
INFORMARE 

cu privire la ordinea de zi a comitetului creditorilor din 22.12.2020 

 

Subscrisa MAESTRO SPRL FILIALA BUCURESTI  în calitate de administrator judiciar al PRIME TIME 

PRODUCTIONS S.R.L. – in reorganizare judiciara, va comunicam prezenta informare cu privire la ordinea 

de zi a comitetului creditorilor din 22.12.2020. 

Ordinea de zi: 

1. Analiza ofertelor primite si selectarea firmei de specialitate pentru prelucrarea si depozitarea arhivei 

societatii debitoare PRIME TIME PRODUCTIONS SRL si aprobarea preturilor aferente. 

 

Comitetul creditorilor din 23.11.2020 nu a putut lua nicio hotarare, avand in vedere voturile exprimate. 

Adresam rugamintea membrilor comitetului sa analizeze ofertele primite si sa desemneze in concret firma 

de specialitate pe care inteleg sa o desemneze si preturile aferente. Potrivit informatiilor furnizate de cele 

trei societati ofertante, acestea sunt autorizate sa efectueze operatiunile de prelucrare si depozitare a 

fondului arhivistic. 

In situatia in care se votul va fi exprimat la modul general, fara a se mentiona in concret societatea de 

specialitate pentru care se opteaza, nu se poate lua o hotarare in comitet. 

 

In consecinta, am reconvocat comitetul creditorilor. 

PRIME TIME PRODUCTIONS SRL detine fond arhivistic de aproximativ 10 ml. 

Aceasta arhiva trebuie prelucrata si depozitata, operatiuni pentru care este necesar sa fie angajata o persoana 

de specialitate. 

Cf. disp. art. 61 din Lg. 85/2014, desemnarea societatii de arhivare si nivelul remuneratiei acesteia sunt 

supuse aprobarii comitetului creditorilor. 

In vederea prelucrarii si depozitarii arhivei debitoare, au fost primite urmatoarele oferte: 

1. GLOBAL ARCHIVE MANAGEMENT SRL: 

 prelucrare arhivistica :159.16 euro / ml + TVA, la care se adauga: 

- intocmire lucrare selectionare : 227.92 euro + TVA 

- intocmire nomenclator : 911.68 euro + TVA 

 depozitare : 0.77 euro + TVA / luna, ceea ce inseamna 9.24 euro + TVA / an, la care se adauga: 

- introducere arhiva in depozit : 0.8 euro + TVA / cutie 

- extragere arhiva de la raft necesara verificarii de catre AN aproximativ 10% din 

cantitatea arhivei: 0.8 euro + TVA / cutie 

- iesire definitiva din depozit : 1.5 euro + TVA / cutie 

- cutii : 1.8 euro + TVA / cutie 

- distrugere arhiva : 1.2 euro + TVA / cutie 

- preluare arhiva : 2.2 euro + TVA / cutie 

 

2. IT EXPERT ARCHIVE SRL: 

 prelucrare fond arhivistic : 20 euro / ml + TVA 

 depozitare : 8 euro / ml / an + TVA 

 

3. ARHIVITOR SRL: 

 prelucrare fond arhivistic : 7 euro / ml + TVA 



 depozitare : 2 euro / ml / an + TVA 

 

Fata de cele expuse, supunem ofertele primite analizei si aprobarii comitetului creditorilor.  

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. 

 

ADMINISTRATOR JUDICIAR 

MAESTRO SPRL FILIALA BUCURESTI 

Prin reprezentant permanent Enache Marilena Mariana 


