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      NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII DE FALIMENT 
                               

1. Date privind dosarul: Număr dosar 32802/3/2015 pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă 
2. Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul București, Secția  a VII-a Civilă,  Adresa: București, Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3, 
cod poștal 030823, fax: 021.313.28.02 , e-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro 
3. Debitor: SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA Sediul social: București, Sectorul 3, str. Nerva Traian, nr. 3, bloc 
M101, cod unic de înregistrare 330904, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/305/1991. 
4. Creditori:  Lista ce urmează a fi depusă potrivit art. 74 și art. 67 alin. 1 și 2 din Legea nr. 85/2014.  
5. Lichidator judiciar: KPMG Restructuring SPRL, București, DN1, Șos. București – Ploiești, nr. 69-71, sector 1, Număr de 
înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale al UNPIR: 0499, Tel/fax +40 372 377 700, Nume şi prenume reprezentant 
lichidator judiciar persoană juridică: dna. Nicoleta Mihai, dna. Oana-Mirela Popescu, dna. Alina Ilie, Dl. Ștefan Rotaru.  
6. Lichidatorul judiciar: KPMG Restructuring SPRL cu sediul în București, Sos. București – Ploiești nr. 69-71, Sector 1, în calitate 
de lichidator judiciar provizoriu al debitorului SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA, conform Sentintei civile din 
data de 03.12.2015, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă în Dosar nr. 32802/3/2015, în temeiul art. 99 și art. 
100, din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență:  
 

NOTIFICĂ 
7. Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA, prin Sentinta 
civila 9661 din data de 03.12.2015 pronunțată de către Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă în Dosar nr. 32802/3/2015; 
7.1. Debitorul SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA are obligaţia conform art. 74 ca în termen de 10 zile de la 
deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
7.2. Creditorii debitorului SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a 
acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei (in limba romana) în condiţiile următoare: 
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 18.01.2016. 
În temeiul art. 114 alin. (1) și art. 262 alin. (5) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
nedepunerea cererii de admitere a creanței până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele 
pe care le dețineți împotriva debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii: 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanțelor este 
29.01.2016. Termenul de definitivare a Tabelului de creanțe a fost stabilit de judecătorul sindic pentru data de 24.02.2016. 
Termenul pentru soluționarea eventualelor contestaţii la Tabelul preliminar urmează a fi stabilit de judecătorul sindic ulterior 
publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvență a Tabelului preliminar al creanțelor şi formularea contestaţiilor. 
8. Adunarea creditorilor: 
Prima Adunare a creditorilor va avea loc potrivit hotărârii judecătorului sindic în data de 04.02.2016 ora 14:00 la sediul 
lichidatorului judiciar, din București, Șos. București-Ploiești nr. 69-71, Victoria Business Park,Sector 1, având ca ordine de zi: 

• prezentarea situaţiei debitorului şi a rapoartelor întocmite în procedură; 
• desemnarea Comitetului creditorilor și a Președintelui acestuia; 
• confirmarea Lichidatorului judiciar provizoriu; 
• stabilirea onorariului Lichidatorului judiciar. 

9. Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București pentru 
efectuarea mențiunii, Fondului de garantare, instanțelor judecătorești în a căror jurisdicție se află sediul debitorului, băncilor 
unde debitoarea are deschise conturi.  
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
A. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la Tribunalul București, sectia a VII-a 
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Civilă, B-dul Unirii nr. 37, sector 3, Bucuresti - „Cererea de admitere a creanței în tabelul preliminar” cu  respectarea 
dispozițiilor art. 104 și art. 262 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
Creanţele de asigurări, constatate prin titluri executorii obţinute ulterior momentului pronunţării hotărârii de faliment, se 
înregistrează la tribunal, sub sancţiunea decăderii din drept, în termen de cel mult 10 zile de la data obţinerii titlului. Cererea 
de admitere a creanței în tabelul preliminar va fi însoțită de documentele justificative ale creanței și actele care atestă 
constituirea de garanții, în copii certificate.  

B. Potrivit art. 266 din Legea 85/2014 este interzis creditorilor de asigurări ale căror creanţe de asigurări au fost plătite (S.N. - 
sau urmează a fi plătite, ulterior verificarii cereilor de plata si verificărilor efectuate asupra documentelor justificative) de la 
Fondul de garantare a asiguraților să mai înregistreze cereri şi/sau să mai solicite valorificarea creanţelor şi/sau plata sumelor 
pretinse, în cadrul procedurii falimentului societăţii de asigurare/reasigurare debitoare. Facem precizarea că după data 
rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, pronunţate împotriva unei societăţi de asigurare 
aflate în stare de insolvenţă, Fondul este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale, în vederea achitării sumelor 
cuvenite creditorilor de asigurări inregistrati la Fond (conform Listelor afisate pe site-ul Fondului de Garantare: 
http://www.fgaromania.ro/liste-creditori/societatea-de-asigurare-reasigurare-astra-s.a/dosar/lista-potentialilor-creditori-
de-asigurari-dosare-daune-romania-13.10.2015 și http://www.fgaromania.ro/noutati-si-comunicate/comunicate/demersuri-
necesare-pentru-obtinerea-de-catre-petenti-a-despagubirilorindemnizatiilor-cuvenite-a-fi-platite-de-catre-fondul-de-
garantare-a-asiguratilor), intr-un termen de 90 de zile de la data ramanerii definitive a sentintei de deschidere a procedurii 
falimentului Societatii. Conform art. 15 alin. (2) din Legea 213/2015, plata de către Fondul de Garantare a creanţelor de 
asigurări stabilite ca fiind certe, lichide şi exigibile se face în limita unui plafon de garantare de 450.000 lei pe un creditor de 
asigurare al asigurătorului aflat în faliment. 

C. Conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, coroborat cu art. 22 alin. (2) din Norma 16/2015 -Creditorii de asigurări 
sunt, după caz: a) persoana asigurată (asiguratul) - persoana fizică sau juridică aflată în raporturi juridice cu asigurătorul 
debitor prin încheierea contractului de asigurare, putând avea și calitatea de parte contractantă; b) beneficiarul asigurării – 
terța persoană căreia, în baza legii sau a contractului de asigurare, societatea de asigurare debitoare urmează să îi achite 
sumele cuvenite ca urmare a producerii riscului asigurat; c) persoană păgubită (în cazul asigurării de răspundere civilă) - 
persoana îndreptăţită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un 
contract de asigurare de răspundere civilă. 

D. Cererea de admitere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi elaborate în dublu exemplar. Unul va fi depus la 
registratura Tribunalul București, sectia a VII-a Civilă, Bdul Unirii nr. 37, sector 3, Bucuresti, Romania sau transmis prin 
poștă pe adresa instanței, iar celălalt va fi comunicat în mod direct lichidatorului judiciar (însotit de taxa de timbru), prin 
poștă la adresa mai sus menționată. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea de 
înscriere a creanței în tabelul preliminar ce va fi depusă la Instanță va fi însoțită de dovada plății taxei judiciare de timbru 
în sumă de 200 lei.  

E. Menţinerea sau denunţarea contractelor. Potrivit art.123 din Legea 85/2014 coroborat cu art. 258 lit. d) Lichidatorul judiciar 
va analiza fiecare contract aflat în derulare în perioada de 3 luni prevăzută de lege şi se va pronunţa cu privire la menţinerea 
sau denunţarea contractelor aflate în curs şi va supune spre avizare Autorităţii de Supraveghere Financiară.  

Restricţii pentru creditori: 
De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acțiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor 
asupra debitorului sau bunurilor sale potrivit art. 262 alin. (4) si art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență. 
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa KPMG Restructuring SPRL, la sediul din București, Șos. București – Ploiești nr. 
69-71, parter, cam.25, Sector 1; Tel: 0372 377 800, Fax: 0372 377 700, email: kpmg@astrasig.ro. 
 
Lichidator judiciar al SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA – in faliment 
KPMG Restructuring SPRL            
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