - Directivele 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE și 93/38/CEE 
- Transparență - Egalitate de tratament - Contracte excluse din domeniul de aplicare al 
acestor directive din cauza valorii lor 

C-450/06 Varec 
Hotărârea din 14 februarie 2008 
EU:C:2008:91 

Contracte de achiziții publice - Acțiune - Directiva 89/665/CEE - Cale de atac eficientă 
- Noțiune - Echilibru între principiul contradictorialității și dreptul la respectarea secretelor 
comerciale - Protecția de către organismul responsabil cu procedurile privind căile de atac a 
confidențialității informațiilor furnizate de operatori economici 

C-268/07 Comisia/Luxemburg 
Hotărârea din 31 ianuarie 2008 
EU:C:2008:70 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 2004/17/CE - Proceduri de 
atribuire a contractelor de achiziții publice în sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
serviciilor poștale - Netranspunere în termenul prevăzut 

C-259/07 Comisia/Suedia 
Hotărârea din 31 ianuarie 2008 
EU:C:2008:68 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 2005/51/CE - Achiziții publice 
- Proceduri de atribuire a contractelor - Netranspunere în termenul prevăzut 

C-532/06 Lianakis și alții 
Hotărârea din 24 ianuarie 2008 
EU:C:2008:40 

Directiva 92/50/CEE - Contracte de achiziții publice de servicii - Realizarea unui studiu privind 
cadastrarea, dezvoltarea urbană și actul de execuție pentru o zonă rezidențială - Criterii care 
pot fi reținute cu titlu de „criterii calitative de selecție” sau de „criterii de atribuire” - Oferta 
cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - Respectarea criteriilor de atribuire 
stabilite în caietul de sarcini sau în anunțul de participare - Stabilirea ulterioară de coeficienți 
de ponderare și de subcriterii pentru criteriile de atribuire - Principiul egalității de tratament 
între operatorii economici și obligația de transparență 

C-70/06 Comisia/Portugalia 
Hotărârea din 10 ianuarie 2008 
EU:C:2008:3 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Hotărâre a Curții de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor - Neexecutare - Sancțiune pecuniară 

C-284/07 Comisia/Portugalia 
Hotărârea din 18 decembrie 2007 
EU:C:2007:824 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 2005/51/CE - Contracte de 
achiziții publice - Proceduri de atribuire a contractelor - Netranspunere în termenul stabilit 

C-481/06 Comisia/Grecia 
Hotărârea din 18 decembrie 2007 
EU:C:2007:821 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de achiziții publice 
- Încălcarea articolului 6 alineatul (3) din Directiva 93/36/CE - Principii generale ale tratatului 
- Principiul egalității de tratament și obligația de transparență - Reglementare națională care 
permite să se recurgă la procedura de negociere pentru contractele de achiziții publice de 
bunuri având ca obiect anumite materiale medicale 

C-357/06 Frigerio Luigi & C. 
Hotărârea din 18 decembrie 2007 
EU:C:2007:818 

Directiva 92/50/CEE - Contracte de achiziții publice de servicii - Legislație națională care 
limitează atribuirea serviciilor publice locale de interes economic societăților de capital 
- Compatibilitate 

C-220/06 Asociación Profesional de Empresas de 
Reparto y Manipulado de 
Correspondencia 
Hotărârea din 18 decembrie 2007 
EU:C:2007:815 

Contracte de achiziții publice - Liberalizarea serviciilor poștale - Directivele 92/50/CEE și 
97/67/CE - Articolele 43 CE, 49 CE și 86 CE - Reglementare națională care permite 
autorităților publice să încheie, în afara normelor de atribuire a contractelor de achiziții 
publice, acorduri privind prestarea de servicii poștale, atât rezervate, cât și nerezervate, cu o 
societate comercială de stat, mai precis, prestatorul serviciului poștal universal în statul 
membru respectiv 

C-532/03 Comisia/Irlanda 
Hotărârea din 18 decembrie 2007 
EU:C:2007:801 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de achiziții publice 
- Articolele 43 CE și 49 CE - Servicii de transport de urgență cu ambulanța 

C-337/06 Bayerischer Rundfunk și alții 
Hotărârea din 13 decembrie 2007 
EU:C:2007:786 

Directivele 92/50/CEE și 2004/18/CE - Contracte de achiziții publice de servicii - Organisme 
publice de radiodifuziune - Autorități contractante - Organisme de drept public - Condiție 
care impune ca activitatea organismului să fie „finanțată în cea mai mare parte de stat” 

C-258/07 Comisia/Suedia 
Hotărârea din 6 decembrie 2007 
EU:C:2007:767 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 2004/18/CE - Proceduri de 
atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii - Netranspunere 
în termenul prevăzut 

C-119/06 Comisia/Italia 
Hotărârea din 29 noiembrie 2007 
EU:C:2007:729 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Încălcarea Directivei 92/50/CEE privind 
coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii 
- Atribuirea unui contract fără cerere de ofertă - Atribuirea serviciilor de transport sanitar în 
Toscana 

C-163/07 P Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret și 
Akar/Comisia 
Ordonanța din 27 noiembrie 2007 
EU:C:2007:717 

Recurs - Contracte de achiziții publice de lucrări - Admisibilitate - Condiții esențiale de formă 
- Reprezentare obligatorie a persoanelor fizice sau juridice de către un avocat care are 
dreptul să își exercite profesia în fața unei instanțe a unui stat membru - Recurs vădit 
nefondat 
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C-507/03 Comisia/Irlanda 
Hotărârea din 13 noiembrie 2007 
EU:C:2007:676 

Contracte de achiziții publice - Articolele 43 și 49 CE - Directiva 92/50/CEE - Atribuirea unui 
contract de achiziții publice serviciului poștal irlandez An Post fără publicarea unui anunț 
prealabil - Interes transfrontalier cert - Transparență 

C-12/07 Autostrada dei Fiori și AISCAT 
Ordonanța din 16 noiembrie 2007 
EU:C:2007:684 

Trimitere preliminară - Inadmisibilitate 

T-69/05 Evropaïki Dynamiki/AESA 
Ordonanța din 19 octombrie 2007 
EU:T:2007:314 

Lipsa necesității de a se pronunța asupra fondului cauzei - Achiziții publice - Autoritatea 
Europeană pentru Siguranța Alimentară (AESA) - Anularea cererii de oferte - Acțiune rămasă 
fără obiect 

C-241/06 Lämmerzahl 
Hotărârea din 11 octombrie 2007 
EU:C:2007:597 

Achiziții publice - Directiva 89/665/CEE - Căi de atac față de atribuirea contractelor de 
achiziții publice - Termen de decădere - Principiul eficienței 

C-237/05 Comisia/Grecia 
Hotărârea din 11 octombrie 2007 
EU:C:2007:592 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 92/50/CEE - Achiziții publice 
de servicii - Servicii de asistență pentru agricultori, aferente anului 2001 - Regulamentul 
(CEE) nr. 3508/92 - Punerea în aplicare în Grecia a sistemului integrat de gestionare și 
control (SIGC) - Lipsa unei cereri de ofertă - Inadmisibilitatea acțiunii 

C-492/06 Consorzio Elisoccorso San Raffaele 
Ordonanța din 4 octombrie 2007 
EU:C:2007:583 

Achiziții publice - Directiva 89/665/CEE - Procedură care vizează căile de atac față de 
atribuirea contractelor de achiziții publice - Persoane care pot avea acces la căile de atac 
- Asociație temporară ofertantă - Dreptul oricăruia dintre membrii unei asociații temporare 
de a exercita în nume propriu o cale de atac 

C-217/06 Comisia/Italia 
Hotărârea din 4 octombrie 2007 
EU:C:2007:580 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de achiziții publice de lucrări 
- Directiva 71/305/CEE - Noțiune și delimitare a unui contract de achiziții publice de lucrări 
- Neîndeplinire a obligațiilor ce și-a produs toate efectele 

T-211/07 R AWWW/FEACVT 
Ordonanța din 14 septembrie 2007 
EU:T:2007:285 

Achiziții publice - Procedură comunitară de atribuire - Măsuri provizorii - Lipsa urgenței 

C-260/04 Comisia/Italia 
Hotărârea din 13 septembrie 2007 
EU:C:2007:508 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Libertatea de stabilire și libera prestare 
a serviciilor - Concesiuni ale unui serviciu public - Reînnoirea a 329 de concesiuni pentru 
gestionarea și colectarea de pariuri pe cursele hipice fără a se recurge la o procedură de 
licitație - Obligațiile de publicitate și de transparență 

C-399/05 Comisia/Grecia 
Hotărârea din 18 iulie 2007 
EU:C:2007:446 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 93/38/CEE - Contracte de 
achiziții publice în sectoarele apei, energiei, transportului și telecomunicațiilor - Construirea 
și punerea în funcțiune a unei centrale termoelectrice - Condiții de admitere la procedura de 
atribuire 

C-382/05 Comisia/Italia 
Hotărârea din 18 iulie 2007 
EU:C:2007:445 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de achiziții publice de servicii 
- Directiva 92/50/CEE - Convenții privind tratarea deșeurilor urbane - Calificare - Contract de 
achiziții publice - Concesiune de servicii - Măsuri de publicitate 

C-503/04 Comisia/Germania 
Hotărârea din 18 iulie 2007 
EU:C:2007:432 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Hotărâre a Curții de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor - Neexecutare - Articolul 228 CE - Măsuri impuse de executarea 
hotărârii Curții - Rezilierea unui contract 

T-250/05 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Hotărârea din 12 iulie 2007 
EU:T:2007:225 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedura comunitară a cererii de ofertă 
- Prestarea de servicii referitoare la colectarea, producerea și difuzarea publicațiilor 
electronice, în special a Suplimentului Jurnalului Oficial al Uniunii Europene - Respingerea 
ofertei unui ofertant - Egalitate de tratament - Obligația de motivare - Lipsa erorii vădite de 
apreciere 

C-6/05 Medipac-Kazantzidis 
Hotărârea din 14 iunie 2007 
EU:C:2007:337 

Libera circulație a mărfurilor - Directiva 93/42/CEE - Achiziționarea de către un spital a unor 
dispozitive medicale purtând marcajul CE - Măsuri de protecție - Contract de achiziții publice 
de bunuri - Contract care nu atinge pragul de aplicare a Directivei 93/36/CEE - Principiul 
egalității de tratament și obligația de transparență 

T-271/04 Citymo/Comisia 
Hotărârea din 8 mai 2007 
EU:T:2007:128 

Răspundere contractuală - Clauză compromisorie - Contract de închiriere - Inadmisibilitate 
- Răspundere extracontractuală - Negocieri precontractuale - Excepția de ilegalitate 
- Încrederea legitimă - Buna-credință - Abuz de drept - Prejudiciu material - Pierderea unei 
șanse 

T-71/07 R Icuna.Com/Parlamentul 
Ordonanța din 4 mai 2007 
EU:T:2007:126 

Achiziții publice - Procedură de cerere de oferte comunitară - Procedură privind măsurile 
provizorii - Lipsa urgenței 

C-195/04 Comisia/Finlanda 
Hotărârea din 26 aprilie 2007 
EU:C:2007:248 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Achiziție publică de echipamente de 
catering instituțional - Articolul 28 CE - Restricții cantitative la import - Măsuri cu efect 
echivalent - Principiul nediscriminării - Obligația de transparență 
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C-189/06 P TEA-CEGOS și STG/Comisia 
Ordonanța din 20 aprilie 2007 
EU:C:2007:242 

Recurs - Contracte de achiziții publice de servicii - Cerere de oferte pentru atribuirea unui 
contract-cadru multilateral de recrutare de experți pe termen scurt, având ca misiune 
furnizarea de asistență tehnică în favoarea unor țări terțe - Respingerea ofertei recurentelor 
- Recurs în mod manifest nefondat 

C-295/05 Asociación Nacional de Empresas 
Forestales 
Hotărârea din 19 aprilie 2007 
EU:C:2007:227 

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare - Admisibilitate - Articolul 86 alineatul (1) 
CE - Absența unui efect autonom - Elemente care permit Curții să răspundă în mod eficient 
la întrebările adresate - Directivele 92/50/CEE, 93/36/CEE și 93/37/CEE - Reglementare 
națională care permite unei întreprinderi aflate în proprietate publică să execute operațiuni 
la comanda directă a autorităților publice, fără aplicarea regimului general de atribuire a 
contractelor de achiziții publice - Structură de gestionare internă - Condiții - Autoritatea 
publică trebuie să exercite asupra unei entități distincte un control analog celui pe care îl 
exercită asupra propriilor servicii - Entitatea distinctă trebuie să desfășoare partea cea mai 
importantă a activității sale împreună cu autoritatea sau autoritățile publice care o dețin 

T-195/05 Deloitte Business Advisory/Comisia 
Hotărârea din 18 aprilie 2007 
EU:T:2007:107 

Contracte de achiziții publice de servicii - Cerere de oferte referitoare la activități de evaluare 
a programelor și la alte activități în domeniul sănătății publice - Respingerea unei oferte 
- Conflict de interese 

T-205/05 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Ordonanța din 26 februarie 2007 
EU:T:2007:59 

Acțiune în anulare - Clauză compromisorie - Programul eContent - Rezilierea unui contract 
- Rambursare - Inadmisibilitate 

C-220/05 Auroux și alții 
Hotărârea din 18 ianuarie 2007 
EU:C:2007:31 

Contracte de achiziții publice - Directiva 93/37/CE - Atribuire fără cerere de oferte 
- Convenție pentru realizarea unei lucrări de amenajare încheiată între două autorități 
contractante - Noțiunile de „contracte de achiziții publice de lucrări” și „lucrare” - Modalități 
de calcul al valorii contractului 

T-106/05 Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Ordonanța din 10 octombrie 2006 
EU:T:2006:299 

Contracte de achiziții publice de servicii - Cerere de oferte privind asistența tehnică pentru 
îmbunătățirea sistemului de tehnologii ale informației și comunicațiilor din Institutul de Stat 
de Statistică al Republicii Turcia - Cerere respinsă - Termen de depunere a cererii - Act de 
confirmare - Inadmisibilitate 

T-114/06 R Globe/Comisia 
Ordonanța din 20 iulie 2006 
EU:T:2006:221 

Procedură de aplicare a măsurilor provizorii - Fumus boni iuris 

C-340/04 Carbotermo și Consorzio Alisei 
Hotărârea din 11 mai 2006 
EU:C:2006:308 

Directiva 93/36/CEE - Contracte de achiziții publice de bunuri - Atribuire fără licitație 
- Atribuirea contractului către o întreprindere la care autoritatea contractantă deține acțiuni 

C-410/04 ANAV 
Hotărârea din 6 aprilie 2006 
EU:C:2006:237 

Libertatea de a presta servicii - Serviciu de transport public local - Atribuire fără licitație 
- Atribuire de către o autoritate publică unei întreprinderi la care deține capitalul social 

T-376/05 
și 
T-383/05 

TEA-CEGOS și alții/Comisia 
Hotărârea din 14 februarie 2006 
EU:T:2006:47 

Contracte de achiziții publice - Procedură de licitație comunitară - Recrutarea asistenței 
tehnice pentru expertiză pe termen scurt în beneficiul exclusiv al țărilor terțe care 
beneficiază de ajutor extern - Respingerea ofertelor 

C-226/04 
și 
C-228/04 

La Cascina și alții 
Hotărârea din 9 februarie 2006 
EU:C:2006:94 

Contracte de achiziții publice de servicii - Directiva 92/50/CEE - Articolul 29 primul paragraf 
literele (e) și (f) - Obligații ale prestatorilor de servicii - Plata contribuțiilor de securitate 
socială și a impozitelor 

T-437/05 R Brink's Security Luxembourg/Comisia 
Ordonanța din 7 februarie 2006 
EU:T:2006:45 

Măsuri provizorii - Absența urgenței 

C-331/04 ATI EAC e Viaggi di Maio și alții 
Hotărârea din 24 noiembrie 2005 
EU:C:2005:718 

Contracte de achiziții publice de servicii - Directivele 92/50/CEE și 93/38/CEE - Criterii de 
atribuire - Oferta economică cea mai avantajoasă - Respectarea criteriilor de atribuire 
prevăzute în documentele contractuale sau în anunțul de participare - Stabilirea subfactorilor 
pentru unul dintre criteriile de atribuire în documentele contractuale sau în anunțul de 
participare - Decizie de aplicare a ponderării - Principiile tratamentului egal al ofertanților și 
transparenței 

C-29/04 Comisia/Austria 
Hotărârea din 10 noiembrie 2005 
EU:C:2005:670 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Articolele 8, 11 alineatul (1) și 15 
alineatul (2) din Directiva 92/50/CEE - Procedura de atribuire a contractelor de achiziții 
publice de servicii - Contract privind eliminarea deșeurilor - Absența licitației 

C-187/04 
și 
C-188/04 

Comisia/Italia 
Hotărârea din 27 octombrie 2005 
EU:C:2005:652 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 93/37/CEE - Contracte de 
achiziții publice de lucrări - Concesiuni de lucrări publice - Reguli de publicitate 

C-525/03 Comisia/Italia 
Hotărârea din 27 octombrie 2005 
EU:C:2005:648 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Norme naționale care încetează să mai 
aibă efecte juridice înainte de expirarea termenului stabilit în avizul motivat 
- Inadmisibilitatea acțiunii 
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C-234/03 Contse și alții 
Hotărârea din 27 octombrie 2005 
EU:C:2005:644 

Libertatea de stabilire - Libertatea de a presta servicii - Directiva 92/50/CEE - Contracte de 
achiziții publice de servicii - Principiul nediscriminării - Servicii de sănătate constând în 
tratamente respiratorii la domiciliu - Cerințe de admitere - Criterii de evaluare 

C-158/03 Comisia/Spania 
Hotărârea din 27 octombrie 2005 
EU:C:2005:642 

Libertatea de stabilire - Libertatea de a presta servicii - Licitații lansate de Institutul Național 
de Sănătate - Servicii de sănătate respiratorie la domiciliu - Condiții de admitere - Criterii de 
evaluare - Principiul nediscriminării 

C-264/03 Comisia/Franța 
Hotărârea din 20 octombrie 2005 
EU:C:2005:620 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de achiziții publice - Directiva 
92/50/CEE - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii - Libertatea 
de a presta servicii - Agenție delegată pentru contractarea proiectului - Persoanele cărora le 
poate fi încredințată sarcina delegării contractării proiectului - Lista exhaustivă a persoanelor 
juridice conform legislației franceze 

C-458/03 Parking Brixen 
Hotărârea din 13 octombrie 2005 
EU:C:2005:605 

Achiziții publice - Proceduri de atribuire - Concesionare de servicii - Gestionarea parcărilor 
publice cu plată 

T-195/05 R Deloitte Business Advisory/Comisia 
Ordonanța din 20 septembrie 2005 
EU:T:2005:330 

Măsuri provizorii - Procedura de licitație comunitară - Pierderea unei oportunități - Urgență 
- Echilibrul de interese 

T-140/04 Ehcon/Comisia 
Ordonanța din 14 septembrie 2005 
EU:T:2005:321 

Contracte de achiziții publice de servicii - Invitație de participare la licitație - Respingerea unei 
oferte -Răspundere extracontractuală - Prescripție - Inadmisibilitate - Acțiune vădit 
nefondată 

C-129/04 Espace Trianon și Sofibail 
Hotărârea din 8 septembrie 2005 
EU:C:2005:521 

Achiziții publice - Directiva 89/665/CEE - Proceduri de revizuire privind atribuirea 
contractelor de achiziții publice - Persoanele cărora trebuie să le fie disponibile procedurile 
de revizuire - Ofertă depusă de către un consorțiu - Interzicerea ca membrii unui consorțiu să 
acționeze individual - Conceptul de „interes de a obține contractul de achiziție publică” 

C-231/03 Coname 
Hotărârea din 21 iulie 2005 
EU:C:2005:487 

Articolele 43, 49 și 81 CE - Concesiune pentru gestionarea serviciului public de distribuție a 
gazelor 

T-148/04 TQ3 Travel Solutions Belgium/Comisia 
Hotărârea din 6 iulie 2005 
EU:T:2005:274 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de licitație comunitară - Furnizarea de 
servicii de agenție de turism pentru călătoriile efectuate de funcționari și de alți angajați ai 
instituțiilor 

C-462/03 
și 
C-463/03 

Strabag și Kostmann 
Hotărârea din 16 iunie 2005 
EU:C:2005:389 

Contracte de achiziții publice - Directiva 93/38/CEE - Sectoarele apei, energiei, transporturilor 
și telecomunicațiilor - Conceptele de „exploatare” și „furnizare” a rețelelor care furnizează un 
serviciu public în domeniul transportului feroviar - Lucrări de infrastructură feroviară 

T-125/05 R Umwelt- und Ingenieurtechnik 
Dresden/Comisia 
Ordonanța din 2 iunie 2005 
EU:T:2005:197 

Cerere de măsuri provizorii - Urgență - Absență 

C-15/04 Koppensteiner 
Hotărârea din 2 iunie 2005 
EU:C:2005:345 

Achiziții publice - Directiva 89/665/CEE - Proceduri de revizuire privind atribuirea 
contractelor de achiziții publice - Decizie de retragere a unei invitații la licitație după 
deschiderea ofertelor - Revizuire judiciară - Domeniu de aplicare - Principiul eficacității 

C-394/02 Comisia/Grecia 
Hotărârea din 2 iunie 2005 
EU:C:2005:336 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 93/38/CEE - Achiziții publice în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor - Contract pentru construirea 
unui sistem de benzi transportoare pentru centrala termoelectrică Megalopolis 
- Nepublicarea unui anunț de participare - Particularități tehnice - Eveniment imprevizibil 
- Urgență excepțională 

T-160/03 AFCon Management Consultants și 
alții/Comisia 
Hotărârea din 17 martie 2005 
EU:T:2005:107 

Programul TACIS - Invitație la licitație - Nereguli în procedura de licitație - Acțiune în 
despăgubiri 

C-414/03 Comisia/Germania 
Hotărârea din 3 martie 2005 
EU:C:2005:134 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat - Articolul 8 din Directiva 92/50/CEE - Procedura 
de atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii - Colectarea deșeurilor în Landul 
Saxonia Inferioară 

C-21/03 
și 
C-34/03 

Fabricom 
Hotărârea din 3 martie 2005 
EU:C:2005:127 

Achiziții publice - Lucrări, bunuri și servicii - Sectoarele apei, energiei, transporturilor și 
telecomunicațiilor - Interdicția participării la o procedură de depunere a ofertei pentru 
persoana care a contribuit la realizarea lucrărilor, bunurilor sau serviciilor în cauză 

T-447/04 R Capgemini Nederland/Comisia 
Ordonanța din 31 ianuarie 2005 
EU:T:2005:27 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedura de licitație comunitară - Procedura 
intermediară - Fumus boni iuris - Urgență 
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C-84/03 Comisia/Spania 
Hotărârea din 13 ianuarie 2005 
EU:C:2005:14 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directivele 93/36/CEE și 93/37/CEE 
- Contracte de achiziții publice - Procedura de atribuire a contractelor de furnizare și de 
lucrări - Domeniu de aplicare - Definiția autorității contractante - Acorduri de cooperare 
interadministrativă - Definiția contractului - Utilizarea procedurii de negociere în cazuri care 
nu sunt prevăzute de directivă 

C-26/03 Stadt Halle și RPL Lochau 
Hotărârea din 11 ianuarie 2005 
EU:C:2005:5 

Directiva 92/50/CEE - Contracte de achiziții publice de servicii - Atribuire fără licitație publică 
- Atribuirea contractului unei întreprinderi mixte public-privată - Protecție jurisdicțională 
- Directiva 89/665/CEE 

T-303/04 R II Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Ordonanța din 22 decembrie 2004 
EU:T:2004:373 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de achiziție comunitară - Măsuri 
provizorii - Cerere de suspendare a executării - Cerere reiterată - Motive noi - Urgență 
- Absență 

C-126/03 Comisia/Germania 
Hotărârea din 18 noiembrie 2004 
EU:C:2004:728 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 92/50/CEE - Contracte de 
achiziții publice - Servicii de transport de deșeuri - Procedură fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare - Contract încheiat de o autoritate contractantă în contextul unei 
activități economice supuse concurenței - Contract încheiat de o autoritate contractantă 
pentru a putea depune o ofertă într-o procedură de licitație - Dovada capacităților 
furnizorului de servicii - Posibilitatea de a se baza pe capacitățile unui terț - Subcontractare 
- Consecințele unei hotărâri care constată neîndeplinirea unei obligații 

T-303/04 R Evropaïki Dynamiki/Comisia 
Ordonanța din 10 noiembrie 2004 
EU:T:2004:332 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de achiziție comunitară - Măsuri 
provizorii - Cerere de suspendare a executării - Urgență - Absență 

C-275/03 Comisia/Portugalia 
Hotărârea din 14 octombrie 2004 
EU:C:2004:632 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 89/665/CEE - Proceduri de 
atac referitoare la atribuirea contractelor de furnizare și de lucrări - Transpunere incompletă 

C-340/02 Comisia/Franța 
Hotărârea din 14 octombrie 2004 
EU:C:2004:623 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 92/50/CEE - Procedura de 
atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii - Asistență pentru antreprenorul 
general privind o stație de epurare a apelor uzate - Premiu acordat concurentului câștigător 
într-un concurs de proiecte anterior, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare 

C-247/02 Sintesi 
Hotărârea din 7 octombrie 2004 
EU:C:2004:593 

Apropierea legislațiilor - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări 
- Directiva 93/37 - Atribuirea contractelor - Criterii de atribuire - Norme naționale care impun 
obligația ca autoritățile contractante să utilizeze numai criteriul celui mai mic preț - Dreptul 
autorității contractante de a alege între criteriul prețului mai mic și cel al ofertei mai 
avantajoase din punct de vedere economic 

C-385/02 Comisia/Italia 
Hotărârea din 14 septembrie 2004 
EU:C:2004:522 

Armonizarea legislațiilor - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări 
- Directiva 93/37 - Derogări de la normele comune - Interpretare strictă - Existența unor 
circumstanțe excepționale - Sarcina probei - Lucrări similare atribuite întreprinderii căreia i-a 
fost atribuit contractul inițial - Durată 

C-125/03 Comisia/Germania 
Hotărârea din 9 septembrie 2004 
EU:C:2004:511 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Admisibilitate - Interesul procesual 
- Directiva 92/50/CEE - Contracte de achiziții publice - Servicii de transport de deșeuri 
- Procedură fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare 

T-148/04 R TQ3 Travel Solutions Belgium/Comisia 
Ordonanța din 27 iulie 2004 
EU:T:2004:248 

Contracte de achiziții publice de servicii - Procedură de achiziție comunitară - Decizie 
intermediară - Cerere de suspendare a executării și măsuri provizorii - Urgență - Absență 

C-212/02 Comisia/Austria 
Hotărârea din 24 iunie 2004 
EU:C:2004:386 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat - Directivele 89/665/CEE și 92/13/CEE 
- Transpunere insuficientă - Obligația de a prevedea, în legislația referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziții publice, o procedură care să permită tuturor ofertanților 
necâștigători să obțină anularea deciziei de atribuire a contractului 

C-496/99 P Comisia/CAS Succhi di Frutta 
Hotărârea din 29 aprilie 2004 
EU:C:2004:236 

Recurs - Politică agricolă comună - Ajutor alimentar - Procedură de licitație - Decizie de 
modificare a condițiilor licitației după atribuirea contractului - Plata ofertanților câștigători în 
fructe, altele decât cele specificate în anunțul de licitație 

C-314/01 Siemens și ARGE Telekom 
Hotărârea din 18 martie 2004 
EU:C:2004:159 

Contracte de achiziții publice - Directiva 89/665/CEE - Proceduri de revizuire privind 
atribuirea contractelor de achiziții publice - Consecințele unei decizii a organismului 
responsabil cu procedurile de revizuire care anulează decizia autorității contractante de a nu 
revoca procedura prin care a fost atribuit contractul - Restricție privind utilizarea 
subcontractării 

C-230/02 Grossmann Air Service 
Hotărârea din 12 februarie 2004 
EU:C:2004:93 

Achiziții publice - Directiva 89/665/CEE - Proceduri de revizuire pentru atribuirea contractelor 
de achiziții publice - Articolul 1 alineatul (3) și articolul 2 alineatul (1) litera (b) - Persoane 
cărora trebuie să le fie accesibile procedurile de revizuire - Definiția interesului pentru 
obținerea unui contract de achiziție publică 
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T-202/02 Makedoniko Metro și 
Michaniki/Comisia 
Ordonanța din 14 ianuarie 2004 
EU:T:2004:5 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Neînceperea procedurii de încălcare a dreptului 
comunitar - Articolul 3 din Directiva 89/665/CEE - Acțiune în despăgubire - Inadmisibilitate 

C-448/01 EVN și Wienstrom 
Hotărârea din 4 decembrie 2003 
EU:C:2003:651 

Directiva 93/36/CEE - Contracte de furnizare - Conceptul de ofertă cea mai avantajoasă din 
punct de vedere economic - Criteriu de atribuire care acordă preferință electricității produse 
din surse regenerabile de energie - Directiva 89/665/CEE - Proceduri de revizuire a achizițiilor 
publice - Decizii ilegale - Posibilitate de anulare în cazul unei influențe semnificative asupra 
rezultatului procedurii de licitație - Ilegalitatea unui criteriu de atribuire - Obligația de a anula 
invitația la licitație 

C-244/02 Kauppatalo Hansel 
Ordonanța din 16 octombrie 2003 
EU:C:2003:560 

Directiva 93/36/CEE - Proceduri de atribuire a contractelor de furnizare - Evaluare incorectă 
în ceea ce privește criteriul de determinare a ofertei celei mai avantajoase din punct de 
vedere economic - Renunțare la atribuirea contractului 

C-421/01 Traunfellner 
Hotărârea din 16 octombrie 2003 
EU:C:2003:549 

Directiva 93/37/CEE - Contracte de achiziții publice de lucrări - Conceptul de „variantă” 
- Condiții de examinare și evaluare în scopul atribuirii contractului 

C-252/01 Comisia/Belgia 
Hotărârea din 16 octombrie 2003 
EU:C:2003:547 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Proceduri de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de servicii - Directiva 92/50/CEE - Reînnoirea unui contract de supraveghere 
a coastei belgiene prin fotografiere aeriană 

C-283/00 Comisia/Spania 
Hotărârea din 16 octombrie 2003 
EU:C:2003:544 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Achiziții publice - Directiva 93/37/CEE 
- Procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări - Societate comercială de 
stat guvernată de reguli de drept privat - Obiectul societății constând în punerea în aplicare a 
unui plan de rambursare a costurilor pentru înființarea de penitenciare - Conceptul de 
autoritate contractantă 

C-410/01 Fritsch, Chiari & Partner și alții 
Hotărârea din 19 iunie 2003 
EU:C:2003:362 

Contracte de achiziții publice - Directiva 89/665/CEE - Proceduri de revizuire privind 
atribuirea contractelor de achiziții publice - Articolul 1 alineatul (3) - Persoanele cărora 
trebuie să le fie disponibile proceduri de revizuire - Definiția interesului pentru obținerea 
contractului 

C-315/01 GAT 
Hotărârea din 19 iunie 2003 
EU:C:2003:360 

Contracte de achiziții publice - Directiva 89/665/CEE - Proceduri de revizuire privind 
atribuirea contractelor de achiziții publice - Competența organismului responsabil cu 
procedurile de revizuire de a lua în considerare încălcările din oficiu - Directiva 93/36/CEE 
- Proceduri de atribuire a contractelor de furnizare - Criterii de selecție - Criterii de atribuire 

C-249/01 Hackermüller 
Hotărârea din 19 iunie 2003 
EU:C:2003:359 

Contracte de achiziții publice - Directiva 89/665/CEE - Proceduri de revizuire privind 
atribuirea contractelor de achiziții publice - Articolul 1 alineatul (3) - Persoanele cărora 
trebuie să le fie disponibile procedurile de revizuire 

C-18/01 Korhonen și alții 
Hotărârea din 22 mai 2003 
EU:C:2003:300 

Directiva 92/50/CEE - Contracte de achiziții publice de servicii - Definiția autorității 
contractante - Organism de drept public - Societate înființată de o autoritate regională sau 
locală pentru a promova dezvoltarea activităților industriale sau comerciale pe teritoriul 
acestei autorități 

C-214/00 Comisia/Spania 
Hotărârea din 15 mai 2003 
EU:C:2003:276 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat - Directiva 89/665/CEE - Proceduri de revizuire în 
domeniul achizițiilor publice - Transpunere - Definiție a autorității contractante - Organism 
de drept public - Acte atacabile - Măsuri provizorii 

C-349/97 Spania/Comisia 
Hotărârea din 8 mai 2003 
EU:C:2003:251 

FEOGA - Lichidarea conturilor - Exercițiul financiar 1993 

C-20/01 
și 
C-28/01 

Comisia/Germania 
Hotărârea din 10 aprilie 2003 
EU:C:2003:220 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Admisibilitate - Interes procesual în 
acțiune - Directiva 92/50/CEE - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de 
servicii - Procedură negociată fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare - Condiții 

C-424/01 CS Austria 
Ordonanța din 9 aprilie 2003 
EU:C:2003:213 

Contracte de achiziții publice - Directiva 89/665/CEE - Proceduri de revizuire pentru 
atribuirea contractelor de achiziții publice - Acțiune în anularea unei decizii a autorității 
contractante - Cerere de măsuri provizorii - Obligația sau puterea de apreciere a 
organismului responsabil cu procedurile de revizuire pentru a ține seama de perspectivele de 
succes ale cererii de fond - Articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul de procedură 
- Întrebare la care răspunsul nu admite nicio îndoială rezonabilă 

C-373/00 Adolf Truley 
Hotărârea din 27 februarie 2003 
EU:C:2003:110 

Directiva 93/36/CEE - Contracte de achiziții publice de bunuri - Conceptul de autoritate 
contractantă - Organism de drept public - Întreprindere funerară 

C-327/00 Santex 
Hotărârea din 27 februarie 2003 
EU:C:2003:109 

Directiva 93/36/CEE - Contracte de furnizare - Directiva 89/665/CEE - Proceduri de revizuire 
- Termen de prescripție - Principiul eficacității 
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T-4/01 Renco/Consiliul 
Hotărârea din 25 februarie 2003 
EU:T:2003:37 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Directiva 93/37/CEE - Documente contractuale 
- Criterii de atribuire - Motivarea deciziei de atribuire - Erori manifeste de evaluare 
- Răspundere extracontractuală a Comunității 

T-183/00 Strabag Benelux/Consiliul 
Hotărârea din 25 februarie 2003 
EU:T:2003:36 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Inexistența deciziei atacate - Motivarea deciziei de 
atribuire - Criterii de atribuire - Acțiune în anulare - Răspundere extracontractuală a 
Comunității 

C-57/01 Makedoniko Metro și Michaniki 
Hotărârea din 23 ianuarie 2003 
EU:C:2003:47 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Reguli de participare - Grup de operatori care depun 
o ofertă - Modificare a componenței grupului - Interdicție prevăzută în documentația de 
atribuire - Compatibilitate cu dreptul comunitar - Proceduri de revizuire 

C-470/99 Universale-Bau și alții 
Hotărârea din 12 decembrie 2002 
EU:C:2002:746 

Directiva 93/37/CEE - Contracte de achiziții publice de lucrări - Definiția „autorității 
contractante” - Organism de drept public - Procedură restricționată - Norme de ponderare a 
criteriilor de selectare a candidaților invitați la licitație - Publicitate - Directiva 89/665/CEE 
- Proceduri de contestare referitoare la achizițiile publice - Termene pentru contestare 

T-40/01 Scan Office Design/Comisia 
Hotărârea din 28 noiembrie 2002 
EU:T:2002:288 

Achiziții publice - Furnizare de mobilier de birou - Acțiune în despăgubiri 

C-411/00 Felix Swoboda 
Hotărârea din 14 noiembrie 2002 
EU:C:2002:660 

Contracte de achiziții publice de servicii - Directiva 92/50/CEE - Domeniu de aplicare ratione 
materiae - Relocarea unei bănci centrale - Contract referitor atât la serviciile enumerate în 
anexa IA la Directiva 92/50, cât și la serviciile enumerate în anexa IB la directiva menționată 
- Predominanță, în termeni valorici, a serviciilor enumerate în anexa IB 

T-211/02 Tideland Signal/Comisia 
Hotărârea din 27 septembrie 2002 
EU:T:2002:232 

Achiziții publice - Respingerea ofertei - Neexercitarea competenței de a solicita clarificarea 
ofertei - Acțiune în anulare - Procedură accelerată 

C-513/99 Concordia Bus Finland 
Hotărârea din 17 septembrie 2002 
EU:C:2002:495 

Contracte de achiziții publice de servicii în sectorul transporturilor - Directivele 92/50/CEE și 
93/38/CEE - Municipalitate contractantă care organizează servicii de transport cu autobuzul 
și a cărei entitate independentă din punct de vedere economic participă la procedura de 
licitație în calitate de ofertant - Examinarea criteriilor referitoare la protecția mediului pentru 
a determina oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic - Eligibilitate entității 
municipale care licitează dacă îndeplinește mai ușor aceste criterii 

C-92/00 HI 
Hotărârea din 18 iunie 2002 
EU:C:2002:379 

Contracte de achiziții publice - Directiva 92/50/CEE - Procedura de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de servicii - Directiva 89/665/CEE - Domeniu de aplicare - Decizie de 
retragere a unei cereri de ofertă - Control judiciar - Domeniu de aplicare 

T-365/00 AICS/Parlamentul 
Hotărârea din 11 iunie 2002 
EU:T:2002:151 

Contracte de achiziții publice pentru furnizarea de servicii - Transportul persoanelor care 
folosesc vehicule cu șoferi în timpul sesiunilor Parlamentului de la Strasbourg 
- Conformitatea cu legislația franceză 

C-358/00 Buchhändler-Vereinigung 
Ordonanța din 30 mai 2002 
EU:C:2002:317 

Articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul de procedură - Contracte de achiziții publice de 
servicii - Directiva 92/50/CEE - Concesionarea serviciilor publice 

T-169/00 Esedra/Comisia 
Hotărârea din 26 februarie 2002 
EU:T:2002:40 

Contract de achiziții publice de servicii - Servicii de gestionare a creșelor - Principiul 
nediscriminării - Anunț de participare - Specificații - Motivarea deciziei de a nu atribui 
contractul - Abuz de putere 

C-59/00 Vestergaard 
Ordonanța din 3 decembrie 2001 
EU:C:2001:654 

Articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul de procedură - Contracte de achiziții publice de 
lucrări care nu ating valorile-prag prevăzute în Directiva 93/37/CEE - Clauză care impune 
utilizarea unui produs definit de marca sa, fără posibilitatea utilizării unui produs similar 
- Libera circulație a mărfurilor 

C-285/99 
și 
C-286/99 

Impresa Lombardini 
Hotărârea din 27 noiembrie 2001 
EU:C:2001:640 

Directiva 93/37/CEE - Contracte de achiziții publice de lucrări - Atribuire de contracte - Oferte 
anormal de scăzute - Norme detaliate de explicare și respingere aplicate într-un stat membru 
- Obligații ale autorității de atribuire în temeiul dreptului comunitar 

C-19/00 SIAC Construction 
Hotărârea din 18 octombrie 2001 
EU:C:2001:553 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere 
economic - Criterii de atribuire 

C-172/97 OP SIVU 
Hotărârea din 2 octombrie 2001 
EU:C:2001:501 

Clauză de arbitraj - Neexecutarea unui contract - Procedură de opoziție 

C-399/98 Ordine degli Architetti și alții 
Hotărârea din 12 iulie 2001 
EU:C:2001:401 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Directiva 93/37/CEE - Legislație națională conform 
căreia titularul unei autorizații de construire sau al unui plan de dezvoltare aprobat poate 
executa direct lucrări de infrastructură, prin compensarea unor contribuții - Legislație 
națională care permite autorităților publice să negocieze direct cu un operator condițiile 
măsurilor administrative care îl privesc 
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C-439/00 Comisia/Franța 
Hotărârea din 21 iunie 2001 
EU:C:2001:353 

Neîndeplinirea obligațiilor de către statul membru - Directiva 98/4/CE - Nerespectarea 
termenului de transpunere 

C-330/00 P AICS/Parlamentul 
Ordonanța din 21 iunie 2001 
EU:C:2001:352 

Recurs - Contracte de achiziții publice de servicii - Transport de persoane cu vehicule cu 
șoferi pentru Parlamentul European de la Strasbourg - Invitație de participare la licitație 
- Respectarea legislației naționale - Respingerea unei oferte - Recurs în parte vădit inadmisibil 
și în parte vădit nefondat 

C-223/99 
și 
C-260/99 

Agorà și Excelsior 
Hotărârea din 10 mai 2001 
EU:C:2001:259 

Contracte de achiziții publice de servicii - Definiția autorității contractante - Organism de 
drept public 

C-97/00 Comisia/Franța 
Hotărârea din 8 martie 2001 
EU:C:2001:149 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Netranspunerea Directivei 97/52/CE 

C-237/99 Comisia/Franța 
Hotărârea din 1 februarie 2001 
EU:C:2001:70 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 93/37/CEE - Contracte de 
achiziții publice de lucrări - Noțiunea de „autoritate contractantă” 

C-172/99 Liikenne 
Hotărârea din 25 ianuarie 2001 
EU:C:2001:59 

Directiva 77/187/CEE - Protejarea drepturilor angajaților în caz de transfer de întreprinderi 
- Directiva 92/50/CEE - Contracte de achiziții publice de servicii - Servicii de transport public 
non-maritim 

C-94/99 ARGE 
Hotărârea din 7 decembrie 2000 
EU:C:2000:677 

Contracte de achiziții publice de servicii - Directiva 92/50/CEE - Procedura de atribuire a 
contractelor de achiziții publice - Tratamentul egal al ofertanților - Discriminare pe motiv de 
naționalitate - Libertatea de a presta servicii 

C-324/98 Telaustria și Telefonadress 
Hotărârea din 7 decembrie 2000 
EU:C:2000:669 

Contracte de achiziții publice de servicii - Directiva 92/50/CEE - Contracte de achiziții publice 
de servicii în sectorul telecomunicațiilor - Directiva 93/38/CEE - Concesionarea serviciilor 
publice 

C-337/98 Comisia/Franța 
Hotărârea din 5 octombrie 2000 
EU:C:2000:543 

Aplicabilitate ratione temporis - Proiect de cale ferată ușoară din zona urbană a conurbației 
Rennes - Contract atribuit prin procedură negociată fără anunț de participare 

C-16/98 Comisia/Franța 
Hotărârea din 5 octombrie 2000 
EU:C:2000:541 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 93/38/CEE - Contracte de 
achiziții publice în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor - Lucrări de 
electrificare și de iluminat public în departamentul Vendée - Noțiunea de lucrare 

C-380/98 University of Cambridge 
Hotărârea din 3 octombrie 2000 
EU:C:2000:529 

Contracte de achiziții publice - Procedură de atribuire a contractelor de achiziții publice de 
servicii, bunuri și lucrări - Autoritate contractantă - Organism de drept public 

C-225/98 Comisia/Franța 
Hotărârea din 26 septembrie 2000 
EU:C:2000:494 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de achiziții publice de lucrări 
- Directivele 71/305/CEE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 89/440/CEE, și 
93/37/CEE - Construcția și întreținerea clădirilor școlare administrate de regiunea Nord-Pas-
de-Calais și Departamentul de Nord 

T-169/00 R Esedra/Comisia 
Ordonanța din 20 iulie 2000 
EU:T:2000:198 

Procedură de aplicare a măsurilor provizorii - Suspendarea executării 

T-139/99 AICS/Parlamentul 
Hotărârea din 6 iulie 2000 
EU:T:2000:182 

Contract de achiziții publice de servicii - Transport de persoane cu vehicule cu șofer - Invitație 
la licitație - Respectarea legislației naționale - Principiile bunei administrări și cooperării loiale 
- Respingerea unei oferte 

C-13/99 P TEAM/Comisia 
Hotărârea din 15 iunie 2000 
EU:C:2000:329 

Recurs - Program PHARE - Decizie de anulare a unei licitații și de lansare a unei noi licitații 
- Acțiune în despăgubiri - Calificarea prejudiciului reparabil - Legătură cauzală - Măsuri de 
organizare a procedurii - Măsuri de anchetă 

T-145/98 ADT Projekt/Comisia 
Hotărârea din 24 februarie 2000 
EU:T:2000:54 

Programul TACIS - Invitație la licitație - Nereguli în cadrul procedurii de licitație - Acțiune în 
anulare - Acțiune în despăgubiri - Admisibilitate 

T-5/99 Andriotis/Comisia și Cedefop 
Ordonanța din 10 februarie 2000 
EU:T:2000:37 

CEDEFOP - Procedură de atribuire a unui contract de achiziții publice de servicii - Cerere de 
oferte pentru servicii de arhitectură - Absența publicării anunțului de atribuire privind 
rezultatele procedurii - Interes procesual - Acțiune vădit inadmisibilă 

C-176/98 Holst Italia 
Hotărârea din 2 decembrie 1999 
EU:C:1999:593 

Directiva 92/50/CEE - Contracte de achiziții publice de servicii - Dovada capacității 
prestatorului de servicii - Posibilitatea de a se baza pe capacitatea unei alte companii 

C-440/98 RAI 
Ordonanța din 26 noiembrie 1999 
EU:C:1999:590 

Articolul 177 din Tratatul CE (devenit articolul 234 CE) - Definiția „instanței judecătorești a 
unui stat membru” - Norme comunitare privind achizițiile publice 
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C-192/98 ANAS 
Ordonanța din 26 noiembrie 1999 
EU:C:1999:589 

Articolul 177 din Tratatul CE (în prezent articolul 234 CE) - Conceptul de „competență a unuia 
dintre statele membre” - Directiva 92/50/CEE - Proceduri de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de servicii 

C-275/98 Unitron Scandinavia și 3-S 
Hotărârea din 18 noiembrie 1999 
EU:C:1999:567 

Contracte de furnizare - Directiva 93/36/CEE - Atribuirea contractelor de furnizare de către 
un organism care nu este autoritate contractantă 

C-107/98 Teckal 
Hotărârea din 18 noiembrie 1999 
EU:C:1999:562 

Contracte de achiziții publice de servicii și de furnizare - Directivele 92/50/CEE și 93/36/CEE 
- Atribuirea de către o autoritate locală a unui contract de achiziții publice de servicii și de 
furnizare către un consorțiu al cărui membru este 

C-81/98 Alcatel Austria și alții 
Hotărârea din 28 octombrie 1999 
EU:C:1999:534 

Achiziții publice - Procedura de atribuire a contractelor de furnizare și de lucrări - Procedura 
de revizuire 

C-328/96 Comisia/Austria 
Hotărârea din 28 octombrie 1999 
EU:C:1999:526 

Neîndeplinirea obligațiilor - Contracte de achiziții publice de lucrări - Admisibilitate 
- Compatibilitatea cu legislația comunitară a condițiilor care guvernează cererile de oferte 
- Nepublicarea unui anunț de participare în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene 

T-191/96 
și 
T-106/97 

CAS Succhi di Frutta/Comisia 
Hotărârea din 14 octombrie 1999 
EU:T:1999:256 

Politică agricolă comună - Ajutor alimentar - Procedură de licitație - Plata ofertanților 
câștigători cu alte fructe decât cele specificate în anunțul de participare la licitație 

C-27/98 Fracasso și Leitschutz 
Hotărârea din 16 septembrie 1999 
EU:C:1999:420 

Contract de achiziții publice de lucrări - Contract atribuit singurului ofertant considerat 
potrivit 

T-145/98 ADT Projekt/Comisia 
Ordonanța din 14 septembrie 1999 
EU:T:1999:169 

Măsuri de investigare - Prezentarea documentelor 

C-108/98 RI.SAN. 
Hotărârea din 9 septembrie 1999 
EU:C:1999:400 

Libertatea de stabilire - Libertatea de a presta servicii - Organizarea serviciului de colectare a 
deșeurilor urbane 

T-231/97 New Europe Consulting și 
Brown/Comisia 
Hotărârea din 9 iulie 1999 
EU:T:1999:146 

Programul PHARE - Acțiune în despăgubire - Condiții - Principiul bunei administrări 
- Evaluarea pagubelor 

C-172/97 SIVU 
Hotărârea din 10 iunie 1999 
EU:C:1999:288 

Clauză de arbitraj care atribuie competență Curții de Justiție - Rezilierea unilaterală în 
temeiul contractului - Cerere de rambursare a sumelor avansate și de despăgubire 

C-225/97 Comisia/Franța 
Hotărârea din 19 mai 1999 
EU:C:1999:252 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Libertatea de a presta servicii 
- Proceduri de achiziții publice - Sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor 

C-258/97 HI 
Hotărârea din 4 martie 1999 
EU:C:1999:118 

Contracte de achiziții publice de servicii - Efectul unei directive care nu a fost transpusă în 
dreptul intern 

C-103/97 Köllensperger și Atzwanger 
Hotărârea din 4 februarie 1999 
EU:C:1999:52 

Instanță judecătorească națională în sensul articolului 177 din Tratatul CE - Proceduri de 
atribuire a contractelor de furnizare și de lucrări - Organism responsabil cu procedurile de 
revizuire 

C-306/97 Connemara Machine Turf 
Hotărârea din 17 decembrie 1998 
EU:C:1998:623 

Contracte de furnizare - Definiția autorității contractante 

C-353/96 Comisia/Irlanda 
Hotărârea din 17 decembrie 1998 
EU:C:1998:611 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de furnizare - Proceduri de 
revizuire - Definiția autorității contractante 

T-203/96 Embassy Limousines & 
Services/Parlamentul 
Hotărârea din 17 decembrie 1998 
EU:T:1998:302 

Clauză de arbitraj - Existența unui contract - Răspundere extracontractuală - Retragerea unei 
invitații la licitație - Așteptări legitime - Aprecierea prejudiciului 

C-360/96 Gemeente Arnhem și Gemeente 
Rheden/BFI Holding 
Hotărârea din 10 noiembrie 1998 
EU:C:1998:525 

Contracte de achiziții publice de servicii - Noțiunea de autoritate contractantă - Organism de 
drept public 

T-13/96 TEAM/Comisia 
Hotărârea din 29 octombrie 1998 
EU:T:1998:254 

Programul PHARE - Decizie de anulare a unei invitații la licitație și lansarea unei noi licitații 
- Acțiune în despăgubiri - Admisibilitate - Prejudiciu pentru ofertant rezultat din pierderea 
profitului și din afectarea imaginii sale 
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C-76/97 Tögel 
Hotărârea din 24 septembrie 1998 
EU:C:1998:432 

Contracte de achiziții publice de servicii - Efect direct al unei directive care nu este transpusă 
în legislația națională - Clasificarea serviciilor pentru transportul pacienților 

C-111/97 EvoBus Austria/Niederösterreichische 
Verkehrsorganisation 
Hotărârea din 24 septembrie 1998 
EU:C:1998:434 

Achiziții publice în sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor - Efectul 
unei directive care nu a fost transpusă 

C-323/96 Comisia/Belgia 
Hotărârea din 17 septembrie 1998 
EU:C:1998:411 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de achiziții publice de lucrări 
- Directivele 89/440/CEE și 93/37/CEE - Nepublicarea unui anunț de participare - Aplicarea 
fără justificare a procedurii negociate 

C-422/97 P Sateba/Comisia 
Ordonanța din 17 iulie 1998 
EU:C:1998:395 

Apel împotriva unei ordonanțe a Tribunalului de Primă Instanță - Contracte de furnizare 
- Depunerea unei contestații împotriva conduitei autorității contractante 

T-111/96 ITT Promedia/Comisia 
Hotărârea din 17 iulie 1998 
EU:T:1998:183 

Concurență - Acțiuni în anulare - Respingerea unei plângeri - Articolul 86 din Tratatul CE 
- Abuz de poziție dominantă - Acțiuni în fața instanțelor naționale - Dreptul de acces la o 
instanță - Cerere de executare a unui acord - Eroare manifestă de apreciere - Obligație de 
examinare - Eroare de calificare - Motivare inadecvată 

C-44/96 Mannesmann Anlagenbau Austria și 
alții 
Hotărârea din 15 ianuarie 1998 
EU:C:1998:4 

Achiziții publice - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări 
- Tipografie de stat - Filială care desfășoară activități comerciale 

C-5/97 Ballast Nedam Groep/Belgische Staat 
Hotărârea din 18 decembrie 1997 
EU:C:1997:636 

Libertatea de a presta servicii - Contracte de achiziții publice de lucrări - Înregistrarea 
contractanților - Entitate care trebuie luată în considerare 

C-341/96 Comisia/Germania 
Hotărârea din 16 decembrie 1997 
EU:C:1997:616 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 93/36/CEE - Nerespectarea 
termenului de transpunere 

C-304/96 Hera/USL nº 3-genovese și Romagnoli 
Hotărârea din 16 octombrie 1997 
EU:C:1997:496 

Directiva 93/37/CEE - Achiziții publice - Preț neobișnuit de scăzut 

T-83/97 Sateba/Comisia 
Ordonanța din 29 septembrie 1997 
EU:T:1997:140 

Achiziții publice - Plângere - Procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor - Decizie de 
clasare - Acțiune de anulare - Inadmisibilitate 

C-54/96 Dorsch Consult 
Hotărârea din 17 septembrie 1997 
EU:C:1997:413 

Noțiunea de „instanță națională” în sensul articolului 177 din Tratatul CE - Proceduri de 
atribuire a contractelor de achiziții publice de servicii - Directiva 92/50/CEE - Organism 
național de control 

C-43/97 Comisia/Italia 
Hotărârea din 17 iulie 1997 
EU:C:1997:391 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 93/36/CEE - Netranspunere în 
termenul prevăzut 

T-7/96 Perillo/Comisia 
Hotărârea din 25 iunie 1997 
EU:T:1997:94 

Convenția de la Lomé - Fondul european de dezvoltare - Neplata prețului contractului 
- Răspunderea extracontractuală a Comisiei 

T-13/96 TEAM/Comisia 
Ordonanța din 13 iunie 1997 
EU:T:1997:87 

Programul PHARE - Decizie de anulare a unei invitații la licitație și lansare a unei noi licitații 
- Acțiune în anulare și cerere de despăgubire - Cerere de decizie de a nu trece la hotărâre 
- Excepție de inadmisibilitate 

C-311/96 Comisia/Franța 
Hotărârea din 29 mai 1997 
EU:C:1997:273 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 93/38/CEE - Netranspunere în 
termenul prevăzut 

C-312/96 Comisia/Franța 
Hotărârea din 29 mai 1997 
EU:C:1997:274 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 93/36/CEE - Netranspunere în 
termenul prevăzut 

C-395/95 P Geotronics/Comisia 
Hotărârea din 22 aprilie 1997 
EU:C:1997:210 

Programul PHARE - Licitație restrânsă - Acțiune în anulare - Admisibilitate - Acordul SEE 
- Originea produsului - Discriminare - Acțiune în despăgubiri 

C-236/95 Comisia/Grecia 
Hotărârea din 19 septembrie 1996 
EU:C:1996:341 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Netranspunerea Directivei 89/665/CEE 
în termenul prevăzut - Proceduri de revizuire a contractelor de furnizare și de lucrări 

C-19/95 P San Marco/Comisia 
Ordonanța din 17 septembrie 1996 
EU:C:1996:331 

Recurs - Contract de achiziții publice de lucrări - Articolul 178 și articolul 215 al doilea 
paragraf din Tratatul CE 



 

53 

T-19/95 Adia interim/Comisia 
Hotărârea din 8 mai 1996 
EU:T:1996:59 

Contract de achiziții publice de servicii - Personalul agenției - Ofertă afectată de o eroare de 
calcul - Motivarea deciziei de respingere a ofertei - Lipsa obligației autorității contractante de 
a contacta ofertantul 

C-234/95 Comisia/Franța 
Hotărârea din 2 mai 1996 
EU:C:1996:187 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 92/50/CEE 

C-253/95 Comisia/Germania 
Hotărârea din 2 mai 1996 
EU:C:1996:188 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 92/50/CEE 

C-311/95 Comisia/Grecia 
Hotărârea din 2 mai 1996 
EU:C:1996:189 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 92/50/CEE 

C-87/94 Comisia/Belgia 
Hotărârea din 25 aprilie 1996 
EU:C:1996:161 

Apropierea legislațiilor - Proceduri de achiziții publice ale entităților care operează în 
sectoarele apei, energiei, transporturilor și telecomunicațiilor - Directiva 90/531 - Domeniu 
de aplicare - Absența unei condiții privind cetățenia sau sediul ofertanților - Obligația 
entităților contractante de a aplica regulile aplicabile la tipul de procedură ales - Principiul 
tratamentului egal al ofertanților și principiul transparenței - Luarea în considerare, după 
deschiderea ofertelor, a modificărilor aduse uneia dintre ele - Contract atribuit pe baza unor 
cifre care nu corespund cerințelor prescriptive din documentele contractului 

C-318/94 Comisia/Germania 
Hotărârea din 28 martie 1996 
EU:C:1996:149 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de achiziții publice de lucrări 
- Nepublicarea unui anunț de participare 

C-392/93 The Queen/H.M. Treasury, ex parte 
British Telecommunications 
Hotărârea din 26 martie 1996 
EU:C:1996:131 

Interpretarea Directivei 90/531/CEE - Telecomunicații - Transpunere în dreptul intern 
- Obligația de a plăti despăgubiri în cazul unei transpuneri incorecte 

C-360/93 Parlamentul/Consiliul 
Hotărârea din 7 martie 1996 
EU:C:1996:84 

Politica comercială comună - Servicii - Achiziții publice 

T-126/95 Dumez/Comisia 
Ordonanța din 13 noiembrie 1995 
EU:T:1995:189 

Refuzul Comisiei de a iniția proceduri de încălcare a tratatului - Acțiune în anulare - Acțiune în 
constatarea neîndeplinirii obligațiilor - Inadmisibilitate 

C-143/94 Furlanis costruzioni generali/Azienda 
nazionale autonoma strade 
Hotărârea din 26 octombrie 1995 
EU:C:1995:354 

Directivele Consiliului 71/305/CEE și 89/440/CEE - Contracte de achiziții publice - Prețuri 
neobișnuit de scăzute în raport cu tranzacția 

T-185/94 Geotronics/Comisia 
Hotărârea din 26 octombrie 1995 
EU:T:1995:184 

Programul PHARE - Invitație la licitație restricționată - Acțiune în anulare - Admisibilitate 
- Acord SEE - Acțiune în despăgubiri 

C-433/93 Comisia/Germania 
Hotărârea din 11 august 1995 
EU:C:1995:263 

Acțiuni împotriva statelor membre pentru neîndeplinirea obligațiilor - Contracte de furnizare 
și de lucrări 

C-57/94 Comisia/Italia 
Hotărârea din 18 mai 1995 
EU:C:1995:150 

Acțiuni împotriva statelor membre pentru neîndeplinirea obligațiilor - Nepublicarea unui 
anunț de participare la licitație 

C-79/94 Comisia/Grecia 
Hotărârea din 4 mai 1995 
EU:C:1995:120 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Directiva 77/62/CEE - Acord-cadru 
pentru furnizarea exclusivă de tifon pentru spitalele grecești și armata elenă 

C-324/93 The Queen/Secretary of State for the 
Home Department, ex parte Evans 
Medical și Macfarlan Smith 
Hotărârea din 28 martie 1995 
EU:C:1995:84 

Libera circulație a mărfurilor - Importul unui stupefiant (diamorfină) 

T-29/92 SPO și alții/Comisia 
Hotărârea din 21 februarie 1995 
EU:T:1995:34 

Concurență - Inexistența măsurilor - Decizii ale asociațiilor de întreprinderi - Reguli complexe 
- Încălcare - Efecte asupra schimburilor comerciale între state - Scutire - Amenzi 

C-359/93 Comisia/Țările de Jos 
Hotărârea din 24 ianuarie 1995 
EU:C:1995:14 

Anunțuri de publicitate pentru contracte de furnizare - Procedură de revizuire - Notificare 
- Specificații tehnice 

T-451/93 San Marco/Comisia 
Hotărârea din 16 noiembrie 1994 
EU:T:1994:268 

Fondul european de dezvoltare - Contract de achiziții publice de lucrări - Construcția de 
poduri și căi de acces în Somalia - Neplata anumitor facturi - Anularea contractului în urma 
izbucnirii războiului civil - Răspunderea Comisiei 
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C-43/93 Vander Elst/Office des migrations 
internationales 
Hotărârea din 9 august 1994 
EU:C:1994:310 

Libertatea de prestare a serviciilor - Principiul nediscriminării - Întreprindere stabilită într-un 
stat membru care transferă într-un alt stat membru angajați care sunt resortisanți ai unor 
țări terțe, pentru perioada necesară prestării muncii - Aplicarea de către statul membru 
gazdă a normelor privind accesul la angajare pentru lucrătorii din țări terțe - Interdicție în 
ceea ce privește lucrătorii angajați legal în statul membru în care este stabilit angajatorul 

C-328/92 Comisia/Spania 
Hotărârea din 3 mai 1994 
EU:C:1994:178 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de furnizare - Produse 
farmaceutice și specialități 

C-272/91 Comisia/Italia 
Hotărârea din 26 aprilie 1994 
EU:C:1994:167 

Concesiune pentru sistemul de informatizare a loteriei 

C-87/94 R Comisia/Belgia 
Ordonanța din 22 aprilie 1994 
EU:C:1994:166 

Cerere de măsuri provizorii - Măsuri provizorii - Condiții de acordare - Urgență - Lipsă de 
diligență înainte de formularea cererii de măsuri provizorii - Echilibrul de interese în joc 
- Siguranță publică - Cerere de suspendare a unei decizii de atribuire a contractului de 
furnizare deja în curs de executare 

C-331/92 Gestión Hotelera 
Internacional/Comunidad Autónoma 
de Canarias și alții 
Hotărârea din 19 aprilie 1994 
EU:C:1994:155 

Directiva 71/305/CEE - Definiția contractelor de achiziții publice de lucrări 

C-389/92 Ballast Nedam Groep 
Hotărârea din 14 aprilie 1994 
EU:C:1994:133 

Libertatea de prestare a serviciilor - Contracte de achiziții publice de lucrări - Înregistrarea 
contractanților - Holding ce folosește resursele filialelor sale - Condiții - Aprecierea de către 
instanța națională 

C-296/92 Comisia/Italia 
Hotărârea din 12 ianuarie 1994 
EU:C:1994:3 

Acțiune în neîndeplinirea obligațiilor - Contracte de achiziții publice de lucrări 
- Inadmisibilitate 

C-71/92 Comisia/Spania 
Hotărârea din 17 noiembrie 1993 
EU:C:1993:890 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de achiziții publice de lucrări 
și de furnizare 

C-338/92 CFE/Parlamentul 
Hotărârea din 20 octombrie 1993 
EU:C:1993:850 

Achiziție publică de lucrări - Clauză compromisorie 

C-107/92 Comisia/Italia 
Hotărârea din 2 august 1993 
EU:C:1993:344 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Proceduri de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări - Derogare 

C-243/89 Comisia/Danemarca 
Hotărârea din 22 iunie 1993 
EU:C:1993:257 

Atribuirea unui contract de achiziții publice de lucrări - Pod peste Storebaelt 

C-370/89 SGEEM și Etroy/BEI 
Hotărârea din 25 mai 1993 
EU:C:1993:202 

Contract de achiziții publice de lucrări într-un stat ACP - Cofinanțare de către BEI 
- Răspundere extracontractuală față de un ofertant necâștigător 

C-257/90 Italsolar/Comisia 
Hotărârea din 14 ianuarie 1993 
EU:C:1993:8 

Contract de achiziții publice de lucrări - Acțiune în anulare - Acțiune în constatarea abținerii 
de a acționa - Acțiune în despăgubiri 

C-370/89 SGEEM și Etroy/BEI 
Hotărârea din 2 decembrie 1992 
EU:C:1992:482 

Contract de achiziții publice de lucrări într-un stat ACP - Cofinanțare de către BEI 
- Răspundere extracontractuală față de un ofertant necâștigător - Competența Curții 

C-360/89 Comisia/Italia 
Hotărârea din 3 iunie 1992 
EU:C:1992:235 

Libertatea de prestare a serviciilor - Atribuirea contractelor de achiziții publice de lucrări 

C-362/90 Comisia/Italia 
Hotărârea din 31 martie 1992 
EU:C:1992:158 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de furnizare - Admisibilitate 

C-24/91 Comisia/Spania 
Hotărârea din 18 martie 1992 
EU:C:1992:134 

Directiva 71/305/CEE - Atribuirea contractelor de achiziții publice - Publicitate - Derogare în 
cazuri urgente 

C-247/89 Comisia/Portugalia 
Hotărârea din 11 iulie 1991 
EU:C:1991:305 

Proceduri de atribuire a contractelor de furnizare - Directiva 77/62/CEE - Domeniul de 
aplicare, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (2) litera (a) din versiunea inițială 
- Organisme care administrează servicii de transport excluse 
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C-351/88 Laboratori Bruneau/USL RM/24 di 
Monterotondo 
Hotărârea din 11 iulie 1991 
EU:C:1991:304 

Contracte de furnizare - Rezervarea a 30% din aceste contracte pentru întreprinderile din 
Mezzogiorno 

C-295/89 Donà Alfonso/Consorzio per lo sviluppo 
industriale del Comune di Monfalcone 
Hotărârea din 18 iunie 1991 
EU:C:1991:255 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Prețuri neobișnuit de scăzute 

C-263/85 Comisia/Italia 
Hotărârea din 16 mai 1991 
EU:C:1991:212 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Măsură cu efect echivalent - Ajutor 
pentru achiziționarea de autovehicule de producție internă 

C-330/88 Grifoni/Comisia 
Hotărârea din 5 martie 1991 
EU:C:1991:95 

Contracte de achiziții publice ale Comunităților Europene - Cerința încheierii lor în scris 
- Modificări verbale - Inadmisibilitate - Răspundere contractuală - Clauză compromisorie 

C-113/89 Rush Portuguesa/Office national 
d'immigration 
Hotărârea din 27 martie 1990 
EU:C:1990:142 

Aderarea noilor state membre - Portugalia - Libertatea de a presta servicii - Întreprindere 
portugheză care își desfășoară activitatea în sectorul construcțiilor și al lucrărilor publice 
- Dreptul de a se deplasa cu forța sa de muncă pe durata lucrărilor - Aplicarea de către statul 
membru gazdă a legislației sale referitoare la accesul la angajare al lucrătorilor străini 
- Inadmisibilitate 

C-21/88 Du Pont de Nemours Italiana 
Hotărârea din 20 martie 1990 
EU:C:1990:121 

Contracte de furnizare - Rezervarea a 30% din acestea pentru întreprinderi situate într-o 
anumită regiune 

C-286/88 Falciola/Comune di Pavia 
Ordonanța din 26 ianuarie 1990 
EU:C:1990:33 

Compatibilitatea cu dreptul comunitar a unei legi naționale 

C-3/88 Comisia/Italia 
Hotărârea din 5 decembrie 1989 
EU:C:1989:606 

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Contracte de furnizare în domeniul 
prelucrării datelor - Întreprinderi deținute parțial sau în totalitate de sectorul public 
- Legislație națională care nu respectă obligațiile prevăzute de dreptul comunitar 

103/88 Fratelli Costanzo/Comune di Milano 
Hotărârea din 22 iunie 1989 
EU:C:1989:256 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Prețuri neobișnuit de scăzute - Efect direct al 
directivelor față de administrație 

194/88 R Comisia/Italia 
Ordonanța din 27 septembrie 1988 
EU:C:1988:462 

Atribuirea unui contract de achiziții publice de lucrări - Incinerator - Suspendarea executării 
contractului 

114/86 Regatul Unit/Comisia 
Hotărârea din 27 septembrie 1988 
EU:C:1988:449 

A doua Convenție de la Lomé - Reintroducerea sistemului de cote bazat pe naționalitate 
- Admisibilitate 

45/87 Comisia/Irlanda 
Hotărârea din 22 septembrie 1988 
EU:C:1988:435 

Contract de achiziții publice de lucrări - Procedură de licitație comunitară - Aplicabilitatea 
articolului 30 din Tratatul CEE 

31/87 Beentjes 
Hotărârea din 20 septembrie 1988 
EU:C:1988:422 

Procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări 

45/87 R Comisia/Irlanda 
Ordonanța din 13 martie 1987 
EU:C:1987:132 

Cerere de măsuri provizorii - Condiții pentru admitere - Caz prima facie - Prejudicii grave și 
ireparabile - Analizarea intereselor 

27/86, 
28/86 
și 
29/86 

CEI și Bellini 
Hotărârea din 9 iulie 1987 
EU:C:1987:355 

Procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări - Determinarea situației 
financiare și economice a ofertantului 

118/85 Comisia/Italia 
Hotărârea din 16 iunie 1987 
EU:C:1987:283 

Transparența relațiilor financiare între statele membre și întreprinderile publice 

199/85 Comisia/Italia 
Hotărârea din 10 martie 1987 
EU:C:1987:115 

Nepublicarea unui anunț de participare privind procedura de atribuire a unui contract de 
achiziții publice de lucrări 

267/82 Développement SA și 
Clémessy/Comisia 
Hotărârea din 24 iunie 1986 
EU:C:1986:253 

Fondul european de dezvoltare - Răspunderea care decurge din administrarea sa - Prima 
Convenție de la Lomé - Dispoziții referitoare la cooperarea financiară și tehnică - Procedura 
de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări - Rolul statului ACP, respectiv al 
Comisiei - Competența statului ACP în materie de încheiere a contractelor - Atribuire a 
contractului supusă aprobării Comisiei - Obligația Comisiei de a asigura utilizarea judicioasă a 
Fondului european de dezvoltare 
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33/82 Murri Frères/Comisia 
Hotărârea din 19 septembrie 1985 
EU:C:1985:354 

Fondul european de dezvoltare - Răspunderea care decurge din administrarea sa - A doua 
Convenție de la Yaounde - Protocolul nr. 6 privind gestionarea ajutorului comunitar 
- Atribuirea și executarea contractelor de achiziții publice de lucrări - Rolul statului asociat, 
respectiv al Comisiei - Competența statului asociat în materie de încheiere și executare a 
contractelor - Raportul juridic dintre întreprinderea ofertantă sau câștigătoare și Comisie 
- Inexistența acestuia 

118/83 CMC/Comisia 
Hotărârea din 10 iulie 1985 
EU:C:1985:308 

Fondul european de dezvoltare - Proiect de deviere a râului Amarti - A doua Convenție de la 
Lomé - Dispoziții referitoare la cooperarea financiară și tehnică - Procedura de atribuire a 
contractelor de achiziții publice de lucrări - Rolul statului ACP, respectiv al Comisiei 
- Competența statului ACP în ceea ce privește încheierea contractelor - Atribuirea 
contractului sub rezerva aprobării Comisiei - Obligația Comisiei de a asigura utilizarea 
judicioasă a Fondului european de dezvoltare - Act sau omisiune a Comisiei susceptibilă de a 
face obiectul unei acțiuni în anulare sau în neîndeplinirea obligației introduse de un ofertant 
- Inexistență - Responsabilitatea Comunității - Admisibilitate 

274/83 Comisia/Italia 
Hotărârea din 28 martie 1985 
EU:C:1985:148 

Apropierea legislațiilor - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări 
- Atribuirea contractelor - Criterii - Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic 

126/83 STS/Comisia 
Hotărârea din 10 iulie 1984 
EU:C:1984:257 

A doua Convenție de la Lomé - Contracte de achiziții publice de lucrări - Cerere de declarare a 
nulității unei măsuri de aprobare a atribuirii contractelor - Excepție de inadmisibilitate 
- Articolul 91 din Regulamentul de procedură 

72/83 Campus Oil 
Hotărârea din 10 iulie 1984 
EU:C:1984:256 

Libera circulație a mărfurilor - Furnizarea de produse petroliere - Impunerea achiziționării 
unei cantități de pe piața națională 

135/81 Agences de voyages/Comisia 
Hotărârea din 28 octombrie 1982 
EU:C:1982:371 

Cerere de declarare a nulității unei decizii în urma unei invitații la licitație 

182/80 Gauff/Comisia 
Hotărârea din 4 martie 1982 
EU:C:1982:78 

Contracte de achiziții publice de lucrări finanțate din Fondul european de dezvoltare 
- Eligibilitate 

76/81 Transporoute et travaux 
Hotărârea din 10 februarie 1982 
EU:C:1982:49 

Libertatea de prestare a serviciilor - Coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziții publice de lucrări - Dovada bunei reputații și a calificărilor ofertantului - Cerința unui 
permis de stabilire - Inadmisibilitate - Ofertă anormal de scăzută - Obligații ale autorității 
contractante 

133/80 Comisia/Italia 
Hotărârea din 17 februarie 1981 
EU:C:1981:43 

Neimplementarea Directivei 77/62/CEE - Contracte de furnizare 

56/77 Agence européenne d'intérims/Comisia 
Hotărârea din 23 noiembrie 1978 
EU:C:1978:208 

Cerere de oferte - Încheierea contractului în urma cererii de oferte - Libertatea de apreciere 
a administrației - Revizuire judiciară - Limite 

23/76 Pellegrini și alții/Comisia și alții 
Hotărârea din 7 decembrie 1976 
EU:C:1976:174 

Procedură - Cerere - Jurisdicția Curții - Clauză de arbitraj conținută de contract - Depunerea 
cererii – Formular - Cerere de oferte - Evaluare - Factori - Aprecierea autorității 
administrative - Preț 

10/76 Comisia/Italia 
Hotărârea din 22 septembrie 1976 
EU:C:1976:125 

Contracte de achiziții publice de lucrări - Directiva 71/304/CEE - Natură obligatorie – 
Netranspunere completă 

8/74 Dassonville 
Hotărârea din 11 iulie 1974 
EU:C:1974:82 

Libera circulație a mărfurilor - Certificat de autenticitate dificil de obținut de către 
importatorii de pe alte piețe decât țara de origine a produsului - Restricție cantitativă 
incompatibilă cu articolul 30 din Tratatul CEE 

155/73 Sacchi 
Hotărârea din 30 aprilie 1974 
EU:C:1974:40 

Libertatea de prestare a serviciilor - Semnale de televiziune - Transmisiune - Materiale 
furnizate în scop de difuzare - Publicitate comercială - Drepturi exclusive - Reguli privind 
libera circulație a mărfurilor 

 


