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Depunere raport întocmit de lichidatorul judiciar în procedura de faliment 

Nr.: 432 Din data de 28.01.2022 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 406/30/2021; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă; Judecător-sindic: Mircea 
Todor. 
2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Timișoara, Piața Țepeș Vodă, nr. 2, Palatul Dicasterial, etajul I, jud. Timiș. 
3.1. Debitor: A.G.N. Group SRL, cod de identificare fiscală: RO 9925949; Sediul social: Timişoara, str. Medicinei nr. 
1, sc. B, ap. 4, cam. 2, judeţul Timiş; Număr de ordine în registrul comerţului J35/1171/1997. 
3.2. Administrator special: Atudoroaie N.. 
4. Creditori: conform Tabelului definitiv de creanţe întocmit împotriva averii debitorului SC A.G.N. Group SRL nr. 
2930/11.08.2021 pubicat în BPI nr. 13875/20.08.2021. 
5. Lichidator judiciar: Consultant Insolvenţă SPRL, cu sediul procesual ales în Timişoara, str. Daliei, nr. 8, mansardă, 
jud. Timiş, cod de identificare fiscală 31215824; înregistrată în RFO II sub nr. 0649; Tel/fax: 0256/220827 sau 
0745.267.676, e-mail: george.popescu@consultant-insolventa.ro. 
6. Subscrisa: Consultant Insolvenţă SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului A.G.N. Group SRL, confirmat 
prin Sentința civilă nr. 1129/2021 din data de 11.11.2021 pronunțată în dosarul nr. 406/30/2021 de Tribunalul Timiș, 
Secția II-a Civilă, în temeiul art. 59  alin. (1) din Legea nr. 85/2014 comunică: Raportul de activitate cu privire la 
ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului A.G.N. Group SRL din data de 07.02.2022 ora 09:00, în 
anexă, în număr de 3 (trei) file. 

Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL 
Raport de activitate cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor  

debitorului A.G.N. Group SRL din data de 07.02.2022 ora 09:00 

* În cazul unei eventuale lipse de cvorum de prezență a creditorilor la ședința adunării creditorilor din data de 
07.02.2022, Adunarea Generală a Creditorilor va fi reconvocată în data de 14.02.2022, la ora 09:00, 

la sediul procesual al lichidatorului judiciar, cu aceeași ordine de zi 
Număr dosar 406/30/2021; Tribunal Timiș, Secţia a II-a Civilă  
Judecător-sindic: Mircea Todor 
Temei juridic: art. 59 din Legea nr. 85/2014 
Lichidator judiciar: Consultant Insolvență SPRL 
Debitor: A.G.N. Group SRL 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Creditorilor debitorului A.G.N. Group SRL din data de 07.02.2022 ora 09:00 este: 
(1). Aprobarea cheltuielilor cu prelucrarea și arhivarea fondului arhivistic al debitorului A.G.N. Group SRL, conform 
Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, modificată și completată prin Legea nr. 138/2013, Legea nr. 82/1991, conform 
celei mai avantajoase oferte de servicii înregistrată la biroul lichidatorului judiciar. 
În continuare se analizează punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează: 
(1). Aprobarea cheltuielilor cu prelucrarea și arhivarea fondului arhivistic al debitorului A.G.N. Group SRL, conform 
Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, modificată și completată prin Legea nr. 138/2013, Legea nr. 82/1991, conform 
celei mai avantajoase oferte de servicii înregistrată la biroul lichidatorului judiciar. 
În vederea inventarierii, selectării și arhivării fondului arhivistic al debitorului A.G.N. Group 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 debitorului A.G.N. 
Group SRL a fost publicat în ziarul de largă circulație Național la data de 19.01.2022.  
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 debitorului A.G.N. Group 
SRL, anexate la acest raport: 
I. Oferta tehnică și financiară pentru prelucrearea arhivei A.G.N. Group SRL formulată de Sicar Archiserv SRL: 
Conform ofertei formulate de Sicar Archiserv SRL managementul de documente pentru debitorul A.G.N. Group SRL 
constă în următoarele etape: 

Etape  
 

Activități  
 

Preț unitar  
 

I.Prelucrare, 
Legătorie, 

Inventariere, 
Ordonare 

 

- Se scot dosarele initiale din bibliorafturi si cutii  
- Se grupeaza pe structurile organizatorice ale beneficiarului (departamente, directii, servicii)  
- Pe coperta fiecarui dosar se inscriu elementele de cota:  
 Denumirea unitatii si a departamentului creator  
 Numarul de dosar din inventor  
 Anul  
 Indicativul din nomenclator  
 Anii extremi  
 Termenul de pastrare  
- Inventarul va cuprinde toate dosarele cu acelasi termen de pastrare, create in cursul unui an, de catre un 
departament  
- Dosarele care cuprind acte din mai multi ani vor fi inventariate la anul de inceput, mentionandu-se in dosar 
datele extreme  
- Se scrie cota finala pe cotorul dosarului  
- Se tehnoredacteaza inventarele si se arhiveaza si in format electronic  
- Se preda fondul arhivistic inventariat catre responsabilul cu arhiva pe baza de Proces Verbal (inventarele pe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 EURO/ML 
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suport de hartie si in format electronic) - Se organizeaza unitatile arhivistice pe specificul de activitate si 
conform criteriilor stabilite  
- Se introduc unitatile arhivistice in cutii de arhiva. (optional).  
-Se aranjeaza dosarele/cutiile pe rafturi  
-Se numeroteaza rafturile  
- Legarea se face in coperti de carton sau cutii cu grosimea de 2,5 cm, astfel incat sa se asigure citirea 
completa a textului; daca grosimea dosarului depaseste 250-300 de file se constituie volume ale aceluiasi 
dosar  

II. 
Depozitare  
 

Dosarele vor fi depozitate in cutii de carton si aranjate in ordine cronologica, pe termene de pastrare si pe 
departamente. 
La cerere acestea pot fi aranjate si in alta ordine conform preferintelor lichidatorului 

 
 

3 
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Prețurile nu conțin TVA. 
Eliberarea documentelor se elibereaza contra-cost cu exceptia celor solicitate de catre lichidatorul judiciar al debitoarei 
sau de catre institutiile publice abilitate.  
Termenul de prelucrare a arhivei este de 30 zile de la semnarea procesului verbal de predare-primire a fondului 
arhivistic. 
Transportul arhivei este gratuit. 
II. Oferta de prestări servicii formulată de Uberum  SRL: 
Conform ofertei formulate de Uberrum SRL pentru managementul de documente pentru debitorul A.G.N. Group SRL 
constă în următoarele etape: 
I. Servicii de procesare a fondurilor arhivistice create de instituțiile publice , agenti economici in funcțiune sau unitati 
aflate in procedura de lichidare judiciara cu respectarea Legii nr.16/1996 ( Legea Arhivelor Naționale ) cu toate 
modificările si completările la zi si a Instrucțiunilor privind activitatea de arhiva la creatorii si deținătorii de documente , 
aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr.217 din 23 mai 1996. 
Lucrările executate sunt: 
1. Constituirea documentelor in unitati arhivistice ( dosare ) după ordonarea acestora pe criteriile : cronologic , tematic 
si alfabetic (in cazul dosarelor de personal). 
2. Brosarea unităților arhivistice ( dosarelor) in coperti, inscriptionarea elementelor de cota . 
3. Numerotarea si certificarea unităților arhivistice cu termen de păstrare permanent. 
4. întocmirea computerizata a evidentei unităților arhivistice ( dosare si registre ) pe criteriile enunțate la punctul 1 pe 
baza indicatorului termenelor de păstrare sau a nomenclatorului arhivistic si a Legii 82/1991 ( Legea contabilității). 
5.  Inventarierea unităților arhivistice in vederea întocmirii lucrării de selecționare si eliminării documentelor care nu 
prezintă importanta istorica sau practica. 
6. Acordarea de asistenta in vederea aprobării lucrării de selecționare. 
7. Predarea documentelor care si-au îndeplinit termenul de păstrare către o firma specializata in reciclarea deșeurilor de 
hârtie. 
8. Punerea la dispoziția beneficiarului a evidentei unităților arhivistice in format electronic si pe suport de hârtie. 
II. Servicii de păstrare, conservare si utilizare documente 
1. Pastrarea si conservarea in condiții corespunzătoare a unităților arhivistice care nu si-au îndeplinit termenul de 
păstrare sau pentru care legea nu prevede sa fie preluate de instituții abilitate , in spatii special amenajate, asigurandu-le 
împotriva distrugerii , degradării , sustragerii ori comercializării, cu respectarea prevederilor Legii 16 / 1996 cu toate 
modificările la zi. 
2. Întocmirea de certificate , copii si extrase ce atesta drepturile de personal pentru foștii salariati in conformitate cu 
prevederile Legii nr.263/2010 privind sistemul public de pensii si asigurări sociale. Cererile pentru obținerea de 
certificate (adeverințe) ce atesta drepturile de personal pot fi trimise prin posta insotite de o copie a cârtii de munca si a 
cârtii de identitate sau buletinului iar răspunsul va fi primit in același mod , nefiind necesara deplasarea persoanelor la 
punctul nostru de lucru de la Brasov sau Braila.Aceste tipuri de documente vor fi eliberate contra unor costuri care vor 
fi percepute de la solicitantii adeverințelor , la tarifele maximale stabilite prin Avizul Arhivelor Naționale nr. ANB-
1942-R. Eliberarea adeverințelor către foștii salariati nu fac obiectul plătii contractului ce va fi incheiat cu lichidatorul 
judiciar. 
3. Punerea la dispoziția organelor abilitate de lege a documentelor solicitate , in condițiile prevăzute de legislația in 
vigoare. 
4. Punerea la dispoziția lichidatorului judiciar de documente din arhiva debitoarei , in termen de maxim 72 de ore de la 
solicitare in funcție de volumul documentelor solicitate , in condițiile legii. 
Toate aceste activitati se desfasoara cu specialiști experimentați ,cu atestare in domeniu. 
Prețul serviciilor de prelucrare a fondului arhivistic creat de S.C. A.G.N. Group SRL este de 125 lei/metru liniar. 
Prețul total pentru serviciille de prelucrare va fi stabilit exact in incheierii unui proces verbal de măsurare inainte de 
începerea lucrărilor . 
Oferta pentru depozitare este de 29 lei/metru liniar/an de păstrare. 
Costurile pentru depozitare vor fi calculate in urma efectuării lucrărilor de ordonare si prelucrare , după ce vor fi 
separate documentele pe anul creării, tipuri de documente si termene de păstrare . 
Preturile nu includ T.V.A. iar S.C. Uberum SRL este plătitoare de T.V.A. 
Precizam ca oferta noastra include in preț efectuarea lucrărilor de selecționare viitoare in vederea îndepărtării 
documentelor care nu si-au îndeplinit termenul de păstrare in conformitate cu legislația in vigoare.  
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III. Oferta de prestări servicii formulată de Epic Media Services SRL: 
Conform ofertei formulate de Epic Media Services SRL pentru managementul de documente pentru debitorul A.G.N. 
Group SRL constă în următoarele etape: 
• prelucrare arhivistică – 17 EURO/ML; 
• depozitare arhivă – 4 EURO/ML/AN.  
IV. Oferta de prestări servicii formulată de Merlin Alfand SRL: 
Conform ofertei formulate de Merlin Alfand SRL pentru managementul de documente pentru debitorul A.G.N. Group 
SRL constă în următoarele etape: 
• prelucrare arhivistică – 16 EURO/ML; 
• depozitare arhivă – 4 EURO/ML/AN. 
Propunerea lichidatorului judiciar cu privire la pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Solicităm respectuos Adunării Generale a Creditorilor aprobarea cheltuielilor cu prelucrarea și arhivarea fondului 
arhivistic al debitorului A.G.N. Group SRL, conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, modificată și completată 
prin Legea nr. 138/2013, Legea nr. 82/1991, conform celei mai avantajoase oferte de servicii înregistrată la biroul 
lichidatorului judiciar - Oferta tehnică și financiară pentru prelucrearea arhivei A.G.N. Group SRL formulată de Sicar 
Archiserv SRL. 
Lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL, reprezentat prin asociat coordonator ec. Popescu G.  


