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NOTIFICARE PRIVIND PRELUNGIREA TERMENELOR 

Prevazute 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 

și informare cu privire la Ședința Adunării Creditorilor din data de 07 Martie 2016 
    

 Data emiterii: 02.02.2016 
 
 

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. 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: +40 372 377 800; fax:+40 372 377 700, 
5. 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 Sentinței civile nr. 
9661 din data de 03 Decembrie 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 CREDITORILOR 
1. Prelungirea termenelor prevăzute de art. 100 alin.1 lit. b, c,d şi e din Legea 85/2014, cu o perioada de 30 de zile, conform 
Incheierii de sedinta din data de 25.01.2016, pronuntata de Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila în dosar 32802/3/2015; 
astfel, creditorii societății debitoare ASTRA (și ai sucursalelor acesteia din România, Ungaria, Slovacia și Germania) trebuie să 
procedeze la înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de admitere a creanței în condițiile următoare: 

a) Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului devine 18 Februarie 
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.  

b) Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanțelor 
devine 29 Februarie 2016. 

c) Termenul de definitivare a Tabelului de creanțe stabilit de judecătorul sindic devine 28 Martie 2016. 
Facem precizarea că termenele inițiale stabilite prin sentința civilă nr. 9661 din data de 03 Decembrie 2015 au fost prelungite 
astfel cum este indicat la punctul 1 mai sus, la solicitarea comună a lichidatorului judiciar si a unora dintre creditori.  
2. Ședința Adunării creditorilor: 
Prima Adunare a creditorilor va avea loc conform termenului prelungit, în data de 07 Martie 2016. Ședința Adunării Creditorilor 
va avea loc la data de 07 Martie 2016 ora 14:00 la Hotel CARO, Sala de conferințe Ballroom B+C+D, situat în B-dul Barbu 
Văcărescu nr. 164A, Sector 2, București, 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; 

Materialele informative care se vor discuta in cadrul adunării vor fi disponibile pe site-ul societății (www.astrasig.ro) și pe site-ul 
lichidatorului judiciar. De asemenea, lichidatorul judiciar informează creditorii că în ziua și la locul stabilit pentru Adunarea 
creditorilor, în intervalul orar 14:00-14:30, KPMG Restructuring SPRL va efectua activitățile de secretariat ale adunării constând în 
verificarea întrunirii cvorumului de prezență, verificarea împuternicirilor/mandatelor, respectiv a pozițiilor scrise primite de la 
creditori, urmând ca ședința să înceapă la ora 14:30. Dat fiind numărul mare de creditori, rugăm creditorii care doresc să participe 
prin corespondenta la şedinţa adunării creditorilor să transmită votul şi numele persoanei împuternicite în timp util pentru a 
putea fi prelucrate datele în vederea eficientizării lucărilor de secretariat şi a şedinţei creditorilor.  
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze și să se transmită la Tribunalul București „Cererea de 
înscriere a creanței în tabelul preliminar al creanțelor Astra”, document redactat în limba română, cu respectarea dispozițiilor art. 
104 și art. 262 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Legea insolvenței nr. 
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85/2014, nu indică un formular standard al ”cererii de admitere a creanței”, însă un model al documentului poate fi consultat pe 
site-ul Portalului instanțelor de judecată (link: http://portal.just.ro/SitePages/ghid.aspx). Cererea de admitere a creanței în 
tabelul preliminar va fi însoțită de copii certificate conform cu originalul ale documentelor justificative ale creanței și dacă este 
cazul, de actele care atestă constituirea de garanții.  
2. Pentru creanțele de asigurări, constatate prin titluri executorii obținute ulterior momentului pronunțării hotărârii de 
faliment, cererile de înscrierea a creanței se înregistrează la tribunal, sub sancțiunea decăderii din drept, în termen de cel mult 10 
zile de la data obținerii titlului.  
3. Potrivit art. 266 din Legea 85/2014 este interzis creditorilor de asigurări ale căror creanțe de asigurări au fost plătite 
(S.N. - sau urmează a fi plătite, ulterior verificării cererilor de plata si verificărilor efectuate asupra documentelor justificative) de 
la Fondul de garantare a asiguraților să mai înregistreze cereri și/sau să mai solicite valorificarea creanțelor și/sau plata sumelor 
pretinse, în cadrul procedurii falimentului societății de asigurare/reasigurare debitoare. Facem precizarea că după data rămânerii 
definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, pronunțate împotriva unei societăți de asigurare aflate în stare de 
insolvență, Fondul este în drept să efectueze plăti din disponibilitățile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de 
asigurări înregistrați la Fond (conform Listelor afișate 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) într-un termen de 90 de 
zile de la data rămânerii definitive a sentinței de deschidere a procedurii falimentului Societății. Conform art. 15 alin. (2) din Legea 
213/2015, plata de către Fondul de Garantare a creanțelor 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.  
4. 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 
îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de 
asigurare de răspundere civilă. 
5. Cererea de admitere a creanței și documentele care o însoțesc vor fi elaborate în dublu exemplar. Unul va fi depus la 
registratura Tribunalului București, secția a VII-a Civilă, B-dul Unirii nr. 37, sector 3, București, Romania sau transmis prin poștă pe 
adresa instanței, iar celălalt va fi comunicat în mod direct lichidatorului judiciar (însoțit de taxa de timbru în copie), 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. 
Taxa de timbru se plătește conform precizărilor de pe site-ul Portalului instanțelor de judecată (link: 
http://portal.just.ro/3/SitePages/bine.aspx?id_inst=3 ) și în conformitate cu prevederile OUG nr. 80/2013.  
6. Menținerea sau denunțarea 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 pronunța cu privire la 
menținerea sau denunțarea contractelor aflate în curs şi va supune spre avizare Autorității de Supraveghere Financiară. 
**Creditorii care au transmis cerere de admitere creanță în tabelul preliminar al Debitoarei, cu respectarea termenului limită 
de 18 Ianuarie 2016, stabilit inițial de judecătorul sindic prin sentința civila nr. 9661/03 Decembrie 2015, au posibilitatea ca 
până la noul termen limită 18 februarie 2016 sa formuleze precizări și completări la cererea de admitere creanță comunicată 
Tribunalului București și Lichidatorului judiciar, doar în măsura în care creditorul identifică necesitatea formulării unor astfel 
de completări/precizări. Solicităm în acest caz ca orice precizare/completare de creanță să fie comunicată pe adresa de mail:  
declaratiedecreanta@astrasig.ro  
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 alte informații suplimentare, vă puteți adresa lichidatorului judiciar  KPMG Restructuring SPRL, la sediul din București, Șos. 
București – Ploiești nr. 69-71, parter, cam.25, cod poștal 013685, Sector 1; Tel: 0372 377 800, Fax: 0372 377 700, e-mail: 
declaratiedecreanta@astrasig.ro  
 
Lichidator judiciar al SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA – in faliment 
KPMG Restructuring SPRL                                                                              
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