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Nr.  5526  / 06.10.2020 

 D E C I Z I E 

privind rezultatul selecției ofertantului pentru susținerea desemnării acestuia 

 în procedura de insolvență  

 

Comisia de selecție a practicienilor în insolvenţă constituită în baza Deciziei nr. 

3297/26.06.2019, de la nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vaslui din 

cadrul D.G.R.F.P.Iaşi, în baza prevederilor din Ordinul președintelui Agenției Naționale de 

Administrare Fiscală nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a 

practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea 

organizării procedurii de selecție a practicianului în insolvență deschisă pentru debitorul 

SC CIVA SA Vaslui, cui 825075, a analizat ofertele depuse de practicienii în insolvență și 

a stabilit următoarele:  

I. Ca urmare a invitaţiei de participare din data de 23.09.2020, pentru depunerea 

ofertelor în vederea desemnării practicianului în insolvență în Dosarul nr. 

1293/89/2020 aflat pe rolul Tribunalului Vaslui, ce are ca obiect insolvența debitorului 

SC CIVA SA Vaslui, au fost depuse oferte de practicienii în insolvență, după cum 

urmează:  

- ALPINSOLV SPRL Piatra Neamt                             - RFO 0793; 

- ESTCONSULT IPURL Husi                                     - CIF 20657197; 
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- CONSULTANT INSOLVENTA SPRL Timis            -  CIF 31215824. 

    II. Ca urmare a analizării ofertelor depuse, s-au constatat următoarele: 

a)  Ofertele depuse de ofertanții menționați la pct.1 care îndeplinesc condițiile legale și 

au fost calificate sunt următoarele: 

Nr.crt. Denumirea ofertantului CIF 

2  ALPINSOLV SPRL Piatra Neamt  RFO 0793 

3  ESTCONSULT IPURL Husi   20657197 

4 CONSULTANT INSOLVENTA SPRL 

Timis   

31215824 

 

   b)  Ofertele depuse de ofertantii mentionati la pct.I care nu indeplinesc conditiile legale 

si au fost descalificate sunt urmatoarele: 

   

Nr.

crt 

Denumirea 

ofertantului 

CIF Temeiul 

legal de 

descalificare 

Motivul 

descalificării 

     

 

Comisia a declarat câștigătoare oferta depusă de ESTCONSULT IPURL Husi , cu 

onorariul lunar de 500 lei, exclusiv TVA și onorariul de succes 1% din sumele distribuite 

creditorilor ,exclusiv TVA. 
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   Președinte Comisie de selecție, 

Şef Administraţie Adjunct Colectare 

 Ec. Dumitriu Minodora 


