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Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ECOPIM RECYCLING S.A., cod unic de înregistrare: 28659924 

Notificare privind deschiderea procedurii de faliment 
Nr. 4173 / 02.05.2019 

1. Date privind dosarul: Numar dosar: 41486/3/2016, Tribunalul Bucureşti Sectia a VII-a Civila  
Termen continuare procedura: 30.09.2019 
2.Arhiva/registratura instanței: Adresa: Splaiul Independentei, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sector 6. Programul 
arhivei/registraturii instantei: zilnic – orele 0930 - 1400. Telefon: 021-408.36.00; 021-408.37.00. E-mail: tribunalul-
bucuresti@just.ro 
3.Debitor: ECOPIM RECYCLING SA, cod unic de inregistrare: 28659924, Sediu: Bucureşti, sector 4, Bulevardul 
Libertatii, nr. 1, camera 1 şi 2 şi dependinte, bloc A1, scara 3, etaj 1, ap. 49, Nr. Reg. Com.: J40/4843/2014 
4. Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Bucureşti SPRL, cod de identificare fiscala: RO 20851168, 
Numar inregistrare: RFO II – 0139, Atestat nr. 2A0071, Nr. matricol 2B0071, sediu: Intrarea Mihai Eminescu nr. 1, ap. 
1, sector 2, Bucureşti, operator de date cu caracter personal nr.16759, Tel/Fax: 021.322.35.32; 021.322.35.26, E-mail: 
office@mrlbucuresti.ro, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoana juridica: Schioapa Mariana - Nona 
5. Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Bucureşti SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului 
ECOPIM RECYCLING SA, conform sentintei civile nr. 2526, pronuntata în sedinta publica din data 22.04.2019, de 
Tribunalul Bucureşti Sectia a VII-a Civila, în dosarul nr. 41486/3/2016, în temeiul art. 146 alin. (1) din Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvență: notifică: 
6. Deschiderea procedurii generale a falimentului impotriva debitorului ECOPIM RECYCLING SA, conform sentintei 
civile nr. 2526, pronuntata în sedinta publica din data 22.04.2019, de Tribunalul Bucureşti Sectia a VII-a Civila, în 
dosarul nr. 41486/3/2016. 
7. In temeiul art. 145 alin. (2) lit. a), s-a dispus dizolvarea societatii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al 
acesteia. 
8. In cazul în care ati inregistrat creante impotriva debitorului dupa data deschiderii procedurii insolvenţei (21.11.2016) 
şi pana la data deschiderii procedurii generale a falimentului (22.04.2019) sunteti invitat sa formulati cererea de 
admitere a creantei. 
La calculul creantei, va rugam sa aveti în vedere dispozitiile art. 80 din Legea 85/2014. 
9. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creantei: 
Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului nascute dupa data 
deschiderii procedurii insolvenţei (21.11.2016) şi pana la data inceperii procedurii generale a falimentului (22.04.2019) 
este: 06.06.2019. 
In temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creantei pana la termenul mentionat 
atrage decaderea din drepturi privind creanta/creantele pe care le detineti impotriva debitorului. 
10. Alte termene stabilite prin sentinta de intrare în faliment: 
Termenul limita pentru verificarea creantelor nascute în cursul procedurii, intocmirea şi publicarea tabelului 
suplimentar al creantelor este: 08.07.2019. 
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor impotriva tabelului suplimentar este: 7 zile de la publicarea în BPI a 
tabelului suplimentar. 
Termenul limita pentru intocmirea şi publicarea tabelului definitiv consolidat al creantelor este: 07.08.2019. 
10. Restrictii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau 
masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra debitorului, valorificarea drepturilor acestora urmand a 
se face numai în cadrul procedurii insolventei, prin depunerea cererilor de admitere a creantelor (art. 75 din Legea 
85/2014). 

Lichidator judiciar, 
Management Reorganizare Lichidare Bucureşti SPRL 

Prin asociat coordonator, 
Schioapa Mariana – Nona 

 
2. Societatea YUTONG FASHION SA, cod unic de înregistrare: 6862820 
PRO MANAGEMENT INSOLV 
Intreprindere profesionala unipersonala cu raspundere limitata 
Nr inregistrare R.S.P. 0294, capital social: 34.248 RON  
Bucureşti, str. Dr. Staicovici nr. 28 etaj 1, sector 5 
Tel: 0318.054.058, fax: 0318.054.059 
Dosar nr. 49092/3/2009 

Proces verbal al adunării creditorilor Yutong Fashion SA  
încheiat azi, 30.04.2019  

Subscrisa PRO MANAGEMENT INSOLV I.P.U.R.L. în calitate de lichidator judiciar al YUTONG FASHION SA  
fosta TINAR SA ) cu sediul în Bucureşti, sos. Iancului nr. 4, bloc 113 A, scara B, ap. 51 sector 2, inmatriculata la 
OR.C. sub nr. J40/27335/2004, CUI 6862820 desemnata prin hotararea din data de 13.04.2011 pronuntata în dosarul nr. 

Administrator
Highlight




