
ANUNȚ 

REFERITOR LA PRELUNGIREA TERMENELOR prevăzute de art. 100 alin. 1, 

lit. b, c, d şi e din Legea nr. 85/2014 în cadrul procedurii de faliment a 

Societății de Asigurare Reasigurare ASTRA SA 

şi de revocare a primei şedinţe a Adunării Creditorilor stabilită 

prin sentinţa de deschidere a procedurii de faliment, pentru data de 4 

februarie 2016 

 

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 S.A., cu sediul în București 

str. Nerva Traian, nr. 3, bl. M 101, et.11, sector 3, înmatriculată la ORC 

București sub nr. J40/305/1991, CUI nr. 330904, conform Încheierii de 

ședință din data de 03 Decembrie 2015, pronunțată de Tribunalul 

București, Secția a VII-a Civilă în Dosar nr. 32802/3/2015, anunță creditorii 

că, având în vedere prelungirea termenelor prevăzute de art. 100 alin.1 

lit. b, c, d și e din Legea 85/2014, cu o perioada de 30 de zile, conform 

Încheierii de ședința din data de 25 Ianuarie 2016, pronunțată de 

Tribunalul București, Secția a VII-a Civila în dosar 32802/3/2015,  

 

1. Notificăm creditorii societății debitoare ASTRA (și ai sucursalelor 

acesteia din România, Ungaria, Slovacia și Germania) să aibă în 

vedere noile termene procedurale: 

 Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 

creanțelor asupra averii debitorului a fost prelungit la 18 

Februarie 2016 (ultima zi în care pot fi expediate cereri de 

admitere creanță).  

 Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, 

afișarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanțelor a fost 

prelungit la 29 Februarie 2016. 

 Termenul de definitivare a Tabelului de creanțe stabilit de 

judecătorul sindic a fost prelungit la 28 Martie 2016. 

 Prima Adunare a creditorilor va avea loc conform termenului 

prelungit, în data de 07 Martie 2016.  

2. Revocarea Convocării ședinței Adunării creditorilor din data de 

04 Februarie 2016. Ședința din 04 Februarie se consideră 

revocată (nu va mai avea loc la data precizată inițial), aceasta fiind 

reconvocată pentru data de 07 Martie 2016, conform Încheierii 

din 25 ianuarie 2016 prin care s-a dispus prelungirea termenelor 

procedurale. 

3. Cu privire la reconvocarea adunării creditorilor din 7 Martie 2016, 

Lichidatorul judiciar urmează să comunice creditorilor locul de 

ținere a ședinței și alte informații legate de această ședință, 

printr-un alt document.  

INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 

Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa administratorului 

judiciar  KPMG Restructuring SPRL, la sediul din București, București, şos. 

București – Ploiești nr. 69-71, parter, cam.25, cod poștal 013685, Sector 1; 

Tel: 0372 377 800, E-mail: declaratiedecreanta@astrasig.ro 

 

KPMG Restructuring SPRL 

Lichidator judiciar al SOCIETATII DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA 

(în faliment) 

NOTICE  

regarding THE EXTENSION OF PROCEDURAL TERMS AND DEADLINES  

As provided by art. 100 paragraph. 1, letters b, c, d and e of Law no. 

85/2014 in the bankruptcy proceeding of ASTRA Insurance Company 

AND REVOCATION OF FIRST ASSEMBLY OF CREDITORS  

 set by the sentence of opening of bankruptcy proceeding of ASTRA 

for February 4th 2016 

 

KPMG Restructuring SPRL, headquartered in Bucharest, Bucharest-

Ploiesti Street, no. 69-71, 1st District, as interim judicial liquidator for 

debtor SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA headquartered 

in Bucharest, Nerva Traian street no. 3, bl. M101,  floor 11, District 3, 

registered at la Trade Registry of Bucharest with no. J40/305/1991, 

Unique Identification Code no. 330904, pursuant of Court order dated 

December 3rd 2015, issued by Bucharest Tribunal, 7th Civil Section in file 

no. 32802/3/2015, considering the extension of initial procedural terms 

as provided by art. 100 paragraph. 1, letters b, c, d and e of Law no. 

85/2014, with a period of 30 days, according to syndic judge decision 

from January 25th 2016, pronounced by Bucharest Tribunal, Civil 

Section no. VII, file no. 32802/3/2015, 

 

1. We notify ASTRA’s creditors (including creditors of ASTRA’s 

branches located in Romania, as well as branches from 

Hungary, Slovakia, and Germany) to consider the new 

procedural terms and deadlines, as follows: 

 Deadline for submitting claim admittance request (Ro ”Cerere 

de admitere creanță”) in the table of creditors was extended 

to February, 18 2016 (this is the last day when the claim 

admittance request can be mailed).  

 The deadline for verifying claims, drafting, publishing and 
communicating the preliminary table of claims was extended 
to February, 29 2016. 

 The deadline for finalizing the Table of claims was extended by 
the syndic-judge to March, 28 2016. 

 The first Creditor’s Assembly will be held according to the 
extended deadline on March 07, 2016 

2. Revocation of the Assembly of Creditors established for 
February 4th 2016. The assembly of creditors initially set for 
February 4th 2016 is considered revoked, (will not take place at 
the former date), being reconvened for March 7th 2016, 
according to syndic judge decision from January 25th 2016, 
regarding extension of terms. 

3. With respect to the re-convocation of the Creditor’s Assembly 
for March 7th, 2016, the judicial liquidator will issue another 
document in order to inform the creditors regarding the exact 
location of the meeting and other details related to this 
gathering, in due time.   

ADDITIONAL INFORMATION: 

For further information, please contact KPMG Restructuring SPRL, 

headquartered in Bucharest, 69-71, Sos. București – Ploiești, Room 25, 

Zip Code 013685, 1st District, Tel: +40372 377 800, Fax: +40372 377 700, 

email: declaratiedecreanta@astrasig.ro 

 

KPMG Restructuring SPRL 

Judicial Liquidator of ASTRA Insurance Company (in bankruptcy) 
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