
 

 

 

Subscrisa AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, identificată prin CIF 25931349, nr. de 

ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă: 0399, având sediul social în Mun. Bucureşti, str. 

Poet Grigore Alexandrescu nr. 83, sector 1, reprezentată legal prin practician în insolvenţă 

Nistor Mandache Ioan, în calitate de LICHIDATOR JUDICIAR al debitoarei AGRICOMPROD 

S.R.L., identificată prin CUI 13823211, nr. înreg. la Reg.Com.: J23/253/2001; având sediul 

social în Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, Str. Chitila Padure nr. 74, Judet Ilfov, desemnată 

în această calitate prin hotărârea din data de 23.05.2019, pronunţată în Dosarul nr. 

3064/93/2015, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Secţia Civilă, 

ANUNȚĂ 

Organizarea selectiei de oferte pentru preluarea fondului arhivistic al societății 
AGRICOMPROD SRL. 

Plata se va efectua din averea societății, după finalizarea lucrării arhivistice. 

 

Criteriile ce trebuie avute în vedere la întocmirea ofertei sunt prețul pentru un 

metru liniar documente, modalitatea de plată a prețului, serviciile incluse (preluare, 

prelucrare, depozitare).  
 

Oferta trebuie să conțină obligatoriu următoarele:  

- să fie însoțită de autorizații valabile pentru prelucrare arhivistică, păstrarea 

și conservarea documentelor, utilizarea documentelor; 

- să fie însoțită de dovada că operatorul economic prestator de servicii 

arhivistice este autorizat în prelucrare arhivistică, utilizare documente și păstrare și 
conservare a documentelor de minim 3 ani; 

- să fie însoțită de dovada deținerii unui spațiu cu destinație păstrare și 
conservare arhivă, autorizat de către Arhivele Naționale ale României; 

- oferta va cuprinde prețul serviciilor de prelucrare arhivistică pe metru liniar; 

- oferta va cuprinde prețul serviciilor de depozitare arhivistică pe metru 

liniar/an de păstrare. 

 

Trebuie avut în vedere că prețul total al proiectului va fi stabilit la finalul prelucrării 
arhivistice, după prezentarea inventarelor tuturor categoriilor de documente,  în baza unui deviz 
pentru prelucrare, păstrare și conservare, cu respectarea termenelor legale de păstrare. 

Plata serviciilor se va efectua după ce operatorul economic va face dovada inclusiv a 
eliminării documentele care și-au îndeplinit termenele de păstrare cu avizul structurilor Arhivelor 
Naționale ale României.  

 

Cantitatea de documente create de AGRICOMPROD SRL este de aprox. 10 metri liniari. 
 

Ofertele se vor depune la sediul lichidatorului judiciar din Mun. București, str. 

Grigore Alexandrescu nr. 83, sector 1, transmite prin fax la nr. 021.212.17.36 sau prin 

e-mail pe adresa office@aatotal.ro, până la data de 21.01.2022, ora 16:00. 
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