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4. Societatea TOP CONSULTING INTERNATIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 13751522 
România 
Tribunalul București 
Secția a VII a Civila 
Sala E32, București, Splaiul Independenței nr. 319 L, clădirea B, sector 6, E32 
Dosar nr. 9710/3/2018 
Termen 04.10.2022, ora 10.00, CC4 

Citație 
emisă la: 22.09.2022 

Debitor 
SC TOP CONSULTING INTERNATIONAL SRL-sector 6, București, STR.BOZIENI, nr. 4, bl. 824, sc. 2, et. 10, ap. 
125 
Creditor 
Unitatea Administrativ-Teritoriala a Comunei Snagov-sector 3, București, str. Aristide Pascal, nr. 29-31, et. 3 
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI, IN REPREZENTAREA 
ADMINISTRATIEI SECTOR 6 A FINANTELOR PUBLICE-București, sector 2, str. Sperantei, nr. 40 
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6-București, sector 6, BD.DRUMUL 
TABEREI, nr. 18 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI SNAGOV CU SEDIUL ALES LA SCPA MURAR SI 
ASOCIATII- 
ALFABET MEDIA SRL-sediul ales-București, sector 3, Str.Alexandru Moruzzi Voievod, nr. 13, bl. V54, sc. 1, ap. 2 
Lichidatorul judiciar 
SIGNUM INSOLVENCY SPRL-cu sediul profesional în București, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 26, et. 5, ap. 23, sector 1 
și cu sediul ales în București, Aleea Tomești, nr. 1, bl. 2, sc. 2, ap. 64, sector 4 
Sunt chemați la această instanță, camera E32 completul CC 4 în ziua de 04 luna 10 anul 2022 ora 10:00 în calitate de 
creditor în proces cu debitoarea SC TOP CONSULTING INTERNATIONAL SRL cu sediul în sector 6, București, 
STR.BOZIENI, nr. 4, bl. 824, sc. 2, et. 10, ap. 125, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2448/2001, 
CUI RO 13751522 
„Cu mențiunea că se va discuta înlocuirea lichidatorului judiciar, față de modul de gestionare a lichidării averii 
debitoarei” 
Parafa președintelui instanței,               Grefier, 
 
5. Societatea VIKBAB PREMIUM S.R.L., cod unic de înregistrare: 33860605 
România 
Tribunalul București 
Secția a VII-a Civila 
Str. Splaiul Independenței nr 319L, 
Clădirea B, sector 6 
Dosar 15649/3/2021 

Comunicare 
sentință civila  Nr 3384 

 emisă la: ziua 22 luna 09 anul 2022 
Către, 
Creditor 
1. NR HYPERCLINICA SRL-București,str. Avalansei nr.14-16, bl.3, sc.A, ap.10, sector 4 
2. NR MCM EVA SRL PRIN POPESCU & ASOCIATII SPARL-București, Str.Buzesti nr.75-77, Cladirea Cube 
Victoriei Center, et.13, sector 1 
3. NR ROUTINE MED SRL-TULCEA, str. Mahmudiei, nr. 49-51, Județ TULCEA 
4. NR SC PERSONAL GENETICS SRL-sector 1, București, FRUMOASA, nr. 4, et. 3 
5. NR SC SUNMED SRL-Tulcea, Bucovinei, nr. 23, Județ TULCEA 
6. NR SC VETWORK DIAGNOSTIX SRL-București, Calea Grivitei nr.54, sector 1 
7. TC DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 3- 
PETENT 
8. NR MEDIRYO SHOP SRL CU SEDIUL ALES-București, sector 6, STR ERNEST JUVARA, nr. 18, et. 4 
9. NR SAFETY CONCEPT SOLUTIONS SRL-CU SEDIUL ALES-sector 6, București, str. Ernest Juvara, nr. 18, et. 4 
10. NR SC ABYS CONT SOLUTIONS SRL-București, sector 2, STR. NICOLAE FILIPESCU, nr. 39-41, et. 5 
Debitor 
11. NR VIKBAB PREMIUM SRL (FOSTĂ SC OK MEDICAL SRL)-București, str. Portocalelor, nr.2, parter, camera 
1, bloc roșu, scara C, apartament 3, sector 6 
Lichidator 
12. NR BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS SPRL-Iași, str. HLINCEA nr.42 bl.1002 sc.F et.4 ap.17, Județ IAȘI 

Administrator
Highlight
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Se comunică, alăturat, copia încheierii civile/sentinței civile/deciziei civile nr. 3384 din data de 02.09.2022 pronunțată 
în dosarul nr 15649/3/2021 de Tribunalul București Secția a VII-a Civila privind debitorul VIKBAB PREMIUM SRL 
(FOSTĂ SC OK MEDICAL SRL)-București, str. Portocalelor, nr.2, parter, camera 1, bloc roșu, scara C, apartament 3, 
sector 6 
Parafa președintelui instanței,               Grefier, 

* 
Dosar nr. 15649/3/2021 
România 
Tribunalul București-Secția a VII-a Civilă 

Sentința civilă nr. 3384 
Ședința publică de la 02.09.2022 

Tribunalul constituit din: 
Președinte-JUDECĂTOR SINDIC: FLOREA DELIA CRISTINA 

Grefier: VOICA GEORGIANA CAMELIA 
Pe rol se află soluționarea cererii formulate în cauza civilă de față de creditoarea Hyperclinica SRL, cu sediul în 
București, str. Avalansei nr.14-16, bl.3, sc. A, ap.10, sector 4 în contradictoriu cu debitoarea VIKBAB PREMIUM SRL 
(fostă OK MEDICAL SRL), cu sediul în București, str. Portocalelor, nr.2, parter, camera 1, bloc roșu, scara C, 
apartament 3, sector 6, CUI 33860605, nr. ONRC J40/13975/2014, întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă creditoarea PERSONAL GENETICS SRL, prin reprezentant 
convențional, avocat Caraiola-Buftea Anca Liana și creditorul VETWORK DIAGNOSTIX SRL, prin reprezentant 
convențional, lipsind celelalte părți. 
Procedura de citare este legal îndeplinită. 
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care, 
Instanța invocă din oficiu și acordă cuvântul asupra excepției netimbrării contestației formulate împotriva cererii de 
deschidere a procedurii formulată de creditorul MCM EVA SRL. 
Părțile, având pe rând cuvântul, formulează concluzii de admitere. 
Instanța anulează ca netimbrată contestația formulată de debitoare formulate împotriva cererii de deschidere a 
procedurii formulată de creditorul MCM EVA SRL. 
Instanța invocă din oficiu și acordă cuvântul asupra excepției nesemnării cererii de intervenție accesorie. 
Părțile, având pe rând cuvântul, formulează concluzii de admitere. 
Instanța anulează cererea de intervenție accesorie depusă de ABYS CONT SOLUTIONS SRL, ca nesemnată, având în 
vedere că reprezentantul acestuia nu a procedat la semnarea acesteia. 
Instanța acordă cuvântul asupra cererilor de deschidere a procedurii insolvenței. 
Apărătorul creditoarei PERSONAL GENETICS SRL apreciază că se impune deschiderea procedurii insolvenței 
debitoarei VIKBAB PREMIUM SRL (fostă OK MEDICAL SRL) raportat la art. 70, alin. 1 coroborat cu art. 5, pct. 27-
29, întrucât sunt întrunite toate condițiile. Cu privire la cerința creanței certe, lichide și exigibile împotriva debitoarei, 
apreciază că respectiva creanță izvorăște dintr-un contract de prestări servicii, încheiat în iunie 2020 și în temeiul căruia 
s-au procesat aproximativ 7000 de teste RT-PCR, iar toate acestea se află pe suport electronic, respectiv pe un CD. În 
urma efectuării acestor teste, societatea PERSONAL GENETICS SRL a emis facturile în care a determinat cuantumul 
exact al creanței și astfel apreciază că este îndeplinit și caracterul lichid al creanței. Referitor la exigibilitatea creanței 
arată că raportat la art. 4 din contractul încheiat între părți, în termen de 10 zile de la comunicarea facturilor deveneau 
scadente sumele invocate. În continuare, precizează că aceasta respectă valoarea prag de 50.000 de lei și de asemenea a 
depus înscrisuri din care rezultă aproximativ 250 de teste în care se va observa că nu există nicio problemă referitoare la 
preț sau cu termenul în care au fost efectuate, urmând să-i revină sarcina lichidatorului judiciar de a le analiza. În ceea 
ce privește starea de insolvabilitate a debitoarei trebuie precizat că potrivit art. 5, pct. 29 este instituită o prezumție care 
poate fi răsturnată doar în măsura în care se face dovada unei imposibilități obiective de a plăti și nicidecum dacă există 
disponibilități bănești. De asemenea, reiterează aspectele invocate în practică, respectiv că prezumția se răstoarnă doar 
dacă sunt dovezi clare privind imposibilitatea concretă de a efectua plata și nu are relevanță dacă se dorește sau nu să se 
achite debitele. Ceea ce prezintă relevanță pentru judecătorul sindic este să constate că de la momentul de la care s-a 
solicitat plata debitului au trecut cele 60 de zile și nu s-a achitat debitul. Cu privire la motivele reiterate în contestație 
referitoare la lipsa plății facturilor s-a invocat o neexecutare a contractului, respectiv că în contractul încheiat între părți 
s-ar fi stabilit un termen de 24 de ore în care s-ar fi livrat testele și prețul stabilit de contract a fost unul singur și nu 
două astfel cum s-a facturat de către societatea PERSONAL GENETICS SRL. Referitor la primul motiv invocat arată 
că în contractul depus nu a fost stabilit niciun termen contractual pentru livrarea testelor prelucrate, urma să se semneze 
o anexă care să privească aceste termene. În art. 22, lit. b,d, i din contract se prevedea că obligațiile de transmitere a 
probelor biologice reveneau debitoarei și nu s-a făcut dovada că acestea au fost predate la data invocată. Deși nu este 
prevăzut un termen, arată că societatea PERSONAL GENETICS SRL a prelucrat testele într-un interval de 24 de ore 
având în vedere că debitoarea trebuia să livreze rezultatele pe site-ul acesteia într-un interval de timp, respectiv 72 de 
ore. Totodată, arată că trei facturi au fost emise cu suma de 200 de lei/test, având în vedere că acestea au fost prelucrate 
direct de către PERSONAL GENETICS SRL, conform ofertei depuse anterior încheierii contractului, iar pentru 2 dintre 
facturi s-a facturat cu 280 de lei/test care a fost actualizat conform art. 41 din contract care permitea să se procedeze la 
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modificarea prețului în mod unilateral. Această actualizare a fost generată de faptul că s-a subcontractat prestarea de 
servicii cu VETWORK DIAGNOSTIX SRL. 
Apărătorul creditorul VETWORK DIAGNOSTIX SRL arată că între părți au fost încheiate două contracte în iulie 2020 
și a facturat suma de 16. 439.550 de lei, dintre care până la data de 21.05.2021 debitoarea a achitat 12. 828.943 de lei, 
rămânând astfel 3. 616.707 de lei. Debitoarea, prin mail-ul trimis în data de 08.04 confirmă soldul în întregime. 
Totodată, apreciază că sunt întrunite condițiile în vederea deschiderii procedurii, fiind o creanță care depășește valoarea 
prag, fiind mai veche de 60 de zile, iar debitoarea nu a reușit să răstoarne prezumția de insolvență. În continuare, 
solicită desemnarea în calitate de administrator judiciar provizoriu pe BFJ CONSULTING GROUP SPRL. 
Apărătorul creditoarei PERSONAL GENETICS SRL solicită desemnarea în calitate de administrator judiciar 
provizoriu pe RTZ & PARTNERS SPRL. 
Instanța, constatând cauza în stare de judecată, o reține spre soluționare. 

Tribunalul, 
Deliberând asupra acțiunii civile de față constată următoarele: 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 27.05.2021 sub nr. 15649/3/2021, creditorul 
HYPERCLINICA SRL a solicitat, în temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului VIKBAB PREMIUM SRL (FOSTĂ SC OK 
MEDICAL SRL), care se află în stare de insolvență și față de care deține o creanță certă, lichidă și exigibilă în cuantum 
de 50.000 lei, reprezentând rest de plată la factura fiscală hyp 514/09.02.2021. 
De asemenea, s-a solicitat desemnarea în calitate de administratorul judiciar pe CII Sanislav Aurelia. 
În drept au fost invocate dispozițiile art. 45, al. 1 lit. d, art. 65, al. l, art. 70, art. 72 din Legea nr.85/2014. 
În susținerea cererii, s-au depus la dosar înscrisuri, în copie. 
Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în valoare de 200 lei, potrivit dispozițiilor art. 14 alin. 1 din 
O.U.G. nr. 80/2013. 
La data de 25.06.2021 debitoarea a formulat contestație și întâmpinare față de cererea de deschidere a procedurii 
insolvenței introdusă de creditoarea HYPERCLINICA SRL, prin care a solicitat respingerea contestației ca fiind 
nefondată și obligarea societății creditoare la plata tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea prezentei 
cauze. 
In drept, au fost invocate dispozițiile art. 72 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
S-a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri. 
La data de 28.06.2021 petenta SAFETY CONCEPT SOLUTIONS SRL a formulat cerere de intervenție în interes 
propriu, solicitând instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună deschiderea procedurii insolvenței 
împotriva debitorului VIKBAB PREMIUM SRL (FOSTĂ SC OK MEDICAL SRL), care se află în stare de insolvență 
și față de care deține o creanță certă, lichidă și exigibilă în cuantum total de 235626,15 lei reprezentând: 
-111871.9 lei-debit principal, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale nr. SCS 1252/21.09.2020, 
SCS1266/25.09.2020, SCSI285/01.10.2020; 
-12180.78 lei-penalități de întârziere în cuantum de 0.05% pe zi de întârziere, cf. art. 3.3 din contractul de vânzare 
cumpărare de produse medicale nr. 84/18.09.2020, calculate de la scadenta facturilor fiscale nr SCS 1252/21.09.2020, 
SCS 1266/25.09.2020, SCS 1285/01.10.2020 și pana la data formulării prezentei cereri-03.06.2021; 
-penalități de întârziere în cuantum de 0.05% pe zi de întârziere, cf art. 3.3 din contractul de vânzare cumpărare de 
produse medicale nr. 84/18.09.2020, calculate de la data de 04.06.2021 și pana la data deschiderii procedurii de 
insolventa pentru facturile fiscale nr SCSI 252/21.09.2020, SCS i 266/25.09.2020, SCS1285/01.10.2020; 
-105269.27 lei-debit principal, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale nr. SCS1221/07.09.2020 (rest de plata 
51726.41 lei) și nr. SCS 1247/17.09.2020; 
-6304.2 lei-dobânda legala penalizatoare, calculata conform art. 3 alin 2 inel I OG 13/2011 ele la scadenta facturilor 
fiscale nr. SCS1221/07.09.2020 (rest de plata 51726.41 Ici) și nr. SCSI 247/17.09.2020 și pana la data de 03.06.2021, 
având în vedere plata parțiala din 24.11.2020; 
-dobânda legala penalizatoare, calculata conform art. 3 alin 2 ind. 1 OG 13/2011 de la data de 04.06.2021 și pana la data 
deschiderii procedurii de insolventa pentru facturile fiscale nr SCS1221/07.09.2020 (rest de plata 51726.41 lei) și nr. 
SCS 1247/17.09.2020; 
-cheltuielile de judecata efectuate în dosar. 
De asemenea, s-a solicitat desemnarea în calitate de administratorul judiciar pe BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS 
SPRL. 
În drept, și-a întemeiat cererea pe dispozițiile art. 70 din Legea 85 /2014. 
În susținerea cererii, s-au depus la dosar înscrisuri, în copie. 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 21.09.2021, creditorul SC PERSONAL GENETICS SRL a 
solicitat, în temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, deschiderea 
procedurii insolvenței împotriva debitorului VIKBAB PREMIUM SRL (FOSTĂ SC OK MEDICAL SRL), care se află 
în stare de insolvență și față de care deține o creanță certă, lichidă și exigibilă în cuantum de 1857,330.5 lei compusă 
din:-1.523.160.00 lei reprezentând debit principal;-334.170.50 lei, reprezentând valoarea penalităților de întârziere, 
calculate potrivit art. 4.4. din Contract, până la data de 15 martie 2021. 
De asemenea, s-a solicitat desemnarea în calitate de administratorul judiciar pe RTZ&PARTNERS SPRL. 
În drept, și-a întemeiat cererea pe dispozițiile Legii nr. 85/2014. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15211/22.09.2022 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

12 

S-a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, interogatoriu și martori. 
La data de 19.10.2021 debitoarea a formulat contestație și întâmpinare față de cererea de deschidere a procedurii 
insolvenței introdusă de creditoarea SC PERSONAL GENETICS SRL, prin care a solicitat respingerea contestației ca 
fiind nefondată și obligarea societății creditoare la plata tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea 
prezentei cauze. 
In drept, au fost invocate dispozițiile art. 72 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
S-a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri. 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 21.10.2021, creditorul MCM EVA SRL a solicitat, în temeiul 
Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, deschiderea procedurii insolvenței 
împotriva debitorului VIKBAB PREMIUM SRL (FOSTĂ SC OK MEDICAL SRL), care se află în stare de insolvență 
și față de care deține o creanță certă, lichidă și exigibilă în cuantum de 600.000 lei, la care se adaugă penalități de 
întârziere potrivit art. 3 alin. 21 din OG nr.2/20211 de la data scadentei facturilor și pana la achitarea efectiva a debitului 
principal (din care s-a recuperat în total suma de 139.151,39 lei). 
În drept, și-a întemeiat cererea pe dispozițiile art. 65, art. 70 și următoarele din Legea nr. 85/2014. 
În susținerea cererii, s-au depus la dosar înscrisuri, în copie. 
La data de 18.11.2021 debitoarea a formulat contestație și întâmpinare față de cererea de deschidere a procedurii 
insolvenței introdusă de creditoarea MCM Eva SRL, prin care a solicitat respingerea contestației ca fiind nefondată și 
obligarea societății creditoare la plata tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea prezentei cauze. 
In drept, au fost invocate dispozițiile art. 72 alin. (3) din Legea nr. 85/2014. 
S-a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri. 
La data de 16.11.2021, petenta MEDIRYO SHOP SRL a formulat cerere de intervenție în interes propriu, solicitând 
instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitorului 
VIKBAB PREMIUM SRL (FOSTĂ SC OK MEDICAL SRL), care se află în stare de insolvență și față de care deține o 
creanță certă, lichidă și exigibilă în cuantum total de 96266.04 lei reprezentând: 
-93905.81 lei-debit principal reprezentând contravaloarea facturilor fiscale nr. 1326/06.05.2021 (rest de plata 9086.75 
lei), nr. 1847/10.06.2021, nr. 1892/24.06.2021, nr. 1942/08.07.2021, nr. 1949/09.07.2021; 
-2360.23 lei-dobânda legala penalizatoare, calculata conform art.3 alin 2 ind 1 OG 13/2011 de la scadenta facturilor 
fiscale nr. 1326/06.05.2021 (rest de plata 9086.75 lei), nr, 1847/10.06.2021, nr. 1892/24.06.2021, nr. 1942/08.07.2021, 
nr. 1949/09.07.2021 și pana la data de 11.10.2021; 
-dobânda legala penalizatoare, calculata conform art.3 alin 2 ind 1 OG 13/20! 1 de la data de 12.10.2021 și pana fa data 
deschiderii procedurii de insolventa pentru facturile fiscale nr 1326/06.05.2021 (rest de plata 9086,75 lei), nr. 
1847/10.06.2021, nr. 1892/24.06.2021, nr. 1942/08,07.2021, nr. 1949/09.07.2021; 
-cheltuielile de judecata efectuate în dosar. 
De asemenea, s-a solicitat desemnarea în calitate de administratorul judiciar pe BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS 
SPRL. 
În drept, și-a întemeiat cererea pe dispozițiile art. 70 din Legea 85 /2014. 
În susținerea cererii, s-au depus la dosar înscrisuri, în copie. 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 27.12.2021, creditorul SC SUNMED SRL a solicitat, în 
temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, deschiderea procedurii 
insolvenței împotriva debitorului VIKBAB PREMIUM SRL (FOSTĂ SC OK MEDICAL SRL), care se află în stare de 
insolvență și față de care deține o creanță certă, lichidă și exigibilă în cuantum total de 251.025 lei reprezentând 
contravaloarea facturii fiscale nr.012966/04.01.2021 în suma de 125.100 lei (privind serviciile prestate debitoarei în 
perioada 01.12.2020-31.12. 2020) și a facturii fiscale seria SUN nr.013211/01.02.202 în suma de 125.925 lei (privind 
serviciile prestate debitoarei în perioada 01.01.2021-31.01.2021); penalități de întârziere în cuantum de 0,1 % pe zi. 
aferente debitului principal, calculate de la data scadenței fiecărei facturi și până la data achitării integrale a debitului 
principal, în termen de 20 zile de la comunicare; cheltuieli de judecata în suma de 200 lei-reprezentând taxa judiciara de 
timbru. 
În drept, și-a întemeiat cererea pe dispozițiile art. 70 din Legea nr. 85/2014. 
În susținerea cererii, s-au depus la dosar înscrisuri, în copie. 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 10.03.2022, creditorul SC VETWORK DIAGNOSTIX SRL 
a solicitat, în temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, deschiderea 
procedurii insolvenței împotriva debitorului VIKBAB PREMIUM SRL (FOSTĂ SC OK MEDICAL SRL), care se află 
în stare de insolvență și față de care deține o creanță certă, lichidă și exigibilă în cuantum total de 3.616.707,00 lei. 
De asemenea, s-a solicitat desemnarea în calitate de administratorul judiciar pe BFJ CONSULTING GROUP SPRL. 
În drept, și-a întemeiat cererea pe dispozițiile art. 70 și următoarele din Legea nr. 85/2014. 
În susținerea cererii, s-au depus la dosar înscrisuri, în copie. 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 17.06.2022, creditorul ROUTINE MED SRL a solicitat, în 
temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, deschiderea procedurii 
insolvenței împotriva debitorului VIKBAB PREMIUM SRL (FOSTĂ SC OK MEDICAL SRL), care se află în stare de 
insolvență și față de care deține o creanță certă, lichidă și exigibilă în cuantum total de 94.011,00 lei. 
De asemenea, s-a solicitat desemnarea în calitate de administratorul judiciar pe CII CRISAN DANIELA. 
În drept, și-a întemeiat cererea pe dispozițiile art. 70 din Legea nr. 85/2014. 
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În susținerea cererii, s-au depus la dosar înscrisuri, în copie. 
Analizând actele și lucrările dosarului, instanța constată următoarele: 
Creanțele solicitate de creditorii MCM EVA SRL, MEDIRYO SHOP SRL, SUNMED SRL, VETWORK 
DIAGNOSTIX SRL și ROUTINE MED SRL sunt certe, fiind constatate prin înscrisurile de la dosar, sunt lichide, 
câtimea lor fiind determinată prin însuși actul de creanță, sunt exigibile, deoarece termenul de plată a expirat, și au un 
cuantum superior valorii prag de 50.000 lei prevăzută la art. 5 alin. 1 pct. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
Astfel, instanța reține că dețin titluri executorii împotriva debitorului creditorii MCM EVA SRL și SUNMED SRL 
(hotărâri definitive privind emitere unei ordonanțe de plată), iar creanțele MEDIRYO SHOP SRL, VETWORK 
DIAGNOSTIX SRL și ROUTINE MED SRL reies din înscrisurile depuse la dosar și nu au fost contestate de către 
debitor. 
Neplata la scadență a creanței este efectul incapacității debitoarei de a plăti datoria cu fondurile bănești disponibile, 
cerința de încetare a plăților de către debitoare fiind îndeplinita deoarece durează de cel puțin 60 de zile, așa cum 
prevede art. 5 pct. 20 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. De 
asemenea, debitoarea nu a făcut dovada că dispune de fondurile bănești necesare pentru plata acestor sume. 
Pentru aceste considerente, fiind îndeplinite dispozițiile art. 72 alin. 6, raportat la art. 5 alin. 1 pct. 29 lit. a) și pct. 20 și 
pct. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cererile creditorilor MCM 
EVA SRL, MEDIRYO SHOP SRL, SUNMED SRL, VETWORK DIAGNOSTIX SRL și ROUTINE MED SRL vor fi 
admise. 
Va fixa termenele limită stabilite de art. 100 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, 
Va desemna administrator judiciar provizoriu, dintre ofertele de la dosar, pe BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS 
SPRL cu o remunerație de 4000 lei din averea debitoarei, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 
85/2014, întrucât acesta este primul administrator judiciar propus, în ordine cronologică, de către creditorii a căror 
cerere de deschidere a procedurii a fost admisă și care au formulat cerere de numire a unui anumit administrator 
(MEDYRIO SHOP SRL). 
În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, va dispune ca administratorul judiciar să efectueze notificările 
prevăzute de art. 99 alin.3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor 
menționați în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului și oficiului registrului 
comerțului sau, după caz, registrului societăților agricole ori registrului asociațiilor și fundațiilor în care debitorul este 
înmatriculat, pentru efectuarea mențiunii, instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul declarat la registrul 
comerțului, și tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 
85/2014. 
Va pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunțării prezentei hotărâri 
inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească și să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, 
raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, și, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut 
la art. 97 din aceiași lege. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, va dispune 
deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în 
termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către 
administratorul judiciar. Eventualele disponibilități bănești vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
Va pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată și dispune îndeplinirea 
formalităților privind menționarea la registrul comerțului a reprezentanților permanenți ai săi, precum și să depună lunar 
la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 91/2013. 
Cu privire la cererile HYPERCLINICA SRL, SAFETY CONCEPT SOLUTIONS SRL, PERSONAL GENETICS SRL, 
instanța reține că au fost contestate de către debitor creanțele invocate, pentru stabilirea certitudinii lor fiind necesară 
administrarea de probe. Cum, în cadrul dosarului prin care se solicită deschiderea procedurii insolvenței nu pot fi 
administrate probe pentru determinare certitudinii creanței, instanța va califica aceste cereri ca fiind declarații de 
creanță, ce urmează a fi analizate de către administratorul judiciar. 
Va acorda termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 16.12.2022, ora 09.00. 

Pentru aceste motive, în numele legii, hotărăște: 
Admite cererile creditorilor MCM EVA SRL, cu sediul în București, str. Buzești nr.75-77, Clădirea Cube Victoriei 
Center, et.13, sector 1, MEDIRYO SHOP SRL, cu sediul în București, sector 6, STR ERNEST JUVARA, nr. 18, et. 4, 
SUNMED SRL, cu sediul în Tulcea, Bucovinei, nr. 23, Județ TULCEA, VETWORK DIAGNOSTIX SRL, cu sediul în 
București,Calea Griviței nr.54, sector 1, ROUTINE MED SRL, cu sediul în TULCEA, str. Mahmudiei, nr. 49-51, Județ 
TULCEA, împotriva debitoarei VIKBAB PREMIUM SRL, cu sediul în București, str. Portocalelor, nr.2, parter, camera 
1, bloc roșu, scara C, apartament 3, sector 6, CUI 33860605, nr. ONRC J40/13975/2014. 
În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, deschide 
procedura generală împotriva debitoarea VIKBAB PREMIUM SRL. 
În cazul în care debitoarea nu depune la dosar, în termen de 10 zile de la pronunțarea prezentei hotărâri, o declarație 
prin care să-și manifeste intenția de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 și art. 67 alin. 1 lit. g din 
Legea nr. 85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-și conduce 
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activitatea, de a-și administra bunurile din avere și de a dispune de acestea, situație în care conducerea integrală a 
activității debitoarei revine administratorului judiciar. 
Dă dispoziție tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al 
judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligația de înștiințare a băncilor revenindu-i administratorului 
judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. 
Pune în vedere debitoarei că este obligată să depună în 10 zile de la pronunțarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, 
actele și informațiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitoarea nu va depune actele și 
informațiile arătate devin aplicabile dispozițiile art. 82 alin. 2 și art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. 
Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii 
debitorului – 17.10.2021; b) termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență a tabelului preliminar de creanțe – 07.11.2021; c) termenul de definitivare a tabelului creanțelor – 
02.12.2021; d) data primei ședințe a adunării generale a creditorilor – 14.11.2021. 
Numește administrator judiciar provizoriu, dintre ofertele de la dosar, pe BUSINESS SUPPORT SOLUTIONS SPRL 
cu o remunerație de 4000 lei din averea debitoarei, care va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 
85/2014. 
În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condițiile 
art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menționați în 
lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului și oficiului registrului comerțului sau, după 
caz, registrului societăților agricole ori registrului asociațiilor și fundațiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru 
efectuarea mențiunii, instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul declarat la registrul comerțului, și 
tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr.85/2014. 
Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunțării prezentei hotărâri inventarierea 
bunurilor debitorului, să întocmească și să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la 
art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, și, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiași 
lege. 
În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, dispune 
deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în 
termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuției, contul va fi deschis de către 
administratorul judiciar. Eventualele disponibilități bănești vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. 
Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată și dispune îndeplinirea 
formalităților privind menționarea la registrul comerțului a reprezentanților permanenți ai săi. 
Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 
85/2014. 
Pune în vedere administratorului judiciar/lichidatorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă 
solicitarea de comunicare a declarațiilor de creanțe, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi 
transmis atât în format scriptic (hârtie) la grefa Secției a VII-a Civilă a Tribunalului București, cât și în format 
electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Secției a VII-a Civilă a Tribunalului 
București (trb-insolventa@just.ro); (ii) exemplarul destinat practicianului în insolventa va fi transmis pe adresa de 
corespondenta electronică ce va fi indicată de acesta prin notificare. 
Califică cererile creditorilor HYPERCLINICA SRL, SAFETY CONCEPT SOLUTIONS SRL, PERSONAL 
GENETICS SRL ca fiind declarații de creanță, urmând a fi analizate de administratorul judiciar. 
Fixează termen pentru continuarea procedurii la 16.12.2022, ora 09.00. 
Executorie. 
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență, 
ce va fi depus la Tribunalul București Secția a VII-a Civilă. 
Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi 02.09.2022. 
Președinte,                 Grefier, 
Florea Delia Cristina              Voica Georgiana Camelia 
Red/ Teh FDC/ 21.09.2022 
1 Com BPI _____________ 
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Nr.3/22.09.2022 
Termen de judecata: 27.10.2022 
1.Date privind dosarul: Dosarul nr.760/1285/2022 al Tribunalului Specializat Cluj 

Administrator
Highlight




