www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2021-07-07 11:37:35

Consiliul Concurentei a declansat o investigatie pe piața serviciilor de arhivare.
Posibila încalcare a Legii concurentei de catre o agenție a statului
Consiliul Concurentei a declansat o investigatie ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al
unor companii care îsi desfasoara activitatea pe piata serviciilor de arhivare electronica/digitala și arhivare
fizica a documentelor, precum și a altor activitați conexe acestora.
Companiile investigate sunt: Enterprise Software Development S.R.L., All Businesses Management S.R.L. și
Cityplan Studio S.R.L.
Autoritatea de concurenta detine indicii privind o posibila practica anticoncurentiala a acestor companii în
contextul participarii la procedurile de achizitie publica având ca obiect achiziționarea de „Servicii de arhivare
electronica și fizica a documentelor din arhiva proprie a acestor instituții” la nivelul Agentiei Nationale de
Cadastru si Publicitate Imobiliara si anumite Oficii de Cadastru și Publicitate Imobiliara aflate în subordinea sa.
De asemenea, Consiliul Concurenței analizeaza și o posibila încalcare a Legii concurentei de catre Agentia
Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si de catre anumite Oficii de Cadastru și Publicitate Imobiliara
aflate în subordinea sa, în contextul organizarii procedurilor de achiziție publica pentru servicii de arhivare
electronica/digitala și arhivare fizica a documentelor, inclusiv prin conversia anumitor documente într-o baza de
date textuala și arhiva digitala, precum și a altor activitați conexe acestora, cel puțin începând cu anul 2018.
Ca urmare, Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la sediile si punctele de lucru ale unor companii
care activeaza pe aceasta piata. Inspectiile inopinate reprezinta o etapa importanta în cadrul procedurilor de
investigare a unui posibil comportament anticoncurential, efectuarea acestora nereprezentând o antepronuntare a
Consiliului Concurentei în ceea ce priveste existenta unei încalcari a Legii concurentei. Documentele ridicate se
afla în analiza autoritatii române de concurenta, în cadrul procedurilor specifice.
Inspectiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel Bucuresti si sunt justificate de necesitatea obtinerii
tuturor informatiilor si documentelor necesare clarificarii posibilelor practici anticoncurentiale analizate.
În situatia în care Consiliul Concurentei va constata încalcarea regulilor de concurenta, companiile implicate risca
amenzi de pâna la 10% din cifra de afaceri. Cu toate acestea, companiile care coopereaza cu autoritatea de
concurenta, în cadrul programului de clementa, pot obtine imunitate la amenda sau reduceri substantiale ale
amenzilor.
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