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Anexa 1 la Regulamentul de selecție a administratorilor sau lichidatorilor judiciari  
 

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 judiciar 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 



 

 2/9 

Notă - “/”= împărțire; “*”= înmulțire 

Domeniul de 
Performanțã 

Criteriul de 
Performanțã Modul 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= 

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= 
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Domeniul de 
Performanțã 

Criteriul de 
Performanțã Modul de Calcul Impact în Punctaj Punctaj 

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= 

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= 
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Domeniul de 
Performanțã 

Criteriul de 
Performanțã Modul de Calcul Impact în Punctaj Punctaj 

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= 

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

R 
E 
P 

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= 
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Domeniul de 
Performanțã 

Criteriul de 
Performanțã Modul de Calcul Impact în Punctaj Punctaj 

U 
T 
A 
Ț 
I 
E 

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= 

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 
Litigii cu AAAS 

O contestație sau o cerere de înlocuire formulatã de AAAS împotriva Ofertantului într-o procedurã 
de insolvențã a fost admisã în ultimele 24 luni 

Nu: valoarea 1 
Da: valoarea 0,8 R9= 

R10 
Litigii cu alți 
creditori bugetari 

O contestație sau o cerere de înlocuire formulatã împotriva Ofertantului într-o procedurã de 
insolvențã de alt creditor bugetar decât AAAS a fost admisã în ultimele 24 luni 

Nu: valoarea 1 
Da: valoarea 0,9 R10= 

R11 
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= 
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Domeniul de 
Performanțã 

Criteriul de 
Performanțã Modul de Calcul Impact în Punctaj Punctaj 

R12 
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 R12 R= 

P 
R 
O 
I 
E 
C 
T 

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= 

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= 
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Domeniul de 
Performanțã 

Criteriul de 
Performanțã Modul de Calcul Impact în Punctaj Punctaj 

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= 

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 

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 Impact în Punctaj Punctaj 

 
F 
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= 

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 Impact în Punctaj Punctaj 

F11 
Cuantumul 
onorariului 

Cuantumul onorariului 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 

 
F11= 

Valoarea indicatorului Ofertã Financiarã (“F”) ca produs al înmulțirii valorilor F1 pânã la F11 F= 

 


