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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr. 336 Data emiterii: 15.03.2019 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 4640/108/2016; Tribunal Arad, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic Cristian 

Desideriu Debreni. 

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Arad, Bd. V. Milea, nr. 2, judeţul Arad; Programul arhivei/registraturii 

instanţei: Luni – Vineri 08:30 – 12:30. 

3. Debitor: SC Dgtech International SRL, cod de identificare fiscală: RO 15195610; cu sediul în sat Beliu, comuna 

Beliu, nr. 63, jud. Arad, Număr de ordine în registrul comerţului J02/165/2003. 

4. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, CUI: RO 31215824; Sediul procesual ales în Timişoara, str. Nicu 

Filipescu, nr. 4, ap. 14, jud. Timiş, telefon 0745267676, fax 0256/220827; Adresă web: www.consultant-insolventa.ro, 

E-mail: office@consultant-insolventa.ro. 

5. Subscrisa, Consultant Insolvenţă SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Dgtech International SRL 

conform Încheierii civilă nr. 81 din data de 08.02.2017 pronunţată de către Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă de 

Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul nr. 4640/108/2016, depune Raportul de activitate cu privire la ordinea de 

zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dgtech International SRL din data de 26.03.2019, astfel întocmit, 

în anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Consultant Insolvență SPRL, lichidator judiciar. 

Raportul de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului SC Dgtech 

International SRL din data de 26.03.2019 

Număr dosar 4640/108/2016, Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă  

Judecător sindic Cristian Desideriu Debreni 

Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă 

Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL. 

Debitor: SC Dgtech International SRL. 

Ordinea de zi a adunării creditorilor este următoarea: 

(1). Aprobarea ofertei celei mai avantajoase pentru inventarierea, selectarea și arhivarea fondului arhivistic al 

debitorului SC Dgtech International SRL. 

În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 

(1). Aprobarea ofertei celei mai avantajoase pentru inventarierea, selectarea și arhivarea fondului arhivistic al 

debitorului SC Dgtech International SRL. 

În vederea inventarierii, selectării și arhivării fondului arhivistic al debitorului SC Dgtech International SRL, 

lichidatorul judiciar a notificat şi a solicitat oferte de servii arhivare din partea firmelor de specialitate pentru ca aceste 

oferte să fie supuse aprobării Adunării Generale a Creditorilor. 

Anunţul privind selecţia de oferte pentru inventarierea, selectarea și arhivarea fondului arhivistic al Dgtech International 

SRL a fost publicat în ziarul Evenimentul zilei la data de 01.03.2019.  

Până la data convocării acestei Adunări Generale a Creditorilor, au fost depuse – transmise prin e-mail-ul lichidatorului 

judiciar următoarele oferte pentru inventarierea, selectarea și arhivarea fondului arhivistic al Dgtech International SRL, 

anexate la acest raport: 

1.Oferta tehnico-financiară privind serviciile de arhivare a documentelor nr. 711/05.03.2019 formulată de 

VILTEHNICA SRL: 

Conform ofertei formulate, prelucrarea fondurilor arhivistice de către Viltehnica SRL se va realiza în conformitate cu 

Legea nr. 16/1996 (r) și cu Instrucțiunile privind activitatea de arhiva la creatorii și deținătorii de arhivă, aprobate de 

Arhivele Naționale prin Ordinul nr. 217/23.05.1996 și va presupune parcurgerea următoarelor operațiuni: 

Preluarea și împachetarea documentelor de către personal specializat; 

-Trasportul documentelor la sediul PROARHIV; 

-Sortarea și ordonarea documentelor; 

-Legarea dosarelor (dacă este necesar); 

-Numerotarea filelor pentru documentele Permanente; 

-Indexarea documentelor: preluarea informațiilor din dosare cu scopul de a găsi rapid un document; 

-Inventarierea documentelor (conform Anexei nr. 2 din Legea nr. 16/1996 (r)); 

-Etichetarea dosarelor; 

-Împachetarea documentelor în cutii și etichetarea acestora; 

-Distrugerea (selecționarea) documentelor cu termen de păstrare expirat; 

-Gestionarea notificărilor cu instituțiile implicate; 

-Depozitarea documentelor până la termenul legal de distrugere (selecționare); 

-Distrugerea (selecționarea) ulterioară a documentelor expirate, conform legislației.  

PRELUCRARE FOND ARHIVISTIC – 8 EURO/ML + TVA 

DEPOZITARE FOND ARHIVISTIC – 2 EURO/ML/AN + TVA 

TRASPORT – Gratuit 

Selecționarea documentelor ajunse la termenul de păstrare se efectuează cu titlu gratuit. 

Eliberarea adeverințelor către foștii salariați se realizează în conformitate cu Decizia UNPIR nr. 1/11.02.2014. 

2.Oferta tehnică și financiară pentru prelucrearea arhivei SC Dgtech International SRL formulată de SC SICAR 

ARCHISERV SRL: 

http://www.consultant-insolventa.ro/
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Conform ofertei formulate de SC SICAR ARCHISERV SRL managementul de documente pentru SC Dgtech 

International SRL constă în următoarele etape: 

Etape  

 

Activități  

 

Preț unitar  

 

I.Prelucrare, Legătorie, 

Inventariere, Ordonare 

 

− Se scot dosarele inițiale din bibliorafturi și cutii; 

− Se grupează pe structurile organizatorice ale 

beneficiarului (departamente, direcții, servicii); 

− Pe coperta fiecărui dosar se înscriu elementele de cotă: 

Denumirea unității și a departamentului creator; 

Numărul de dosar din inventor; Anul; Indicativul din 

nomenclator; Anii extremi; Termenul de păstrare. 

− Inventarul va cuprinde toate dosarele cu același termen 

de păstrare, create în cursul unui an, de către un 

departament; 

− Dosarele care cuprind acte din mai mulți ani vor fi 

inventariate la anul de început, menționându-se în dosar 

datele extreme;  

− Se scrie cota finală pe cotorul dosarului;  

− Se tehnoredactează inventarele și se arhivează și în 

format electronic;  

− Se predă fondul arhivistic inventariat către responsabilul 

cu arhiva pe baza de Proces-Verbal (inventarele pe 

suport de hârtie și în format electronic); 

− Se organizează unitățile arhivistice pe specificul de 

activitate și conform criteriilor stabilite;  

− Se introduc unitățile arhivistice în cutii de arhiva. 

(opțional); 

− Se aranjează dosarele/cutiile pe rafturi; 

− Se numerotează rafturile;  

− Legarea se face în coperți de carton sau cutii cu 

grosimea de 2,5 cm, astfel încât să se asigure citirea 

completă a textului; dacă grosimea dosarului depășește 

250-300 de file se constituie volume ale aceluiași dosar.  

7,5 EURO/ML 

II. Depozitare  

 

Dosarele vor fi depozitate în cutii de carton și aranjate în ordine 

cronologică, pe termene de păstrare și pe departamente. La 

cerere acestea pot fi aranjate și în altă ordine conform 

preferințelor lichidatorului. 

1,8 EURO/ML/AN 

Societatea Sicar Archiserv SRL nu este plătitoare de TVA.  

Arhiva va fi preluată in termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea contractului.  

Termenul de prelucrare a arhivei este de 45 zile de la momentul preluării arhivei. 

Societatea are încheiat contract pentru servicii de informații clasificate cu SC INFOPROTECT SRL în vederea obținerii 

autorizațiilor ORNISS (acestea se pot obține doar după semnarea contractului-acesta fiind obligatoriu la depunerea 

pentru autorizare pentru a demonstra necesitatea avizului). 

Transportul arhivei este gratuit. 

3.Oferta formulată de SC DEPOZITUL ARHIVELE TRANSILVANIA SRL „ARHIVATORUL-DEPOZIT DE 

SIGURANȚĂ” nr. 1124/14.03.2019: 

Conform ofertei formulate, propunerea financiară pentru prelucrarea și depozitarea fondului arhivistic al SC Dgtech 

International SRL este: 

cca. 40 ml arhivă 

Servicii P.U în Lei 

(fără TVA) 

Valoare în Lei 

(fără TVA) 

Prelucrare 

arhivistică 

Organizare arhivistică  

 

89 LEI/ML 

 

 

3.560,00 LEI 
Prelucrare arhivistică a 

documentelor 

Inventarierea unităților 

arhivistice 

Selecționarea fondului 

arhivistic 

Depozitare/conservare fond arhivistic 1,99 LEI/ML/LUNĂ 6.431,36 LEI 

TOTAL fără TVA 9.991,36 LEI 

TOTAL cu TVA 11.889,72 LEI 
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Oferta include serviciile de preluare, transport, prelucrare, depozitare și conservare pe întreaga durată legală a fondului 

arhivistic, inclusiv materialele necesare realizării acestor servicii. 

-Termen de preluare fond arhivistic: max. 15 de zile de la data semnării contractului de prestări servicii. 

- Termene și modalități de plată: plata se poate realiza din fondurile rezultate in urma valorificarii bunurilor debitoarei 

sau din fondurile de lichidare (UNPIR). 

- Inventarele și documentele ulterioare prelucrării: Prestatorul va transmite lichidatorului, în format electronic, PV de 

prelucrare, Anexa 2 si Inventarele rezultate in urma procesului de prelucrare al documentelor debitoarei. 

- Eliberare certificate/adeverințe/extrase: 

A) Pentru lichidator: - Gratuit - în baza unei Adrese scrise sau a unui e-mail adresat la datele de contact. 

B) Pentru foștii angajați ai debitoarei: - tarifele pentru eliberarea de adeverințe/certificate/extrase și acte originale sunt 

cele stabilite prin Aviz nr. ANB-1942-R/13.02.2014 – privind aprobarea tarifelor maximale pentru serviciile arhivistice 

propuse de Consiliul național de conducere al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România. 

4.Oferta de preț formulată de SC ADRIA SERVICII ARHIVARE SRL nr. 185/15.03.2019: 

Conform ofertei formulate de SC Adria Servicii Arhivare SRL, se disting următoarele etape: 

1.Selecționarea și prelucrarea documentelor – 58 LEI/ML 

Serviciile incluse: 

-Eliminarea din arhivă a documentelor cu termene de păstrare depășit; 

-Întocmirea documentației de selecționare; 

-Legarea și numerotarea documentelor; 

-Întocmirea inventarelor de arhivare; 

-Așezarea documentelor conform nomenclatorului arhivistic; 

-Trasportul arhivei către depozitele societății. 

2.Depozitare arhive în depozitele proprii pe durata de păstrare a documentelor conform Legii nr. 16/1996 – 17 

LEI/ML/AN 

La prețurile din oferta formulată se percepe TVA. 

5.Oferta generală de servicii arhivistice formulată de SC ARQUIVO SRL: 

Conform ofertei generale formulate, S.C. Arquivo S.R.L. execută: 

-Servicii de prelucrare a fondurilor arhivistice create de instituțiile publice, agenţi economici în funcţiune sau unităţi 

aflate în procedură de lichidare judiciară; 

-Servicii de depozitare și conservare; 

-Valorificarea fondului arhivistic; 

-Relocarea fondului arhivistic; 

-Materiale; 

-Digitalizare arhivei; 

-Audit arhivistic. 

De asemenea, conform ofertei formulate: 

-Preţul pentru  prelucrarea fondurilor arhivistice este cuprins intre 40 și 400 RON/ metru liniar, preţ care include 

manopera și materialele necesare și care este stabilit în funcţie de starea fondului arhivistic (starea de degradare, 

existenţa unor instrumente de lucru sau a unor etape din prelucrarea arhivistică). 

-Preţul de depozitare al documentelor cu termen de păstrare temporar stabilit de Legea 16/1996- Legea Arhivelor 

Naţionale ale României, Legea nr. 82/1991- Legea Contabilităţii și Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 3512/2008 este 

cuprins între 1 și 6 Euro/metru liniar/an depozitare (în funcţie de formatul general al documentelor). Ţinând cont că sunt 

categorii de documente cu termen de păstrare de 100 ani dar și documente cu termen de păstrare de 3 ani, suma totală 

pentru serviciul de depozitare se calculează la metri liniari rămaşi în urma efectuării lucrării de selecţionare pentru un 

termen mediu de păstrare cuprins între 25 și 35 de ani. 

Estimarea preţului pentru serviciile enumerate se poate face în mod corect și obiectiv numai în urma vizionării 

fondului/fondurilor arhivistice în discuţie. 

Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 

Solicităm Adunării Generale a Creditorilor aprobarea ofertei celei mai avantajoase pentru inventarierea, selectarea și 

arhivarea fondului arhivistic al debitorului SC Dgtech International SRL 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 


