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Tribunalul Covasna – Secția Civilă 
Debitor: BIV.COM.TRADE S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite - 
Dosar nr. 669/119/2018 
 

ANUNȚ SELECȚIE OFERTE PRELUARE, PRELUCRARE ARHIVISTICĂ (INVENTARIERE),  
PĂSTRARE ȘI CONSERVARE ARHIVĂ 

  
2247/22.07.2020 

 
ALPINSOLV SPRL, având numărul de înregistrare în Registrul formelor de organizare 

UNPIR RFO 0793, număr matricol 2A0793, cod unic de înregistrare fiscală RO33983217 și 
sediul în mun. Piatra Neamț, str. Plevnei, nr. 3, bl. g10, sc. C, parter, ap. 41, jud. Neamț, prin 
practician coordonator Pițu Lăcrămioara-Adriana, în calitate de lichidator judiciar al 
debitorului S.C. BIV.COM.TRADE S.R.L. cu sediul social în mun. Sfântu Gheorghe, str. 
Lăcrămioarei, nr. 9, bl. 36, sc. C, jud. Covasna, având cod de identificare fiscală 29472370, 
număr de ordine în Registrul Comerțului J14/328/2011, desemnat prin Sentinței nr. 130 din 
data 11.10.2019  pronunțată de Tribunalul Covasna – Secția Civilă în dosarul nr. 669/119/2018, 

 
 

ANUNȚĂ 
 

Organizarea selecției de oferte privind preluarea, prelucrarea arhivistică (inventariere), 
păstrarea și conservarea arhivei aparținând debitorului S.C. BIV.COM.TRADE S.R.L. în data 
de 25.08.2020. 

Ofertele trebuie sa cuprindă următoarele informații: 
✓ costurile aferente eliberării adeverințelor foștilor salariați, detaliat pe ani, 

sporuri, venituri, grupa, vechime, cărți de muncă, precum și costurile aferente extragerii de 
documente, căutare documente în vederea transmiterii; 

✓ costurile de transport; 
✓ oferta să fie exprimată în preț(euro)/ml de documente, conform prevederilor 

art. 117 alin. (2), lit. f) din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în 
insolvență. 

Ofertele financiare vor fi însoțite de autorizațiile prevăzute de Legea nr. 16/1996 cu 
modificările și completările ulterioare, care atestă dreptul la prestația serviciilor de arhivare și 
vor fi depuse la sediul administratorului judiciar/transmise prin fax: 0233/622.408, e-mail: 
office@alpinsolv.ro, până la data de 25.08.2020, ora 12:00. Ofertele depuse după termenul 
indicat nu vor fi luate în considerare. 

 
 
 

ALPINSOLV SPRL 
Practician coordonator,  

Pițu Lăcrămioara-Adriana 
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