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INFORMARE CU PRIVIRE LA ORDINEA DE ZI A SEDINTEI ADUNARII CREDITORILOR 
DIN 21.04.2022 

                                                                                                                   
 
Subscrisa MAESTRO SPRL FILIALA BUCURESTI (fosta SMDA Insolvency SPRL) cu sediul în Bucureşti, 
str. Petofi Sandor nr. 4, Sector 1, Tel/fax: +40 (21) 321 44 83, +40 (31) 432 85 03, Fax: +40 (21) 322 42 28, E-
mail: office@smdamaestro.ro, www.smdamaestro.ro, înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale al Uniunii 
Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România sub nr. RFO II-0727/2014, in calitate de lichidator judiciar 
al debitorului NUIL STRUCTURI CONSTRUCTII S.R.L., va prezentam urmatoarea informare cu privire la 
ordinea de zi a sedintei adunarii creditorilor din 21.04.2022. 
 
Ordinea de zi: 
1. desemnarea unei firme de specialitate in vederea efectuarii operatiunilor de prelucrare si depozitare a arhivei 
debitoarei Nuil Structuri Constructii SRL si aprobarea preturilor aferente, in raport de ofertele primite. 

 
Informare cu privire la ordinea de zi: 
Sedinta comitetului creditorilor din 12.04.2022 nu a fost legal constituita, nefiind intrunit cvorumul prevazut de 
lege. In consecinta, nu s-a putut lua nicio hotarare. 
Am procedat la reconvocarea comitetului creditorilor cu aceeasi ordine de zi. 
Nuil Structuri Constructii SRL detine aproximativ 15 ml de arhiva din care aproximativ 1 ml documente de 
personal si alte documente cu pastrare de 50 de ani si aproximativ 14 ml evidenta contabila cu perioada de 
pstrare de 10 ani. 
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 obtinerii de oferte, am publicat pe site-ul UNPIR un anunt de selctie de oferte pentru servicii de 
arhivare. 
In urma acestor demersuri, au fost primite urmatoarele oferte: 

  

PRET 
PRELUCR
ARE arhiva 
- EURO / 
ML – 
inclusiv 
TVA 

PRET 
DEPOZITAR
E - EURO / 
ML / AN – 
inclusiv TVA 

TRANSPORT - 
EURO  
 
 
 

TOTAL 
PRELUCR
ARE – 
TVA 
INCLUS 

TOTAL 
DEPOZIT
ARE  
- TVA 
INCLUS 

TOTAL 
GENERAL 
– TVA 
INCLUS 

ARHIVITOR SRL 9.52 2.98 gratuit 142.8 566.2 709 

ARHIVA 
TRANSILVANIA 20 4 gratuit 

300 760 1060 

IT DEPOZIT  24.99  10.71  Nu se specifica 374.85 2034.9 2409.75 

UTILDECO 
GROUP 

Nu se 
specifica 11.31 Nu se specifica 
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Avand in vedere solicitarile formulate de DGRFP prin votul exprimat in sedinta comitetului creditorilor din 
12.04.2022, facem urmatoarele precizari: 
 
Potrivit art. 18 din Lg. 16/1996 a arhivelor nationale: “(1) In cazul declararii falimentului, in conditiile legii, a 
unui creator de documente, fara ca activitatea acestuia sa fie continuata de altul, documentele cu valoare istorica, 
in sensul prevederilor art. 2, se preiau de Arhivele Nationale sau de serviciile judetene/Serviciul Municipiului 
Bucuresti ale/al Arhivelor Nationale, iar documentele cu valoare practica, in baza carora se elibereaza copii, 
certificate si extrase privind drepturile referitoare la stagiile de cotizare la asigurarile sociale ale cetatenilor, se 
predau, pe baza de contract, operatorilor economici autorizati in prestarea de servicii arhivistice.” 
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Nuil Structuri Constructii SRL este un creator de documente fata de care s-a deschis falimentul, fara ca 
activitatea acestuia sa fie continuata de altul.  
Arhiva sa trebuie prelucrata, selectionata, depozitata.  Societatea de specialitate va prelucra, selectiona arhiva, va 
depune la Arhivele Nationale documentele cu valoare istorica, iar restul vor fi depozitate si pastrate de firma de 
specialitate. 
 
Totodata, potrivit art. 61 alin. 1 din Lg. 85/2014, “In vederea indeplinirii atributiilor sale, administratorul judiciar 
va putea desemna persoane de specialitate precum avocati, experti contabili, evaluatori sau alti specialisti. 
Numirea si nivelul remuneratiilor acestor persoane vor fi supuse aprobarii comitetului creditorilor in cazul in 
care acestea vor fi platite din averea debitoarei sau se vor supune standardelor de cost stabilite de Uniunea 
Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 86/2006 , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care se vor remunera din fondul 
de lichidare constituit potrivit prevederilor art. 39 alin. (4)”. 
Iar conform art. 159 din Lg. 85/2014, “(1) Fondurile obtinute din vanzarea bunurilor si drepturilor din averea 
debitorului, grevate, in favoarea creditorului, de cauze de preferinta, vor fi distribuite in urmatoarea ordine: 
1. taxe, timbre si orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru 
conservarea si administrarea acestor bunuri, precum si cheltuielile avansate de creditor in cadrul procedurii de 
executare silita, creantele furnizorilor de utilitati nascute ulterior deschiderii procedurii, in conditiile art. 77 , 
remuneratiile datorate la data distribuirii persoanelor angajate in interesul comun al tuturor creditorilor, in 
conditiile art. 57 alin. (2) , art. 61 si 63 , care se vor suporta pro rata, in raport cu valoarea tuturor bunurilor din 
averea debitorului”. 
 
Firma de arhivare este  o persoana de specialitate care se angajeaza conform art. 61 din Lg. 85/2014, cu 
aprobarea comitetului creditorilor. 
Plata acesteia se efectueaza conform art. 159 alin. 1 pct. 1 si art. 161 pct. 1 din Lg. 85/2014, respectiv, din suma 
incasata din vanzarea bunurilor se retin mai intai cheltuielile de procedura, inclusiv cheltuielile cu arhivarea si 
apoi se efectueaza distribuiri catre creditori. 
 
In urma analizei ofertelor primite in urma anuntului de selectie publicat pe site-ul UNPIR, oferte prezentate mai 
sus, cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere financiar este cea a societatii Arhivitor SRL.  
 
Fata de cele expuse, supunem analizei si aprobarii comitetului creditorilor ofertele primite, desemnarea firmei de 
arhivare si aprobarea pretului oferit. 
 
 
Lichidator judiciar, MAESTRO S.P.R.L. Filiala Bucuresti 
Reprezentant permanent Marilena-Mariana Enache 
 
 

 
 


