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ANUNȚ  
REFERITOR LA DEPUNEREA CERERII DE PRELUNGIRE TERMENE  
prevăzute de art. 100 alin. 1, lit. 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 ANTERIOR 

PENTRU DATA DE 7 MARTIE 2016 
     Nr.: 36 

                                   Data emiterii: 29.02.2016 
 
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, a fost depusă în data de 26.02.2016 Cerere privind 
prelungirea termenelor de verificare a creanțelor și afișare a tabelului preliminar si cel privind prima ședință a 
Adunării Creditorilor, astfel cum au fost stabilite prin Încheierea de ședință din 25.01.2016, 
  

1. Notificăm creditorii societății debitoare ASTRA (și ai sucursalelor acesteia din România, Ungaria, 
Slovacia și Germania) să aibă în vedere faptul că s-a solicitat în data de 26.02.2016 prelungirea 
termenului de verificare si de intocmire a Tabelului preliminar al creanțelor. 

De la data deschiderii procedurii falimentului si pana in prezent din arhiva Tribunalului București au fost preluate 
si respectiv fotocopiate un număr de peste 500 de volume reprezentand cereri de creanta, la dosarul cauzei 
primindu-se si in prezent zilnic cereri noi ale creditorilor din străinătate. Dat fiind ca in saptamana 22-26 februarie 
2016 au mai fost indosariate de catre tribunal, prin intermediul arhivei un numar de cereri de creanta ce formeaza 
in plus 50 de volume (cereri de creanta ce au fost depuse de creditori prin serviciul postal in perioada 17-18 
februarie 2016), documente ce au fost preluate în perioada 25-29 februarie, Lichidatorul a formulat o cerere de 
prelungire a termenelor de verificare a creanțelor și afișare a tabelului preliminar. In functie de solutia instantei 
vom comunica creditorilor noul termen de depunere a tabelului preliminar al creantelor si in raport de acest 
termen se va stabili si data la care va avea lor prima adunare de creditori.   
 

2. Revocarea Convocării ședinței Adunării creditorilor din data de 07 Martie 2016.  
Ședința adunării creditorilor convocată pentru data de 07 martie 2016 se revocă, în lipsa unui tabel preliminar de 
creante, urmand ca data primei adunari de creditori să fie stabilită ulterior pronuntării  instantei asupra Cererii 
de prelungire a termenului de verificare și întocmire a Tabelului preliminar al creanțelor formulată la data de 
26.02.2016.  
 
Lichidatorul judiciar urmează să comunice creditorilor data, locul de ținere a ședinței adunării creditorilor și alte 
informații legate de această primă ședință a adunării creditorilor, printr-un alt document ce va fi publicat in 
Buletinul procedurilor de insolvență si pe site-ul www.astrasig.ro , sectiunea ”documente aferente procedurii de 
faliment”.  

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 

Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa Lichidatorului judiciar  KPMG Restructuring SPRL, la sediul 
din București, şos. București – Ploiești nr. 69-71, parter, cam.25, cod poștal 013685, Sector 1; Fax: 0372 377 
700, E-mail: declaratiedecreanta@astrasig.ro , www.astrasig.ro , Fax ASTRA: 0747.719.696 
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