


 
 
 
 

ANUNT 

 

,,Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, cu sediul in Bucuresti, Str. 

Cpt. Av. Al. Şerbănescu, nr. 50, sector 1, cod fiscal R11795573, organizeaza selectie de 

oferte pentru desemnarea lichidatorul judiciar ce va fi propus de aceasta in dosarul de 

insolventa a Oltchim SA Ramnicu Valcea - societate in insolventa, cu sediul social  in 

Municipiul Ramnicu Valcea, Str. Uzinei nr. 1, jud. Valcea, înregistrată la ONRC cu nr. 

J38/219/1991, CUI 1475261. 

Procedura de selectie se va desfasura conform “ Regulamentului privind procedura 

derulata de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (“AAAS”) pentru 

selectarea administratorului judiciar” in cadrul procedurii de insolventa a Oltchim SA . 

Ofertantul este admis sa participe la selectia de oferte daca a depus documentele 

prevazute in Regulamentul susmentionat, la Registratura AAAS, pana la data de 

21.10.2019, ora 1200”. 

 

 
* procedura a fost demarata prin Ordinul Presedintelui AAAS nr. 

474/11.10.2019 

 



REGULAMENT

privind procedura derulată de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului („AAAS“) pentru 
selectarea în cadrul procedurilor de insolvență a administratorilor/lichidatorilor judiciari ce pot primi 

votul favorabil din partea AAAS în vederea confirmării în cadrul Adunărilor Creditorilor

1. Scopul și principiile procedurii de selecție

1.1. Prezentul Regulament instituie cadrul administrativ pentru identificarea de către AAAS a 
celei mai adecvate oferte de servicii profesionale în domeniul insolvenței pentru un operator eco-
nomic determinat ce are sau urmează să aibă calitatea de debitor într-o procedură de insolvență 
care urmează a fi deschisă la cererea AAAS sau la cererea societății cu aprobarea AAAS. Regula-
mentul se aplică în toate cazurile în care AAAS urmează să exercite dreptul de vot sau de decizie 
cu privire la propunerea, confirmarea sau desemnarea unui administrator/lichidator judiciar.

1.2. Prezentul Regulament este supus următoarelor principii:

a) nediscriminarea
b) tratamentul egal
c) recunoașterea reciprocă
d) transparența
e) proporționalitatea
f) eficiența utilizării fondurilor
g) asumarea răspunderii

2. Obiectul procedurii de selecție

2.1. AAAS va putea să demareze oricând o procedură de selecție cu privire la o societate față 
de care a fost deschisă procedura de insolvență, precum și cu privire la orice societate față decare 
urmează a fi deschisă procedura la cererea AAAS sau la cererea societății cu aprobarea prealabilă 
a AAAS.

2.2. Procedura de selecție va fi demarată obligatoriu și de îndată cu privire la fiecare societate 
față de care procedura  de insolvență a  fost  deschisă,  dacă AAAS deține potrivit  tabelului  de 
creanțe o creanță de peste 50% din valoarea totală a datoriilor operatorului economic

3. Publicitatea procedurii de selecție

3.1. Un anunț de selecție în baza prezentului Regulament va fi publicat pentru fiecare procedu-
ră de insolvență deschisă sau care urmează a fi deschisă față de o societate asupra căreia AAAS 
deține o creanță de peste 50% din valoarea totală a datoriilor operatorului economic.

3.2. Anunțul de selecție va fi publicat pe  site-ul web AAAS și după caz pe site-ul web al UN-
PIR.  Pentru a asigura utilitatea publicității, expunerea anunțului pe toate site-urile web va fi pre-
văzută să dureze cel puțin până în ziua prevăzută pentru expirarea termenului de depunere a 
ofertelor.

3.4. Anunțul va menționa:

a) Numărul Ordinului Președintelui AAAS prin care a fost demarată procedura;

b) Datele de identificare ale societății pentru care se desfășoară pocedura;
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c) Data versiunii aplicabile a prezentului Regulament, iar o formă consolidată a ace-
stuia cu toate modificările ulterioare primei aprobări urmând a fi ținută la zi pe site-ul web al 
AAAS;

 d) Termenul de depunere a ofertelor.

4. Ofertele

4.1. Pentru a fi admis să participe în procedura de selecție fiecare ofertant trebuie să depună  la 
registratura AAAS, în condițiile art.7.1. de mai jos, o scrisoare de intenție însoțită de documentele 
de participare,  înainte de expirarea termenului indicat în anunțul de selecție.

4.2. Scrisoarea de intenție este documentul emis de ofertant, purtând toate datele de identifica-
re ale ofertantului inclusiv adresa poștală de corespondență, adresa/le de poștă electronică, număr 
de telefon mobil, număr de telefon fix și număr de fax. Scrisoarea de intenție va fi depusa in mod 
obligatoriu în original, numai in interiorul plicului exterior sigilat și nu trebuie să conțină elemen-
te din oferta tehnnică și financiară. Scrisoarea de intenție va fi personalizată in funcție de anunțul  
de selecție publicat și va fi semnată pe fiecare pagină de un reprezentant legal sau autorizat al fie -
cărei forme de organizare a profesiei din cadrul ofertantului, care  în numele ofertantului își ex-
primă interesul de a participa la selecția în vederea desemnării în calitate de administrator judi-
ciar sau lichidator judiciar, după caz, în procedura insolvenței față societatea indicată în anunț și 
care va fi însoțită de următoarele documente:

a) declarație pe proprie raspundere că scrisoarea de intenție împreună cu oferta sa tehnică și  
financiară constituie împreună o ofertă indivizibilă, fermă și angajantă, și că, în cazul în care ofer-
tantul va fi declarat câștigător, oferta sa va fi menținută, în raport cu creditorii, pana la incetarea 
calității de administrator sau lichidator judiciar  pentru procedura de insolvență în care a fost de-
semnat/confirmat ;

b) declarație pe proprie raspundere că înțelege și consimte ca, în cazul în care va fi declarat 
câștigător, are obligația de a-și  asuma oferta depusă față de Adunarea Creditorilor și instanța de 
judecată, în scopul confirmării ca adminsitrator sau lichidator judiciar;

c) declarație pe proprie raspundere că înțelege și consimte ca fiecare informație furnizată de 
ofertant în cadrul procedurii de selecție să fie considerată determinantă în scopul de a câștiga pro-
cedura de selecție, asumându-și întreaga răspundere pentru caracterul corect, complet și actual al 
fiecărei informații în parte, sub sancțiunea prevăzută de lege pentru furnizarea de informații false 
și a despăgubirii integrale a AAAS pentru orice pagubă pricinuită, inclusiv prin întârzierea proce-
durii de selecție.

4.3. Documente de participare sunt:

a) scrisoarea de intenție însoțită de declarațiile pe propria răspundere

b) dovada eligibilității;

c) oferta tehnică și financiară.

4.4. Dovada eligibilității este setul complet de documente ce atestă existența dreptului ofertan-
tului, dobândit conform legii, de a exercita profesia de practician în insolvență în cadrul proce-
durii  de  insolvență  ce  face  obiectul  procedurii  de  selecție,  precum  si  alte  aspecte  relevante.  
Dovada eligibilității va cuprinde:

a) un act  justificativ,  în original sau în copie certificată  cu originalul,  eliberat  de Uniunea 
Națională a Practicienilor în Insolvență din România („UNPIR”) din care să rezulte că forma de 
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exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă și activă în evidențele UNPIR, pre-
cum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși nici-
unei  sancțiuni  disciplinare în ultimii  3  ani  anteriori  declanșării  procedurii  de selecție,  la  data 
depunerii ofertei.

b) o copie certificată a poliței de asigurare de răspundere profesională a ofertantului, emisă de 
un asigurător, în vigoare la data depunerii ofertei și cu valabilitate de minim 2 (doi) ani de la data 
depunerii ofertei. Polița de asigurare trebuie menținută pe întreaga durată a mandatului. Dovada 
valabilitătii poliței de asigurare trebuie prezentată la data depunerii ofertei.

c) declarația pe proprie raspundere a practicianului coordonator, în original, că atat el cat si 
ceilalti practicieni asociati procedurii de insolvență ce face obiectul procedurii de selecție nu se 
află în vreo situație de nedemnitate, de incompatibilitate, nici în conflict de interese față de soci-
etatea pentru care se desfășoară procedura de selecție.

d) declarația  pe propria  răspundere  a practicianului  coordonator,  în original,  prin  care  se 
declară că ofertantul nu a avut în trecut o colaborare defectuoasă cu AAAS. Prin elemente ce atesă 
colaborarea defectuoasă cu AAAS se ințeleg acele măsuri luate de ofertant,  infirmate definitiv 
printr-o hotărâre judecătorească sau de Adunarea Creditorilor și  care au dus la defavorizarea 
și/sau prejudicierea AAAS în cadrul derulării unei proceduri de insolvență în care AAAS are sau 
a avut calitatea de creditor și/sau acționar.

e) o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu se află în situația de 
incompatibilitate sau conflict de interese cu debitorul la care urmează să fie numit;

f) certificate de atestare fiscală valabil la data depunerii ofertei, emise de organelele fiscale 
competente, din care să rezulte că ofertantul nu înregistrează obligații fiscale/bugetare restante, la 
nivel central sau local;

g) o declarație pe propria răspundere din care să rezulte numărul dosarelor de insolvență din 
portofoliu instrumentate de către ofertant în ultimii 5 (cinci) ani. Nu se iau în considerare dosarele  
de insolventă instrumentate de către alte entități decât ofertantul (de exemplu, filiale).

Pentru declararea necorespunzătoare a informațiilor prevăzute mai sus la lit.  c), d) e) și  g) se 
aplică dispozițiile Codului penal.

4.5. Vor fi declarate calificate numai ofertele care conțin scrisoarea de intenție îndeplinind astfel 
condițiile  de la art.4.2,  dovada eligibilității  îndeplinind astfel  condițiile  de la art.4.4.  și  Oferta 
tehnică și financiară în original.

4.6. Toate documentele de participare vor fi depuse în limba română, opisate, îndosariate în 
dosare cu șină, toate paginile fiind numerotate consecutiv începând de la nr.1, semnate de ofer-
tant. Toate documentele traduse din una sau mai multe limbi străine vor fi traduceri autorizate,  
supralegalizate de un notar public român și însoțite de copii legalizate ale documentelor în limba 
străină după care au fost traduse.

4.7. Oferta va fi depusă într-un plic exterior închis și sigilat ce va conține scrisoarea de intenție 
si declaratiile pe proprie raspundere atasate acesteia, precum și 2 (două) plicuri interioare dis-
tincte, închise si sigilate, inscripționate corespunzător, unul conținând documentele stipulate la 
art. 4.3 lit. b)-acest plic va fi inscriptionat cu mențiunea “Dovada eligibilității”  și cel de al doilea 
conținând documentele  stipulate  la  art.  4.3  lit.  c)-  acest  plic  va fi  inscripționat  cu  mențiunea 
“Oferta tehnică și financiară”.
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4.8. Plicul  exterior  și  adresa  de  înaintare  vor  menționa  în  mod  obligatoriu  și  limitativ 
numele/denumirea  ofertantului,  adresa  domiciliului/sediului  profesional  al  ofertantului,  soci-
etatea  pentru  care  se  depune  oferta,  precum  și  orice  alte  informații/mențiuni  solicitate  prin 
anunțul de participare sau prin eventuale clarificări emise de AAAS în cursul procedurii de se-
lecție.  Adresa de înaintare a plicului  exterior nu va conține atașamente sau alte elemente din 
conținutul ofertei depuse. Clarificările emise de AAAS la cererea unui ofertant sau potențial ofer-
tant vor fi comunicate simultan tuturor ofertanților care au depus oferte până la data respectivă și 
vor fi publicate la aceeași dată pe site-ul web al AAAS în cadrul anunțului de selecție inițial, mar-
cate explicit ca fiind clarificări, numerotate consecutiv în ordine cronologică începând de la nr.1 și 
datate. 

4.9. VA  FI  DESCALIFICATĂ  AUTOMAT  orice  ofertă  care  nu  conține  toate  documentele 
sumenționate, ori nu îndeplinește cerințele din prezentul regulament sau care nu este depusă în 
plic exterior închis și sigilat sau ale cărei seturi de documente prevăzute de art.4.3. de mai sus nu 
sunt depuse în plicuri interioare distincte închise și sigilate, inscripționate corespunzător, conform 
prevederilor prezentului Regulament.

4.10. Mai multe forme de organizare a exercitării profesiei de practician în insolvență reunite 
într-un consorțiu vor putea depune o ofertă, caz în care scrisoarea de intenție și dovada eligibil-
ității va fi depusă distinct pentru fiecare membru al consorțiului adăugându-se  la scrisoarea de 
intenție a fiecărui membru al consorțiului câte un acord  de consorțiu semnat de toți membri, iar 
Oferta tehnică și financiară va fi depusa unitar pentru consortiu. Un consorțiu va fi considerat un 
singur ofertant și nu va fi admisă nicio modificare a componenței consorțiului după data expirării 
termenului  de  depunere  a  ofertelor  aceasta  fiind  considerată  motiv  de  descalificare.  Orice 
modificare a consorțiului în timpul desfășurarii procedurii de insolvență va determina înlocuirea 
prin  decizie  a  practicienilor  desemnați  și  organizarea  unei  noi  selecții  în  vederea  desemnării 
următorului practician.

4.11. Vor fi descalificați ofertanții care sufera depunctari la mai mult de 24 din cele 36 criterii 
aferente secțiunilor “Capacitate”, “Experiență” si “Reputație” din Oferta tehnică și finaciară.

4.12. AAAS are dreptul, oricând pe parcursul derulării procedurii, să solicite ofertanților clarifi-
cari sau dovezi in legătură cu ofertele depuse și/sau cu orice informație ori document din cadrul 
acestora.

5. Verificarea Ofertei tehnice și financiare 

5.1.  Oferta tehnică și financiară va fi prezentată în forma grilei din Anexa 1. Fiecare pagină din 
ofertă va fi semnată de un practician coordonator al fiecărei forme de organizare a profesiei din 
cadrul ofertantului 

5.2. Oferta tehnică și financiară a fiecarui ofertant va fi verificată sub aspectul punctajului total 
și a detalierii de către ofertant a modului de calcul.

5.3. Pentru participarea la procedura de selecție ofertanții trebuie să depună o ofertă financiară 
care va conține onorariul lunar, în lei, exclusiv TVA, după caz, în sumă fixă, și onorariul de suc-
ces, exclusiv TVA, sub formă procentuală, conform Ofertei tehnice și financiare prevăzută în Ane-
xa nr. 1 la prezentul Regulament.

5.4. Dispoziții cu privire la onorariu

(1) La stabilirea nivelului onorariului de către ofertant vor fi avute în vedere prevederile art. 38 
alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practi-
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cienilor în insolvență, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și va fi exprimat prin 
raportare la toate atribuțiile prevăzute de Legea nr. 85/2006 sau Legea nr. 85/2014, cu modificările 
și completările ulterioare, în sarcina administratorului/lichidatorului judiciar.

(2) Onorariul propus prin oferta depusă va respecta condițiile prețului prevăzute de art. 1.660 și 
următoarele, precum și art. 1.854 alin. (2) și (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republi-
cată, cu modificările ulterioare.  Orice ofertă care nu respectă aceste condiții va fi descalificată.  
Sunt considerate astfel de oferte cele cu onorariul de succes cu valoare mai mică de 1 (unu)%, ex-
clusiv TVA, precum și cele vădit disproporționate, pe de o parte, raportat la societatea debitoare 
față de care se dorește selectarea în vederea susținerii în calitatea de administrator/lichidator judi-
ciar, iar, pe de altă parte, raportat la celelalte onorarii solicitate de către ceilalți ofertanți.

(3) Onorariul de succes se va aplica exclusiv la sumele ce vor fi distribuite creditorilor înscriși pe  
tabelul definitiv de creanțe, în cadrul procedurii, indiferent de orice alte mențiuni contrare expri-
mate de ofertant la momentul depunerii ofertei. Nu se acceptă și vor fi descalificați ofertanții a că-
ror ofertă cuprinde un procent de onorariu mai mare de 5 (cinci)% din valoarea sumelor recupera-
te și distribuite creditorilor înscriși în tabelul definitiv de creanțe.

6. Criterii de selecție

6.1. Ofertanții calificați vor fi departajați pe baza Punctajului Total (T) obținut de Oferta tehnică 
și financiară.

6.2. Punctajul Total (T) va fi calculat prin formula

T = C*E*R*(P+F)

6.3. Dintre ofertanții calificați, acela care obține valoarea cea mai mare a Punctajului Total (T) 
va fi declarat câștigător.

7. Procedura de desfășurare a selecției și criteriile ce vor sta la baza desemnării administra-
torului sau lichidatorului judiciar

7.1.  Ofertantii  vor  depune,  până la  data  și  ora  stabilite  în  anunț,  la  registratura  AAAS  din 
București, str. Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu, nr.50, sector 1, o adresă de inaintare insoțită de un 
plic  exterior  închis  și  sigilat,  care  va  conține  scrisoarea  de  intenție  insoțită  de  declarațiile  pe 
propria  răspundere,  precum  și  cele  două  plicuri  interioare,  inchise  si  sigilate,  inscripționate 
corespunzător, unul conținând documentele stipulate la art. 4.3 lit. b) și cel de al doilea conținand 
documentele stipulate la art. 4.3 lit. c). Pe fiecare plic (atât pe cel exterior cât și pe cele două plicuri  
interioare) vor fi inscripționate  în clar denumirea și  sediul ofertantului,  precum și denumirea, 
codul de identificare fiscală și localitatea sediului societății pentru care se formulează oferta.

7.2. Componența Comisiei de selecție din cadrul AAAS va fi cea din Ordinul emis de Presedintele 
AAAS pentru procedura de selecție. 

7.3. În termen de 1 (una) zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a ofertelor, 
membrii Comisiei de selecție vor deschide plicurile exterioare și vor analiza documentele depuse 
de fiecare ofertant care îndeplinește condițiile prevăzute la art.4.5. și nu intră sub incidența art.4.9. 
Dintre ofertele declarate calificate, comisia de selecție va desemna câștigătoare oferta ce întrunește 
punctajul  cel  mai mare pe baza grilei  de punctaj  prestabilită  (Oferta  tehnică și  financiară),  în 
termen  de  cel  mult  10  (zece)  zile  lucrătoare  de  la  data  expirării  termenului  de  depunere  a 
ofertelor.
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7.4. Ofertanții au libertatea de a nu calcula valorile unor criterii de performanță din cadrul Ofertei 
tehnice și financiare, dacă își asumă valoarea minimă a punctajului pentru acele criterii.

7.5. La verificarea de catre AAAS a detalierii privind modul de calcul și a punctajului ofertantului 
declarat caștigător vor fi admise maxim 2 (două) erori la calculul punctajului efectuat de ofertant, 
situație în care punctajul va fi recalculat prin corectarea acestor erori materiale. Trei sau mai multe 
erori materiale identificate în calculul punctajului efectuat de ofertant vor fi considerate încercări 
de manipulare a punctajului total și vor atrage descalificarea respectivului ofertant.

7.6.  In  caz  de  egalitate  a  punctajului  între  2  (doi)  sau  mai  mulți  ofertanți,  va  fi  declarată 
câștigătoare oferta care a obținut punctajul cel mai mare la Oferta financiară. Dacă și în acest caz 
se menține egalitatea,  va fi  selectat  ofertantul  care are experiență  superioară prin numărul de 
dosare de insolvență în care a fost desemnat administrator/lichidator judiciar.

7.7. Constatările comisiei de selecție vor fi consemnate într-un proces verbal. Rezultatul selecției 
va fi comunicat ofertanților imediat după întocmirea procesului verbal, prin poștă electronică la 
adresele inscripționate pe plicul exterior al ofertei. 

7.8.  Eventualele  contestații  împotriva  procesului-verbal  se  depun  în  termen  de  1  (una)  zi 
lucrătoare  de  la  data  comunicării,  la  registratura  AAAS,  iar  termenul  de  soluționare  a 
contestațiilor este de 2 (două) zile lucrătoare. Contestațiile vor fi soluționate de o comisie ce va fi 
numită  prin  Ordin  al  Președintelui  AAAS.  Fiecărui  contestatar  îi  va  fi  comunicat  rezultatul 
soluționării contestației sale.

7.9. În situația în care nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă niciun ofertant nu poate fi declarat 
câștigător, precum și în alte cazuri întemeiate pe constatări ale Comisiei de selecție cu privire la 
imposibilitatea continuării procedurii, AAAS iși rezervă dreptul de a înceta oricând procedura de 
selecție, pe parcursul derulării acesteia, informând toți ofertanții despre acest fapt.
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Anexa 1

OFERTA
 TEHNICĂ și FINANCIARĂ

depusă în vederea selectării pentru a fi propus de către AAAS ca administrator/lichidator judiciar al

…(denumirea)… - …(CIF)…

(denumirea formei de organizare a profesiei), înscrisă în Tabelul practicienilor în insolvență la nr.(…), având sediul în 
(…),  cod  de  identificare  fiscală  (…),  cont  nr.  (IBAN)  la  Banca  (…),  reprezentată  prin  (prenumele  și  numele  
practicianului coordonator), în urma anunțului de selecție publicat de Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului (AAAS) pentru societatea (denumire, sediu, CIF),
în consorțiu cu 1

(denumirea formei de organizare a profesiei), înscrisă în Tabelul practicienilor în insolvență la nr.(…), având sediul în 
(…),  cod  de  identificare  fiscală  (…),  cont  nr.  (IBAN)  la  Banca  (…),  reprezentată  prin  (prenumele  și  numele  
practicianului coordonator), în urma anunțului de selecție publicat de Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului (AAAS) pentru societatea (denumire, sediu, CIF),
și cu
(denumirea formei de organizare a profesiei), înscrisă în Tabelul practicienilor în insolvență la nr.(…), având sediul în 
(…),  cod  de  identificare  fiscală  (…),  cont  nr.  (IBAN)  la  Banca  (…),  reprezentată  prin  (prenumele  și  numele  
practicianului coordonator), în urma anunțului de selecție publicat de Autoritatea pentru Administrarea Activelor 
Statului (AAAS) pentru societatea (denumire, sediu, CIF),

Depunem prezenta ofertă tehnică  și  financiară în scopul desemnării  ca administrator/lichidator  judiciar2 al  …
(denumirea)… - …(CIF)… .
Declarăm că am înțeles  și acceptăm prevederile Regulamentului nr.(…). Ne obligăm să prezentăm AAAS toate 
înscrisurile, informațiile  și clarificările necesare pentru stabilirea modului corect de întocmire a ofertei tehnice. 
Garantăm caracterul corect, complet și actual al tuturor informațiilor prezentate în cadrul procedurii. Ne asumăm 
deplina răspundere pentru realitatea întregii oferte depuse și a tuturor informațiilor pe care le conține sau care o 
susțin și înțelegem să răspundem conform legii pentru orice declarație sau informație neconformă cu realitatea, 
cunoscând  că  toate  declarațiile,  informațiile  și  documentele  furnizate  au  caracter  determinant  pentru 
desemnarea câștigătorului și că obținerea unui avantaj competitiv în acest mod poate constitui o faptă prevăzută 
de legea penală.

1  
Numai pentru consorții. Ofertanții individuali vor șterge textul de pe acest rând și câmpurile destinate 

altor forme de organizare a profesiei
2  

Se va selecta una din cele doua variante (administrator judiciar sau lichidator judiciar) pentru care se 
depune oferta, în conformitate cu anun ul de selec ie al AAAS. Aceea i men iune (administrator judiciar sau lichidator ț ț ș ț
judiciar) se va selecta si in titlul ofertei.
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Notă - “/”= împărțire; “*”= înmulțire

Domeniul de 
Performanțã

Criteriul de 
Performanțã

Modul de Calcul
Detalierea de către ofertant a 

Modului de Calcul Impact în Punctaj Punctaj

C
A
P
A
C
I
T
A
T
E

C1
Numãr mediu de 
practicieni

Numãrul total al practicienilor definitivi cu care Ofertantul a 
colaborat cel puțin 12 luni neîntrerupt ca salariați sau asociați în 
ultimii 5 ani și anul curent (a.c.)

>10: valoarea 100
3-10: valoarea 80
<3: valoarea 60

C1=

C2
Stabilitate

Numãrul schimbãrilor (N.S.) formei de organizare a Ofertantului * 
N.S. sediului Ofertantului * N.S. de practicieni coordonatori în 
ultimii 5 ani și a.c.

<4: valoarea 1
≥4: valoarea 0,9

C2=

C3
Sistem de 
Management

Ofertantul deține/nu deține certificare valabilã ISO 9001 pentru 
sistemul de management al calitãții de cel puțin 12 luni

DA: valoarea 1
NU: valoarea 0,9

C3=

C4
Personal auxiliar

(Numãrul mediu de salariați cu studii superioare absolvite, alții 
decât practicienii în insolvențã, în ultimii 5 ani și a.c. / C1) * 100

≥20: valoarea 1
<20: valoarea 0,9

C4=

C5
Informatizare

Ponderea medie a valorii produselor și serviciilor IT&C în 
cheltuieli totale în ultimii 5 ani și a.c.

≥7: valoarea 1
<7: valoarea 0,9

C5=

C6
Spațiu de lucru

(Suprafața medie de spațiu de birouri / Numãrul mediu de 
personal) în ultimii 5 ani și a.c.

≥8: valoarea 1
<8: valoarea 0,9

C6=

C7
Mobilitate

Numãrul mediu de autovehicule de transport de persoane 
deținute în ultimii 5 ani și a.c. /C1 

≥0,5: valoarea 1
<0,5: valoarea 0,9

C7=

C8
Rentabilitate

Valoarea medie în ultimii 5 ani a indicatorului financiar “Rata 
rentabilitãtii generale" = (rezultat net / cheltuieli totale) * 100

>15: valoarea 1
0-15: valoarea 0,8
≤0: valoarea 0,6

C8=

C9
Colectare

Valoarea medie în ultimii 5 ani a indicatorului financiar “Rotația 
debitelor-clienți” = cifra de afaceri / sold mediu clienți

>3: valoarea 1
2-3: valoarea 0,8
≤2: valoarea 0,6

C9=

DIRECTIA INSOLVENTA
Str. Cpt. Av. Alexandru Şerb nescu nr.50, Sector 1, Bucureă şti
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Domeniul de 
Performanțã

Criteriul de 
Performanțã

Modul de Calcul
Detalierea de către ofertant a 

Modului de Calcul Impact în Punctaj Punctaj

C10
Lichiditate

Valoarea medie în ultimii 5 ani a indicatorului financiar 
“Lichiditatea rapidã (testul acid)” la data de 31 decembrie = 
(active circulante — stocuri) / datorii pe termen scurt

>2: valoarea 0,9
1-2: valoarea 1
<1: valoarea 0,9

C10=

C11
Solvabilitate

Valoarea medie în ultimii 5 ani a indicatorului financiar 
“Solvabilitatea generalã” = datorii totale/capitaluri proprii

<0,5: valoarea 1
≥0,5: valoarea 0,9

C11=

C12
Remunerare

Valoarea medie în ultimii 5 ani a ponderii cheltuielilor cu 
personalul în cheltuielile totale

≥0,5: valoarea 1
<0,5: valoarea 0,8

C12=

Valoarea indicatorului Capacitate (“C”) ca produs al înmulțirii valorilor C1 pânã la 
C12

C = 

E
X
P
E
R
I
E
N
Ț
Ã

E1
Volum

Numãrul total al procedurilor de insolvențã în care Ofertantul a 
fost confirmat în ultimii 5 ani și a.c. prin hotãrâri ale Adunãrii 
Creditorilor care nu au fost anulate

Indirect
nu se 
calculeazã

E2
Masã credalã

Valoarea însumatã a creanțelor înregistrate în tabele definitive în 
cadrul procedurilor de la E1, exprimatã în RON

Indirect
nu se 
calculeazã

E3
Plãți cãtre 
creditori

Valoarea însumatã a plãților efectuate cãtre creditori în cadrul 
procedurilor de la E1 și neanulate

Indirect
nu se 
calculeazã

E4
Încãrcare (volum)

E1 / C1
<10: valoarea 1
10-15: valoarea 0,8
>15: valoarea 0,6

E4=

E5
Încãrcare (valoric)

E2 / (C1 * 106) >5: valoarea 1
1-5: valoarea 0,9
<1: valoarea 0,8

E5=

DIRECTIA INSOLVENTA
Str. Cpt. Av. Alexandru Şerb nescu nr.50, Sector 1, Bucureă şti
Fax: 021 30 36 505, 021 30 36 110 
E-mail : insolventa@aaas.gov.ro
Tel.: 021 30 36 490
www.aaas.ro 

9



Domeniul de 
Performanțã

Criteriul de 
Performanțã

Modul de Calcul
Detalierea de către ofertant a 

Modului de Calcul Impact în Punctaj Punctaj

E6
Reorganizare

[(Numãrul procedurilor de la E1 în care existã plan de 
reorganizare în curs de aplicare sau care se încadreazã la E10) / 
E1] * 100 (procentaj)

>50: valoarea 1
20-50: valoarea 0,9
<20: valoarea 0,8

E6=

E7
Falimente 
neplanificate

[(Numãrul procedurilor de la E1 în care a fost deschisã procedura 
falimentului în timpul perioadei de aplicare a unui plan de 
reorganizare) / E1] * 100 (procentaj)

<10: valoarea 1
10-20: valoarea 0,8
>20: valoarea 0,6

E7=

E8
Grad de 
recuperare

(E3 / E2) * 100 (procentaj)
>50: valoarea 1
35-50: valoarea 0,9
<35: valoarea 0,8

E8=

E9
Timp de 
recuperare

Durata medie ponderatã de la data publicãrii tabelului definitiv 
pânã la data creditãrii contului creditorului pentru minim 100 
plãți cu valorile cele mai mari în cadrul procedurilor de la E1 
(valoare * durata în zile) / (suma valorilor * 365)

<1: valoarea 1
1-1,5: valoarea 0,9
>1,5: valoarea 0,8

E9

E10
Reinserție 
economicã 
(societãți)

[(Numãrul procedurilor de la E1 închise prin hotãrâri 
judecãtorești definitive în ultimii 5 ani și a.c. cu continuarea 
activitãții debitoarei) / E1] * 100 (procentaj)

>30: valoarea 1
10-30: valoarea 0,9
<10: valoarea 0,8

E10=

E11
Reinserție 
economicã 
(active)

Ofertantul dovedește cã, în minim 50% din cazurile de vânzare de 
active în bloc și de transfer de activitate în cadrul procedurilor de 
la E1, activele înstrãinate au continuat sã producã venituri 
impozabile la achizitor timp de minim 12 luni prin utilizare cu 
aceeași destinație

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,9

E11=

E12
Grad maxim de 
complexitate 
reușit

Ofertantul dovedește cã pentru o procedurã de la E10 asupra 
unei debitoare având obiectul principal în aceeași Secțiune CAEN 
rev.2 cu societatea vizatã de prezenta selecție valoarea raportului 
E8 / E9 este minim 50

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,8

E12=
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Domeniul de 
Performanțã

Criteriul de 
Performanțã

Modul de Calcul
Detalierea de către ofertant a 

Modului de Calcul Impact în Punctaj Punctaj

Valoarea indicatorului Experiențã (“E”) ca produs al înmulțirii valorilor E4 pânã la 
E12

E=

E
P
U
T
A
Ț
I
E

R1
Confirmare prin 
creanțe nereale

[(Numãrul procedurilor de insolvențã de la E1 în care creanțele 
pe care a fost întemeiat votul pentru confirmarea Ofertantului au 
reprezentat minim jumãtate din masa credalã înscrisã în tabelul 
definitiv al creanțelor) / E1] * 100

>80: valoarea 1
60-80: valoarea 0,8
<60: valoarea 0,6

R1=

R2
Înlocuiri 
imputabile

Numãrul procedurilor de la E1 în care Ofertantul a fost înlocuit 
prin hotãrâre judecãtoreascã la cererea unor creditori

<3: valoarea 1
3-5: valoarea 0,9
>5: valoarea 0,8

R2=

R3
Sancțiuni 
profesionale

Numãrul total al sancțiunilor aplicate în cadrul UNPIR oricãruia 
din practicienii coordonatori activi ai Ofertantului în ultimii 5 ani 
și a.c., neanulate

<3: valoarea 1
3-5: valoarea 0,9
>5: valoarea 0,8

R3=

R4
Litigii cu 
practicienii

Numãrul proceselor civile în care Ofertantul a fost chemat în 
judecatã de un practician în insolvențã și care au fost soluționate 
irevocabil prin admiterea chiar și în parte a cererii reclamantului, 
în ultimii 5 ani și a.c.

<5: valoarea 1
5-10: valoarea 0,9
>10: valoarea 0,8

R4=

R5
Acțiuni penale

Fațã de Ofertant sau fațã de orice practician activ în cadrul 
Ofertantului a fost pornitã acțiunea penalã pentru orice faptã și 
nu a fost dispusã prin hotãrâre definitivã achitarea, în ultimii 5 ani 
și a.c., chiar dacã dreptul de exercitare a profesiei nu a fost 
interzis ori restrâns

Nu: valoarea 1
Da: valoarea 0,9

R5=

R6
Urmãriri penale

Exceptând cazurile de la R5, fațã de Ofertant sau fațã de un 
practician coordonator activ în cadrul Ofertantului a fost începutã 
urmãrirea penalã pentru orice faptã, chiar dacã urmãrirea penalã 
a încetat sau a fost dispusã achitarea, în ultimii 5 ani și a.c.

Nu: valoarea 1
Da: valoarea 0,9

R6=
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Domeniul de 
Performanțã

Criteriul de 
Performanțã

Modul de Calcul
Detalierea de către ofertant a 

Modului de Calcul Impact în Punctaj Punctaj

R7
Executãri silite

Ofertantul sau un practician coordonator activ în cadrul 
Ofertantului a fost supus unei executãri silite fiscale sau civile 
pentru obligații de platã cãtre terți ale cãrei forme nu au fost 
anulate prin hotãtâre judecãtoreascã irevocabilã, în ultimele 24 
luni

Nu: valoarea 1
Da: valoarea 0,9

R7=

R8
Obligații fiscale

Ofertantul sau orice practician coordonator activ în cadrul 
Ofertantului înregistreazã obligații fiscale restante la data 
depunerii ofertei

Nu: valoarea 1
Da: valoarea 0,9

R8=

R9
Încasãri 
necuvenite

Fațã de o instituție publicã sau o întreprindere publicã a fost 
dispusã obligația de a recupera sume de bani de la Ofertant ori de 
la un practician coordonator activ în cadrul Ofertantului, sau 
demersuri de recuperare au început din oficiu, în ultimele 24 luni

Nu: valoarea 1
Da: valoarea 0,8

R11=

R10
Alte litigii cu 
statul

Ofertantul a chemat în judecatã statul, o unitate administrativã, o 
instituție publicã sau o întreprindere publicã, în ultimii 5 ani și 
a.c., iar cererea sa nu a fost admisã chiar și în parte

Nu: valoarea 1
Da: valoarea 0,9

R12=

Valoarea indicatorului Reputație (“R”) ca produs al înmulțirii valorilor R1 pânã la 
R10

R=

P
R
O
I
E

P1
Precedent

Ofertantul are sau a avut calitatea de administrator/lichidator 
judiciar al unei societãți cu obiectul principal de activitate în 
aceeași Grupã CAEN rev.2 în ultimele 24 luni

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,9

P1=

P2
Proximitate

Ofertantul deține un sediu profesional în aceeași localitate cu 
sediul societãții

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,9

P2=

P3
Analizã prealabilã

Ofertantul depune în cadrul ofertei o analizã SWOT a societãții 
vizate de selecție, atașatã la Oferta Tehnicã și Financiarã

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,9

P3=
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Domeniul de 
Performanțã

Criteriul de 
Performanțã

Modul de Calcul
Detalierea de către ofertant a 

Modului de Calcul Impact în Punctaj Punctaj

C
T

P4
Prioritate

Ofertantul va afecta societãții vizate de selecție cel puțin un 
practician în insolvențã cu vechime de minim 12 luni în cadrul 
Ofertantului, care va aloca în minim 5 ore/zi în medie activitãții 
pentru societatea vizatã de selecție, la sediul acesteia

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,9

P4=

P5
Integrare

Ofertantul va asigura din resurse proprii asistența profesionalã 
necesarã pentru redresarea societãții vizate de selecție, prin 
personal cu drept de practicã și cu experiențã demonstrabilã în 
avocaturã, audit, analizã financiarã, achiziții, vânzãri, resurse 
umane etc.

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,9

P5=

P6
Litigii civile

Ofertantul va asigura pe cheltuiala proprie avocați cu experiențã 
demonstrabilã în litigii civile care vor reprezenta societatea în 
toate cazurile când litigiul nu este de competența judecãtorului 
sindic

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,9

P6=

P7
Management

Ofertantul, pe cheltuiala sa, va delega/detașa personal propriu cu 
experiențã relevantã demonstrabilã care sã asigure 
managementul activitãții curente a societãții în caz de vacanțã a 
postului mai mult de 15 zile

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,9

P7=

P8
Publicitate

Ofertantul va efectua publicitatea prealabilã a tuturor 
valorificãrilor de bunuri ale societãții cel puțin prin 3 site-uri 
specializate cu audienta auditata de minim 10.000 vizitatori unici 
lunar

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,8

P8=

P9
Grad de 
recuperare

Gradul estimat de recuperare a creanței AAAS fațã de care 
Ofertantul înțelege sã îi fie analizatã performanța ca 
administrator/lichidator judiciar al societãții (procentaj)

Valoarea absolutã P9=
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Domeniul de 
Performanțã

Criteriul de 
Performanțã

Modul de Calcul
Detalierea de către ofertant a 

Modului de Calcul Impact în Punctaj Punctaj

P10
Timp de 
recuperare

Durata estimatã de recuperare a creanței AAAS fațã de care 
Ofertantul înțelege sã îi fie analizatã performanța ca 
administrator/lichidator judiciar al societãții, de la publicarea 
tabelului definitiv (durata în zile / 365)

<1,5: valoarea 1
1,5-2: valoarea 0,9
>2: valoarea 0,8

P10=

P11
Datorii curente

Ofertantul își asumă răspunderea de a administra societatea 
astfel încât sã nu acumuleze datorii curente în timpul procedurii 
de insolvențã

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,8

P11=

P12
Cifra de afaceri

Ofertantul își asumă răspunderea de a administra 
societatea astfel încât în perioada de observație să nu 
sufere o scădere a cifrei de afaceri din obiectul principal 
de activitate

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,8

P12=

Valoarea indicatorului Proiect (“P”) ca produs al înmulțirii valorilor P1 pânã la P12 P=

O
F
E
R
T
A

F

F1
Avansuri pentru 
cheltuieli

La nevoie, Ofertantul va avansa în contul societãții sumele 
necesare procedurii și le va recupera din cheltuielile de procedurã 
aprobate

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,9

F1=

F2
Corelare cu 
gradul de 
recuperare

Ofertantul acceptã reducerea onorariului total cuvenit în 
procedurã fațã de onorariul propus, proporțional cu nerealizarea 
criteriului de performanțã P9, fãrã ca aceasta sã împiedice 
formularea unei cereri de înlocuire a Ofertantului în condițiile 
legii

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,9

F2=

F3
Corelare cu 
timpul de 
recuperare

Ofertantul acceptã reducerea onorariului total cuvenit în 
procedurã fațã de onorariul propus, proporțional cu nerealizarea 
criteriului de performanțã P10, fãrã ca aceasta sã împiedice 
formularea unei cereri de înlocuire a Ofertantului în condițiile 
legii

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,9

F3=
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Domeniul de 
Performanțã

Criteriul de 
Performanțã

Modul de Calcul
Detalierea de către ofertant a 

Modului de Calcul Impact în Punctaj Punctaj

I
N
A
N
C
I
A
R
Ã

F4
Alte corelãri

Ofertantul acceptã reducerea cu 50% a onorariului total cuvenit 
în procedurã fațã de onorariul propus, dacã și-a asumat valoarea 
maximã la oricare din criteriile de performanțã P11 sau P12 și nu 
a realizat performanța propusã, fãrã ca aceasta sã împiedice 
formularea unei cereri de înlocuire a Ofertantului în condițiile 
legii

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,9

F4=

F5
Deduceri din 
onorariu

Ofertantul acceptã deducerea din onorariu a costurilor de 
repetare sau refacere a unor forme de publicitate, expertize și 
altele asemenea ca urmare a unor vicii de fond sau de formã, fãrã 
ca aceasta sã împiedice formularea unei cereri de înlocuire a 
Ofertantului în condițiile legii

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,9

F5=

F6
Neplata unor 
prestații

Ofertantul acceptã deducerea din onorariu a sumelor necesare 
pentru acoperirea pagubelor provocate unor terți prin neplata de 
cãtre Ofertant a unor costuri la care era obligat, dacã prin aceasta 
a fost împiedicatã prestarea unui serviciu necesar societãții aflate 
în procedura de insolvențã (e.g. expertize etc.), fãrã ca aceasta sã 
împiedice formularea unei cereri de înlocuire a Ofertantului în 
condițiile legii

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,9

F6=

F7
Provizioane

Ofertantul va indisponibiliza efectiv și imediat contravaloarea 
onorariului încasat în urma unei mãsuri contestate și, pânã la 
soluționarea definitivã a contestației, nu va diminua în niciun 
mod suma indisponibilizatã, fãrã ca aceasta sã împiedice 
formularea unei cereri de înlocuire a Ofertantului în condițiile 
legii

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,9

F7=
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Domeniul de 
Performanțã

Criteriul de 
Performanțã

Modul de Calcul
Detalierea de către ofertant a 

Modului de Calcul Impact în Punctaj Punctaj

F8
Ofertã 
frauduloasã

Ofertantul nu va încasa nicio sumã în contul onorariului pe durata 
neîndeplinirii unor obligații asumate prin Scrisoarea de intenție și 
Documentele de Participare în prezenta procedurã, fãrã ca 
aceasta sã împiedice formularea unei cereri de înlocuire a 
Ofertantului în condițiile legii

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,9 F8=

F9
Nelegalitatea 
unor acte

Ofertantul nu va încasa nicio sumã în contul onorariului pe durata 
oricãrei forme de angajare a rãspunderii disciplinare, 
administrative, civile sau penale împotriva Ofertantului sau a 
oricãruia din practicienii afectați procedurii, având ca obiect acte 
sau fapte în legãturã cu procedura, fãrã ca aceasta sã împiedice 
formularea unei cereri de înlocuire a Ofertantului în condițiile 
legii

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,9

F9=

F10
Plãți necuvenite

Ofertantul va restitui deîndatã și integral toate sumele încasate 
necuvenit în contul onorariului și nu va putea cere compensarea 
cu alte drepturi bãnești ale sale care nu sunt certe, lichide și 
exigibile, fãrã ca aceasta sã împiedice formularea unei cereri de 
înlocuire a Ofertantului în condițiile legii

Da: valoarea 1
Nu: valoarea 0,9

F10=
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Domeniul de 
Performanțã

Criteriul de 
Performanțã

Modul de Calcul
Detalierea de către ofertant a 

Modului de Calcul Impact în Punctaj Punctaj

F11
Cuantumul 
onorariului fix

Onorariul fix lunar solicitat de ofertant este in cuantum de 
……………. (în cifre și litere)  lei, fără TVA.
Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcție de ofertele 
înregistrate.
Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 1 punct.
Prin raportare la pragul determinat, ofertele, în ordine 
descrescătoare, vor fi punctate cu câte doua (2) puncte 
suplimentare, până la maximum 21 de puncte, după care toți 
ceilalți ofertanții vor primi același punctaj maxim de 21 puncte.
Exemplu situație:
3 oferte primite
- oferta 1- onorariu 5.000 lei - 1 punct
- oferta 2- onorariu 4.000 lei - 1+2 puncte
- oferta 3- onorariu 3.500 lei - 3+2 puncte.

Se calculeaza de AAAS

10*nr. puncte F11=

F12
Cuantumul 
onorariului de 
succes

Cuantumul onorariului de succes reprezintã valoarea de bazã a 
cotei procentuale, exprimatã numeric, din sumele recuperate și 
distribuite creditorilor înscriși în tabelul definitiv de creanțe,  la 
care Ofertantul va fi îndreptãțit pentru executarea mandatului de 
administrator/lichidator judiciar și este de 

………(………………………) %
cifre                litere               .

(se va completa de Ofertant cu valoarea solicitatã, care nu poate 
depãși 5% din sumele recuperate și distribuite creditorilor înscriși 
în tabelul definitiv de creanțe)

(10—………) * 10

N.B. Se completeazã cu valoarea în 
cifre înscrisã de Ofertant la rubrica 
precedentã

F12=

Valoarea indicatorului Ofertã Financiarã (“F”) ca produs al înmulțirii valorilor F1 
pânã la F12

F=
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