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SC SĂLAJUL SA SĂRMASAG în faliment, in bankruptcy, en faillite 
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ANUNT PRIVIND SELECTIA DE OFERTE PENTRU SERVICII DE ARHIVARE 

 

  

Consorțiul format din SP INSOLV 2007 SPRL, având sediul în Zalau, str. Aleea 

Nucilor, nr. 3, bl. K2, ap. 3, jud. Sălaj, și SP Nicorici Vasile IPURL, având sediul în Zalău, 

str. Simion Bărnuțiu, nr. 3, bl. A26, sc. B, etaj 1, ap. 26, jud. Sălaj, în calitate de lichidator 

judiciar al SC SĂLAJUL S.A. SĂRMĂȘAG, desemnat prin Sentința Civilă nr.377 din data 

de 31.03.2016 pronunțată de Tribunalul Sălaj, in dosarul  nr. 1404/84/2013,  

 

ANUNTA 

Organizarea selectiei de oferte in vederea preluarii, depozitarii si conservarii 

fondului arhivistic al debitorului SC SALAJUL SA-in faliment (aproximativ 650 ml), 

pana la data de 10.10.2019, ora 12.00. 

 

Criteriile care trebuie avute in vedere la intocmirea ofertei sunt pretul/metru liniar de 

documente si serviciile pentru efectuarea operatiunilor specifice de verificare, selectionare, 

inventariere, legare, depozitare si arhivare, cu respectarea legislatiei in vigoare. 

Mentionam ca arhiva societatii nu se afla in posesia lichidatorului judiciar, urmand 

ca predarea acesteia sa se faca de catre reprezentantii societatii debitoare. 

Plata serviciilor se va efectua din fondul de lichidare , conform procedurii aprobate 

de UNPIR si a respectarii standardului de cost prevazut de art.117 alin.2 lit.f din Statutul 

privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa din 29.09.2007, 

Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr.461 din 07.06.2019, respectiv: Standardul de 

cost pentru decontarea operatiunilor de verificare, selectionare, inventariere si 

legare este echivalentul a 15 euro/ml, iar pentru depozitare 3 euro/ml/an. 

Ofertele vor fi insotite de autorizatiile care atesta dreptul la prestatia serviciilor de 

arhivare in termen de valabilitate la data depunerii acestora, rearhivarul, termenul de 

executie, acordul expres cu privire la plata pretului din fondul de lichidare al UNPIR si vor fi 

depuse la sediul lichidatorului judiciar/transmise pe fax sau email pana la data de 

10.10.2019 ora 12.00. 
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Ofertele vor fi transmise pana la data de 10.10.2019 ora 12.00 la sediul 

lichidatorului judiciar ales din Cluj Napoca, str. Ion C. Bratianu, nr.28, ap.1, jud. Cluj, prin 

fax la numarul 0260/632561 sau prin e-mail la adresa: insolv2007zalau@yahoo.com.  

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere financiar va fi declarata 

castigatoare. 

Pentru vizionarea documentelor, sau orice alte detalii ne puteti contacta la sediul 

din Cluj Napoca, str. Ion C. Bratianu, nr.28, ap.1, jud. Cluj sau la tel: 0742017430 si 

0744657869, intre orele 9.00-16.00. 

 

Lichidator judiciar   
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