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Prezentarea situatiei debitorului Eco-Rom Ambalaje SA

Stadiul procedurii de insolventa
Prin incheierea de ședință pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, la data
de 23.09.2016, în dosarul nr. 31091/3/2016 s-a dispus deschiderii procedurii de insolventa
impotriva debitoarei Eco-Rom Ambalaje SA.
Din analiza si demersurile efectuate de administratorul judiciar, prin raportare la prevederile
art. 38 alin.2 din Legea 85/2014, s-a constat faptul ca Eco-Rom Ambalaje SA nu se incadreaza in
cazurile reglementate de legiutor la art.38 alin. 2 din lege, pentru a-i fi aplicabila procedura
simplificata, astfel acesta se afla in continuare in perioada de observatie.
La data de 07.11.2016, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, a fost desemnat in calitate
de administrator special al Eco-Rom Ambalaje, domnul Ureche Calin Bogdan, care va reprezenta
interesele actionarilor in procedura si va administra actvitatea debitoarei.
Intrucat debitoarei nu i-a fost ridicat dreptul de administrare, de la data deschiderii
procedurii de insolventa, activitatea debitoarei este supravegheata de catre administratorul
judiciar, aceasta constand in analiza permanenta a activitatii acesteia si avizarea prealabila atat a
masurilor care implica patrimonial debitorul, cat si a celor menite sa conduca la
resturcturara/organizarea acesteia.
In ceea ce priveste intocmirea raportului asupra cauzelor si împrejurărilor care au dus la
apariția insolvenței debitorului, termenul de depunere a fost prelungit cu 40 de zile, dat fiind
numarul foarte mare al documentelor de analizat (contracte, documente si operatiuni financiarcontabile, etc). Raportul urmeaza a fi publicat la data de 13.12.2016.
Administratorul judiciar a procedat la transmiterea notificarii de deschidere a procedurii
catre 2.946 de creditori, potrivit listei depuse de debitoare la dosarul cauzei. Au fost formulate
369 de cererei de creante, cu o valoare totala de 205.350.609,65 lei, din care admise de catre
administratorul judiciar, creante in cuantum de 195.895.983,92 lei.
La data de 07.12.2016 a fost intocmit, publicat in Buletinul Procedurilor de Insoventa nr.
22310/07.12.2016 si depus la dosarul cauzei, tabelul preliminar de creante.
In acest moment, procedura de inventariere a bunurilor aflate in averea debitoarei este in curs
de desfasurare.
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