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OFERTĂ

S.C. DEPOZITUL ARHIVELE TRANSILVANIA S.R.L.
„ARHIVATORUL-DEPOZIT DE SIGURANȚĂ”



1. PROFILUL COMPANIEI
SC Depozitul Arhivele Transilvania SRL– depozitul de arhive de documente cu cel mai

generos spațiu de păstrare și conservare din regiunea nord-vest a României este localizat strategic la

intersecția județelor Cluj, Alba și Mureș (cca. 50 km distanță de reședințele acestora), la 10 km de

nodul de intrare pe Autostrada Transilvania și doar 1 km de E60, pe DJ 107F.

SC Depozitul Arhivele Transilvania SRL – “ARHIVATORUL”, societate 100% românească

cu capital integral privat a fost fondată cu scopul de a oferii servicii arhivistice de cea mai înaltă

calitate și a asigura depozitarea și conservarea arhivelor în cele mai bune și sigure condiții pentru

creatorii și deținătorii de arhive.

Depozitul Arhivatorul, finalizat în 2015 are suprafața construită de 5.000 mp și poate asigura

păstrarea și conservarea a peste 200.000 ml de arhivă în cele mai bune condiții de siguranță și

integritate, fiind dotat ultramodern cu echipamente și sisteme integrate de gestiune, monitorizare și

securitate, cât și construit strategic și sigur pentru a fi ferit de calamități naturale (inundații, incendii,

cutremure, etc). Deținem toate autorizațiile emise de Arhivele Naționale și personal calificat și

specializat pentru a vă oferi consiliere și servicii de specialitate în domeniul arhivistic la cele mai

înalte standarde deontologice.



2. TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE ALE OFERTEI

În sensul folosit în prezentul document, termenii Clientul, Beneficiarul și al/a/ai/ale

Clientului, Beneficiarului se referă la S.C. HYDRO ENGINEERING S.A. - în faliment/in

bankruptcy/en faillite, cu sediul în Loc. Resita, Str. Caransebesului nr. 16, județ Caras Severin,

CUI 18045420, J11/915/2005, prin lichidator judiciar CABINET INDIVIDUAL DE

INSOLVENȚĂ – PETRISOR DAOGARU, cu sediul in Timisoara, Bd. Revolutiei 1989, nr.3,

ap.5, jud. Timis, Tel. 0722/588.636, e-mail: insolventa@petrisordagaru.ro, ca beneficiar al

proiectului, iar termenii Furnizorul, Prestatorul si al/a/ai/ale Furnizorului, Prestatorului se referă la

S.C. DEPOZITUL ARHIVELE TRANSILVANIA SRL.

Propunerea înaintată de Prestator ca răspuns la cererea de ofertă se referă la prelucrare

arhivă și depozitare documente ale societății S.C. HYDRO ENGINEERING S.A. - în

faliment/in bankruptcy/en faillite, cu sediul în Loc. Resita, Str. Caransebesului nr. 16, județ

Caras Severin.

3. REALIZAREA PROCESELOR DE LUCRU
Operațiunile executate asupra documentelor se vor efectua cu respectarea următoarelor prevederi:

- Legea nr. 16/1996-Legea Arhivelor Naționale, republicată;

- Legea nr. 138/2013 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996;

- Instrucțiunile privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de

conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996;

- Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice

privind aplicarea unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale 16/1996;



4. PROPUNEREA FINANCIARĂ

-Notă: 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 si documentele ulterioare prelucrarii: Prestatorul va transmite lichidatorului, in 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 - in baza unei Adrese scrise sau a unui e-mail adresat la datele de contact
(depozit@arhivatorul.ro, it@arhivatorul.ro, tehnic@arhivatorul.ro)
B) Pentru fostii angajati 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. Documentul se poate vedea la Anexa 3 din prezenta ofertă.

http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/2014/reglementari%20operatori/aviz%20tarife
%20maxime%20operatori.pdf

Servicii
P.U în lei
(fără TVA)

Prelucrare arhivistică

Organizare arhivistică

89,00 lei / ml

Prelucrare arhivistică a
documentelor

Inventarierea unităților arhivistice

Selecționarea fondului arhivistic

Depozitare fond arhivistic 1,99 lei/ml/lună

mailto:(depozit@arhivatorul.ro,
mailto:it@arhivatorul.ro,
mailto:tehnic@arhivatorul.ro)
http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/2014/reglementari%20operatori/aviz%20tarife%20maxime%20operatori.pdf
http://www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/2014/reglementari%20operatori/aviz%20tarife%20maxime%20operatori.pdf


5. CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITĂȚII

PROFESIONALE
Autorizație eliberată de Arhivele Naționale nr. 3/08.01.2016- prelucrare arhivistică; nr.

19/05.02.2016- serv. Arhivistic de legătorie; nr 4/12.01.2016 păstrare și conservare; nr. 2/06.01.2016
utilizare a documentelor deținute (anexa nr. 1), certificate ISO 9001,14001 și 27001, (anexa 2),
Autorizația de Securitate la Incendiu nr. 594/15/SU/CJ emisă de I.S.U. Cluj (anexa 3).

S.C. Depozitul Arhivele Transilvania S.R.L.
Director general,
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