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aflate în inventarul societăți la data deschiderii procedurii de faliment și să procedeze la sigilarea acestora. 
Notificarea a fost comunicată debitoareai prin intermediul Oficiuliu Postal prin scrisoarea recomandata cu confirmarea 
de primire, la data de 21.12.2018 ( anexa nr.1 ).  
3.2. NOTIFICĂRI CU PRIVIRE LA DESCHIDEREA PROCEDURII DE FALIMENT. 
Notificarea cu privire la deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr. 24458 /21.12.2018 ( anexa nr.2 ), un anunț în acest sens fiind publicat și în ziarul Bursa ( 
anexa nr.3 ). 
De asemenea, lichidatorul judiciar a procedat și la notificarea creditorilor cu privire la deschiderea procedurii 
falimentului împotriva debitoarei, notificările fiind comunicate prin scrisoare recomandată, astfel după cum rezultă din 
borderoul anexat prezentului raport de activitate ( anexa nr.4 ). 
3.3. TABEL DEFINITIV CONSOLIDAT AL CREANȚELOR. 
Având în vedere ca împotriva tabelului suplimentară de creante nu au fost formulate contestatii, lichidatorul judiciar a 
procedat la întocmirea si publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 4985 /08.03.2019 a tabelului definitiv 
consolidat al creanțelor ( anexa nr.5 ). 
3.4. CONVOCARE ADUNARE CREDITORI IN DATA DE 03.04.2019. 
Lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor în data de 03.04.2019, ora 12:00, la sediul din București, str. Ana 
Davila nr.37, et.1, sector 5, cu următoarea ordine de zi: 
1. Confirmarea lichidatorului judiciar REAL CASA EXPERT SPRL. 
2. Stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar. Propunerea lichidatorului judiciar este de 1.500 lei +TVA/luna si 3% 
din sumele atrase în procedura. 
Convocatorul adunării creditorilor a fost trimis spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvența ( anexa nr.6 ). 
3.5 CERERE DE ATRAGERE A RASPUNDERII IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE ART. 169 DIN LEGEA 
85/2014. 
Administratorul judiciar a întocmit și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.21625/14.11.2018 raportul 
asupra cauzelor și împrejurărilor ce au determinat starea de insolvență a societății Dogpit Food SRL. 
Cu privire la cauzele care au dus deschiderea procedurii de insolvență din perspectiva prevederilor art. 169 din legea 
85/2014, ca urmare a analizării documentelor puse la dispoziţie organele fiscale, administratorul judiciar a constatat că 
sunt incidente următoarele aspecte susceptibile de aplicarea prevederilor articolului 169 din Legea 85/2014 privind 
procedura insolvenței: 
• au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în 
conformitate cu legea (având în vedere că în cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar și 
nedepunerii la organele fiscale a situațiilor financiare, atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu se 
prezumă). 
În măsura în care administratorul judiciar va constata și alte motive susceptibile de aplicarea prevederilor articolului 
169 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenței, va completa prezentul raport. 
Făță de cele anterior menționate, lichidatorul judiciar a procedat la formularea cererii de atragere a raspunderii conform 
art. 169 din Legea 85/2014. Aceasta a fost inaintată prin intermediul Oficiului Postal prin scrisoare recomandata către 
Tribunalul București Secţia A Vii- A Civilă ( anexa nr.7 ). 
4. CONCLUZII 
Solicitam respectuos onoratei instante, acordarea unui nou termen de judecată în vederea continuarii procedurii. 
Cu stimă, 

SP Real Casa Expert SPRL 
lichidator judiciar al SC Dogpit Food SRL 
prin asociat coordonator Bogdan Rădulescu 

 
2. Societatea MEDIEN - HOLDING SRL, cod unic de înregistrare: 17946128 
Dosar nr.: 37721/3/2017 
aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Civila 
Termen: 17.09.2019 
Debitor: MEDIEN-HOLDING SRL  
(în faliment, în banckruptcy, en faillite) 

Notificare privind intrarea în faliment prin procedura generală 
Nr. 1138/26.03.2019 

EURO INSOL SPRL, numit lichidator judiciar în baza Hotararii nr. 1413 din data de 18.03.2019, pronunţate de 
Tribunalul Bucureşti, Secția a VII – a Civila, în dosarul 37721/3/2017, în temeiul art. 146 alin. (1) din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică intrarea în faliment prin procedura 
generală a debitorulului MEDIEN-HOLDING SRL, cu sediul în Bucureşti Sectorul 3, Bulevardul THEODOR 
PALLADY, nr. 54-56, C2-CORP 2, BIROUL 2.14, Etaj 2, Fax 0212028220, telefon: 0212028155, înregistrata la 
Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/15548/2005, CIF RO 17946128, ridicarea dreptului 
de administrare al debitorului şi dizolvarea Societăţii. 
Debitorul are obligaţia ca în termen de 5 zile de la data deschiderii procedurii falimentului să predea gestiunea averii 
către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor și operațiunilor efectuate dupa data deschiderii procedurii precum și 
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o listă cuprinzțnd numele și adresele creditorilor și toate creanțele acestora cu indicarea celor născute după data 
introducerii cererii de deschidere a procedurii. 
Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a 
creanţei, cu respectarea următoarelor termene limită: 

02.05.2019 pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor menţionate la art. 146 alin. (3) din Lege, în 
vederea întocmirii tabelului suplimentar;  

03.06.2019 
 
 

03.07.2019 

pentru verificarea creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a tabelului suplimentar; termen de 
depunere la tribunal a contestatiilor la tebelul suplimentar: 7 zile de la publicarea tabelului în BPI; 
pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat; 

17.09.2019 termen de continuare procedură. 
Precizăm: 

 
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea 
din drepturi privind creanţa/creanţele pe care o/le deţineţi împotriva debitorului.  

Informaţii suplimentare: 
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de 
înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Aceasta va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi 
actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. 
2. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe 
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, 
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. 
3. Potrivit art. 111 alin. (2) din Legea nr. 85/2014, contestațiile la tabel trebuie depuse la Tribunal în termen de 7 zile 
de la publicarea acestuia în BPI.  
4. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
5. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 

Lichidator judiciar, Euro Insol SPRL 
 
3. Societatea SUN WOOD SRL, cod unic de înregistrare: 17516910 
România 
Tribunalul Bucuresti 
Secţia a VII a CIVILA 
Splaiul Independenţei nr. 319 L, Cladirea B, sector 6 
Bucureşti 
Dosar 4148/120/2018/A3 
Termen: 15.04.2019 c11 

Citaţie 
emisă la: ziua 22 luna 03 anul 2019 

CONTESTATOR  
1. NR SHEMESH ZEVOLON CU DOMICILIUL ALES LA CABINET AVOCAT OLOVINAR LUCIAN - sector 4, 
Bucureşti, POTERASI, nr. 35, ap. 7  
 Notă: Cu mentiunea de a depune taxa judiciara de timbru de 200 lei, impotriva modului de stabilire a taxei se poate 
face cerere de reexaminare în termen de 3 zile de la data comunicarii, precum si cerere de acordare a facilitatilor la plata 
taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la primirea comunicarii; si de a depune dovada comunicării contestaţiei 
în condiţiile art. 111 alin. 4, sub sancţiunea amendării.  
DEBITOR  
2. NR SUN WOOD SRL - sector 3, Bucureşti, THEODOR SPERANTIA, nr. 104, bl. S26, ap. 29  
INTIMAT  
3. NR FINECO INSOLVENCY SPRL LICHIDATOR JUDICIAR AL SUN WOOD SRL - Bucureşti, str. LÂNĂRIEI 
nr.147 et.- ap.5-7 sector 4 
Sunt chemaţi la această instanţă, camera 32 etaj 1 completul 11 în data de 15.04.2019, ora 09.00 în calitate de debitor 
SUN WOOD SRL - sector 3, Bucureşti, str. Theodor Sperantia, nr. 104, bl. S26, ap. 29. 
Parafa preşedintelui instanţei,                              Grefier, 
 
Județul Constanţa 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea EMBOSSED STAR SOIL SRL, cod unic de înregistrare: 13679494 
România  
Tribunalul Constanţa 
Secţia a II-a Civilă 
Str. Traian nr. 31 
Dosar nr. 467/118/2018/a1 
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