
 
  

 

Vivre.eu  
Telefon: 0040 31 425 1793 
Adresa: Bd. Tudor Vladimirescu Nr. 22, Cladirea Green Gate, Et. 11, 050883 Bucuresti, Romania 
Email: office@vivre.eu  
 

Raportul curent conform: Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de 
instrumente financiare și operațiuni de piață 
 
Data raportului: 07.03.2023 
 
Denumirea emitentului: Vivre Deco S.A. 
 
Sediul social: B-dul. Tudor Vladimirescu nr. 22 B, Green Gate Office, Etaj 11, Sectorul 5, 
București 
 
Numărul de telefon: 021 450 01 33 
 
Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: RO 30010618 
 
Număr de ordine în registrul comerțului: J40/3718/2012 
 
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea 
comerciala: Obligațiuni nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate si 
neconvertibile 
 
Evenimente importante de raportat: Admiterea cererii de deschidere a procedurii de 
insolvență în formă generală a Vivre Deco S.A. 
 
Vivre Deco S.A. („Emitentul” sau „Societatea”) prin consorțiul de practicieni in 
insolvență INFINEXA Restructuring S.P.R.L. și Continuum S.P.R.L. informează 
deținătorii de obligațiuni (tranzacționate sub simbolurile VIV25E si VIV26E) asupra 
următoarelor:  
 

NOTIFICAREA DESCHIDERII PROCEDURII GENERALE DE INSOLVENȚĂ 
A  

VIVRE DECO S.A. 
 

Deschiderea procedurii de insolvență în formă generală împotriva societății debitoare VIVRE 
DECO S.A. s-a dispus prin încheierea de ședință pronunțată în data de 06.03.2023, în 
dosarul nr. 5218/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă,  
 
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 5218/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București, 
Secția a VII-a Civilă; 
 
2. Arhiva/registratura instanței: Splaiul Independenței, nr. 319L; clădirea B - Sema Parc, 
sect 6, Arhivă: parter, camera 06. Program cu publicul: Zilnic - orele 09:30 - 14:00, Telefon 
(centrala): 021.408.36.00; 021.408.37.00, interior – 8631, Registratură: - et.1, camera 022. 
Program cu publicul: Zilnic – orele 09:30 - 14:00; Fax – 021.313.28.02. Telefon (centrala): 
021.408.36.00; 021.408.37.00, interior – 8629;  
 
3. Debitor: VIVRE DECO S.A. - „în insolvență, in insolvency, en procedure collective“, cu 
sediul social în București, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 22, Green Gate Office, et. 11, sector 5, 
înregistrată la ORC de pe lângă Tribunalul București, sub nr.  J40/3718/2012 și CUI 
RO30010618 



  

4. Administrator special: urmează a fi convocată Adunarea Generală a Acționarilor în 
vederea desemnării administratorului special; 
 
5. Administrator judiciar provizoriu: Consorțiul de practicieni în insolvență 
INFINEXA RESTRUCTURING S.P.R.L. societate profesională cu răspundere limitată cu 
sediul în București, City Gate Bulding Southern Tower, Piața Presei, nr. 3-5, et. 13, sector 1, e-
mail office@infinexa.ro, număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare RFO II 
1378, având Cod Unic de Înregistrare RO46855120, legal reprezentată de Adrian Lotrean, în 
calitate de Asociat Coordonator și Continuum S.P.R.L., cu sediul social în București, Str. 
Pieței, nr. 23B, Parter, ap. 1, sector 1, cod poștal 012796 și sediu procesual ales pentru 
comunicarea actelor de procedură în București, str. Negru Voda nr. 2, bl. C4, sc. 1, parter, ap. 
3, interfon 03, sector 3, cod postal 030774, tel: 0770790234 email: office@continuumsprl.ro, 
fax.: 031.425.73.12, având număr de înregistrare în Registrul formelor de organizare al 
U.N.P.I.R.: RFO: II – 0992 din data de 24.08.2018 și număr matricol: 2A0992 din data de 
24.08.2018, având cod de înregistrare fiscală 39814764 din data de 31.08.2018;  
 
6.Termene procedurale: Creditorii societății debitoare VIVRE DECO S.A., inclusiv 
deținătorii de obligațiuni, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin 
depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare: 
 
6.1. Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanței conform 
Încheiere din data de 06.03.2023 este data de: 20.04.2023. 
 
Cerințele principale pentru ca o creanță înregistrată să fie considerată valabilă sunt prevăzute 
la art. 102 din Legea 85/2014. 
 

! 
În temeiul art. 114 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței şi de insolvență, nedepunerea cererii de admitere a creanței până la 
termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind 
creanța/creanțele deținute împotriva debitorului! 

 
6.2 Alte termene stabilite prin Încheierea de deschidere a procedurii din data de 
06.03.2023: 
 
 Termenul-limită de depunere de către creditori a opozițiilor la încheierea de deschidere a 

procedurii, pronunțată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condițiile art. 71 alin. 
(1), este de 10 zile de la primirea prezentei notificări, iar termenul de soluționare a 
opozițiilor nu va depăși 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; 
 

 Termen limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, publicarea in Buletinul 
Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar al creanțelor este: 10.05.2023. 
 

 Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestații la tabelul preliminar este de 7 
zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență a tabelului preliminar, 
conform art. 111 alin. (2). Sub sancțiunea anulării, contestația va fi însoțită de dovada, în 
original, a achitării taxei judiciare de timbru de 200 lei, precum şi de toate înscrisurile de 
care partea înțelege să se folosească în dovedirea susținerilor sale, cu arătarea oricăror 
altor probe care se solicită, cu excepția celor care nu se află în posesia părții sau care nu 
sunt cunoscute la momentul formulării contestației. Partea care formulează contestația 
este obligată să trimită, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestației şi al 
documentelor ce o însoțesc administratorului judiciar, creditorului a cărui creanță o 
contestă (dacă este cazul), precum şi administratorului special, sub sancțiunea prevăzută 
la art. 40¹ alin. (2) din Legea 85/2014. 
 

  Termenul pentru definitivarea tabelului de creanțe este: 05.06.2023. 



  

7. Adunarea creditorilor: 
Se notifică faptul că prima adunare generală a creditorilor va avea loc la data de 15.05.2023. 
Locul adunării, ora si ordinea de zi, urmează sa fie anunțate ulterior de către administratorul 
judiciar. 
 
8. Comitetul creditorilor: (Componența comitetului creditorilor va fi stabilită la prima 
ședință a adunării creditorilor) 
 
9. Deschiderea procedurii insolvenței se notifică Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul București. 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
 
 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la 
tribunal „Cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar” cu  respectarea dispozițiilor art. 
104 alin (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de 
insolvență. 
 Cererea de înscriere a creanței în tabelul preliminar va fi însoțită de documentele 
justificative ale creanței şi actele care atestă constituirea de garanții, în copii certificate. 
 Cererea de înscriere a creanței şi documentele care o însoțesc vor fi depuse în conformitate 
cu dispozițiile instanței, respectiv:  
„(i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Secției a VII-a Civilă 
a Tribunalului București, cât şi 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 in insolventa va fi transmis pe adresa de 
corespondenta electronică ce va fi indicată de acesta prin notificare.”  
Adresele electronice ale administratorului judiciar INFINEXA RESTRUCTURING S.P.R.L. la 
care va fi transmisă cererea de admitere a creanței, conform dispozițiilor instanței menționate 
mai sus, este vivre@infinexa.ro, respectiv adresa CONTINUUM S.P.R.L. este 
vivre@continuumsprl.ro.  
 Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. 
Cererea va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. 
 
Restricții pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acțiunile 
judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale 
(art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență).  
Societatea precizează ca ultimele cupoane achitate către obligatari sunt: cuponul 
numărul 9 pentru emisiunea VIV25E și cuponul numărul 2 pentru emisiunea 
VIV26E. 
 

Decizia poate fi consultată de investitori în integralitate în anexa inclusă în acest raport 
precum și pe portalul Tribunalului București:  

https://portal.just.ro/3/SitePages/dosar.aspx?id_inst=3&id_dosar=300000001058104 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

Anexă: Facsimil extras portalul instanțelor de judecată 
 
Admite cererea formulată de societatea debitoare VIVRE DECO S.A..  
În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă deschide procedura generală împotriva debitoarei VIVRE DECO S.A.. Califică 
cererile creditorilor SARAMET AUREL, SARAMET RODICA ,GIRBOU CONSTANTIN , CAPRIOARA 
CRISTEA , IANCU LUDMILA , CENUSE MARIANA LOREDANA , PIRSOAGA ADRIANA , RODU 
GHEORGHE , SUMURDUCAN HORIA ALIN , VIRDOL ADRIAN DANIEL , IVAN DUMITRU VIRGIL , 
NEOGEN S.A., MEBEL STIL-M LTD, AYYILDIZ HALI GMBH, ASIR GROUP IHRACAT ANONIM 
SIRKETI, UNIVERSAL XXI SL, ACCOUNTESS PROFILE SRL, NOVITA'IMPORT SRL, MAURO 
FERRETTI SRL, VITAUS BILISIM ve DIS TIC. LTD STI, TECHNOLOGIES BY VIVRE SRL, HILLKAR 
GLOBAL TEKSTIL GIDA IC ve DIS TICARET SAN. LTD. STI, TOMASUCCI S.P.A., ESSCHERT DESIGN 
BV, KAROM INT TRANSPORT IMPORT EXPORT TRADE SRL, ROPEZ FABRYKA MEBLI ROBERT i 
ANETA POSZWA SP. J , CREACIONES MENG SRL, ECOM CENTRUL LOGISTIC SRL, DUNAPACK 
RAMBOX PRODIMPEX SRL, ca declaraţii de creanţă.  
Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea 
fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a 
băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a 
dreptului de administrare.  
Respinge cererea de ridicare a dreptului de administrare, ca neîntemeiată.  
Fixează următoarele termene limită:  
a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a 
procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va 
depăşi 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora;  
b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului 
– 20.04.2023;  
c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 10.05.2023;  
d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 05.06.2023;  
e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 15.05.2023.  
Desemnează administrator judiciar provizoriu consorţiul de practicieni în insolvenţă format din 
INFINEXA RESTRUCTURING S.P.R.L. şi CONTINUUM S.P.R.L., cu o remuneraţie de 10000 lei din 
averea debitoarei, care va îndeplini atribuţiile 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 condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva 
debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 
alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor 
agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru 
efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la 
registrul comerţului, şi 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 pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să 
întocmească şi 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, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut 
la art. 97 din aceeaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 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 atribuţiei, contul va fi deschis de către 
administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de 
depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 
31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul 
comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să 
depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea 85/2014.  
Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze verificări la AFP Sector 5 pentru 
verificarea conturilor bancare deţinute de debitoare, la DITL Sector 1-6, ANCPI, DPRCIV, pentru 
verificarea bunurilor debitoarei.  
Pune în vedere administratorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă 
solicitarea de comunicare a declaraţiilor de creanţe, a documentelor justificative, a taxei de 
timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Secţiei a VII-a Civilă 
a Tribunalului Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) 
pe adresa de e-mail a Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti (trb-insolventa@just.ro); (ii) 
exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta 
electronică ce va fi indicată de acesta prin notificare. Fixează termen pentru continuarea 
procedurii la 08.06.2023, ora 11:00. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la 
comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la 
Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor 
prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 06.03.2023. 
 


