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TRIBUNALUL BUCUREȘTI 
SECŢIA A VII-A  CIVILĂ  
Dosar nr. 32802/3/2015 
Debitoare: Societatea de Asigurare Reasigurare Astra S.A. 
Termen: 23.05.2016 
 
 

EXTRAS RAPORT  DE ACTIVITATE 
și situația privind cheltuielile efectuate în perioada 01 martie 2016 – 31 martie 2016, 

elaborat conform art. 258 lit. l coroborat cu prevederilor art. 63 alin. (1), în cadrul procedurii de 
faliment a debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. 

 
Preambul 
Prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2034 din 27.08.2015, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 657/31.08.2015 s-a dispus retragerea autorizației de funcționare a Societății 
Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A., s-a dispus închiderea procedurii de redresare financiară prin 
administrare specială, s-a constatat starea de insolvență a societății și s-a dispus solicitarea intrării în 
procedura de faliment a Societății Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. 
Ca urmare a cererii formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită, în continuare, pe 
scurt, „ASF”), prin Sentința Civilă nr. 9661/03.12.2015, pronunțată  în Dosarul nr. 32802/3/2015 aflat pe 
rolul Tribunalului București, Secția a VII-a, a fost deschisă procedura falimentului împotriva Societății 
Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. (denumită în continuare ”Astra”, ”Societatea” sau „Debitoarea”) 
potrivit dispozițiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 
(denumită, în continuare, pe scurt, „Legea 85/2014”). 
Prin hotărârea menționată mai sus KPMG Restructuring SPRL (denumită în continuare, pe scurt, 
„Lichidatorul judiciar”) a fost desemnat lichidator judiciar provizoriu al Astra, având atribuțiile conferite 
de dispozițiile art.258 și ale art. 64 din Legea nr. 85/2014. 
În conformitate cu art. 63 alin. 1 coroborat cu art. 258 lit. l din Legea 85/2014, Lichidatorul Judiciar a 
întocmit prezentul Raport de activitate pentru perioada 01.03 – 31.03.2016 (perioada de raportare), 
raport ce prezintă modul în care și-a îndeplinit Lichidatorul judiciar atribuțiile dar și justificarea 
cheltuielilor efectuate din fondurile debitoarei. 
1. Descrierea activității curente 

1.1. Activitatea curentă. Modalitatea de continuare a activității Societății ulterior deschiderii 
procedurii falimentului 

În subcapitolele de mai jos este prezentată activitatea derulată de Societate în perioada de raportare.   
1.1.1. Activități curente desfășurate pe parcursul procedurii de faliment 

În perioada de raportare, principalele activități economice desfășurate de Societate au inclus încasarea 
de prime aferente polițelor în vigoare, recuperarea creanțelor în sold la data deschiderii procedurii de 
faliment, finalizarea procedurilor de inventariere şi înregistrarea în contabilitate a sumelor din conturile 
de neclarificate identificate ca urmare a operațiunilor de inventariere.  
De asemenea, activitățile curente care au fost continuate în cadrul Societății în perioada de raportare, 
fiind inițiate de Lichidatorul judiciar în vederea colectării de informații cu privire la modalitatea în care 
Societatea are organizate evidențele operaționale, informații necesare totodată în scopul efectuării de 
analize de oportunitate, respectiv identificarea necesității continuării acestora pe parcursul procedurii de 
lichidare, au inclus: 
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 Alocarea încasărilor pe polițele în vigoare având în vedere perioada de discontinuitate a activității 
până la data de 3.12.2015; 

 Stabilirea soldurilor creditoare şi debitoare în raport de furnizori, brokeri, agenți, alţi creditori,  
 Reflectarea contabilă a tuturor executărilor silite efectuate de Birourile Executorii Judecătorești, atât 

asupra conturile curente ale Astra, cât și asupra altor categorii de terți popriți (ex. brokeri de asigurare, 
etc.); 

 Finalizarea raportului cu privire la situației imobilelor Societății fata de necesitatea completitudinii 
dosarelor de proprietate si reconstituirii acestora acolo unde este cazul, precum și colectarea tuturor 
documentelor aferente respectivelor imobile în vederea pregătirii acestora pentru inventariere şi 
valorificarea acestora; 

 Analiza parcului auto al Societății, din perspectiva valorificării optime a bunurilor deținute şi obținerea 
informațiilor în vederea evaluării individuale a acestor active;  

 Continuarea analizei contractelor de asigurare, pe clasele de asigurare, în vederea fundamentării 
măsurii de denunțare sau menținere şi în raport de rezultatele evaluării activelor ; 

 Renegocierea contractelor semnificative, cele privind reasigurarea şi cele încheiate cu creditori ale 
căror servicii sunt indispensabile în perioada de faliment; 

 Analiza sucursalelor externe ale Societății (Ungaria, Slovacia și Germania) din perspectiva portofoliului 
în vigoare, a personalului, organizarea activității operaționale, infrastructura IT, gestionarea dosarelor 
de daună şi înregistrarea notificărilor de denunțare efectuate de asigurați ulterior ridicării autorizației, 
având în vedere că aceste sucursale au avut activitatea discontinuata în perioada 27.08.-03.12.2016; 

 Adresarea solicitărilor externe venite din partea diverselor autorități, respectiv pregătirea și 
furnizarea de informații și documente către Direcția Națională Anticorupție (cercetări penale cu 
privire la anumite fapte de abuz în serviciu, spălare a banilor şi complicitate la abuz în serviciu), Banca 
Națională a Ungariei ; 

 Continuarea analizei de oportunitate din perspectiva menținerii/ denunțării portofoliului de polițe în 
vigoare, în baza prevederilor legale aplicabile; Evaluarea si gestionarea impactului unei decizii de 
menținere  sau denunțare a acestor contracte şi solicitarea avizului ASF. 

 Desfășurarea activității de inventariere a patrimoniului Societății si întocmirea raportului de 
inventariere asupra patrimoniului cu propunerile de valorificare a operațiunilor şi înregistrarea în 
evidențele contabile ale debitoarei,  

 Furnizarea tuturor informațiilor şi a datelor necesare pentru desfășurarea activității de evaluare a 
activelor Societății 

 Demararea unei analize detaliate a arhivei fizice de documente a Societății și clasificarea pentru 
fiecare locației a categoriei de documente deținute (financiar, daune, resurse umane etc) 

 Contractarea servicii juridice pentru reprezentarea Astra în cadrul litigiilor din Ungaria. 
Facem precizarea că în derularea activităților menționate anterior au fost implicați atât reprezentanți  ai 
Lichidatorului judiciar, cât și  personalul Societății alocat pe operațiunile lichidării (inventariere, stabilirea 
soldurilor creditoare şi debitoare faţă de debitoarea Astra, cât si verificarea corespondentelor la nivelul 
fiecărui departament şi furnizarea informațiilor necesare pentru înregistrarea în evidențele contabile). 

1.1.2. Activitatea de reasigurare 
În urma corespondenței cu ASF din cursul lunilor februarie și martie 2016 cu privire la plasarea în 
reasigurare a portofoliului în run-off, în urma căruia ASF a comunicat faptul că, în interpretarea data 
dispozițiilor art. 1 alin.2) pct.44 din Legea 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de 
asigurare și reasigurare, consideră că:  
 Activitatea de plasare a riscurilor în reasigurare nu face obiectul autorizării prealabile de către ASF, 
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acesta fiind o măsură de gestiune a riscului aferent portofoliului de asigurări în vigoare; 
 Lichidatorul judiciar poate lua măsuri pentru diminuarea riscurilor existente în portofoliul societății la 

data intrării în procedura de faliment. 
Lichidatorul judiciar a finalizat plasarea în reasigurare a portofoliului în run-off (portofoliu aflat în 
descreștere datorită încetării activității).  
Astfel în data de 11.03.2016 a fost plătita suma de 1.602.700 EUR, iar în data de 23.03.2015 suma de 
57.000 EUR. Astfel, din totalul costului cu reasigurarea în valoare de 1.832.200 EUR, așa cum este detaliat 
în tabelul de mai jos, a fost deja achitata suma de 1.652.700 EUR în cursul lunii martie, restul de 172.500 
EUR reprezentând tranșa II a contractului de reasigurare pentru portofoliul de RCA încheiat cu Swiss RE; 
transa II este scadentă la data de 01.05.2016.   

Program reasigurare portofoliu run-off 

Clasa Broker Reasigurator % Total prima EURO 

per risk OlsaRE Partner Re 40%        570,000  228,000 

per risk OlsaRE Partner Re 20%        570,000  114,000 

per risk  Scor 10%  57,000 

   Neplasat  30%   
Total   100%  399,000 
       

MTPL OlsaRE Partner Re 40%        700,000  280,000 

MTPL AON Swiss Re 60%        575,000  345,000 
Total   100%  625,000 
       

GTPL OlsaRE Partner Re 100%           48,000  48,000 
Total   100%  48,000 
       

CAT AON HCC 20%        750,000  150,000 

CAT AON Swiss Re 6%        900,000  54,000 

CAT AON Hannover Re 30%        864,000  259,200 

CAT AON Sirius 15%        675,000  101,250 

CAT AON Scor 24%        675,000  162,000 

CAT AON American Standard 5%        675,000  33,750 
Total   100%  760,200 
       
GRAND TOTAL A+B+C+D     1,832,200 

1.1.3. Activitatea sucursalelor externe  
În tabelul de mai jos este prezentata situația celor 3 sucursale ale Societății și măsurile implementate în 
perioada de raportare de către Lichidatorul Judiciar.  

1.1.3.1. Sucursala Astra Biztosito - Ungaria  

 Masuri 1.03 - 31.03.2016 

Locații În perioada de raportare nu au intervenit modificări cu privire la contractul de chirie. 

Personal 
În perioada de raportare sucursala din Ungaria a avut un singur angajat, respectiv directorul de sucursală, care 
desfășoară în continuare activități operaționale, precum si din perspectiva facilitării comunicării cu autoritățile/ 
potențiali cumpărători, in eventualitatea unui transfer de portofoliu/ afaceri. Toate serviciile sunt externalizare 



4 

 

 Masuri 1.03 - 31.03.2016 

către firme de specialitate de contabilitate, IT, servicii juridice. Aceste servicii au fost prezentate in detaliu in 
rapoartele anterioare. 

Portofoliul de 
contracte 

În perioada de raportare a fost actualizat portofoliul de polițe în vigoare (au fost înregistrate anulări/ denunțări 
de polițe). De asemenea, a fost pregătită o prezentare a portofoliului sucursalei, care a fost trimisă către toți 
asiguratorii din Ungaria în vederea identificării unor potențiali cumpărători. 

Arhiva/ 
Documente fizice 

Analiza prevederilor legale în domeniul arhivării, aplicabile în Ungaria, urmează a fi desfășurată în perioada 
următoare, în colaborare cu avocații din Ungaria. 

Conturi Curente  
Disponibilități 

Citi Bank din Ungaria a comunicat la începutul lunii martie că, în vederea actualizării dosarului de client, este 
necesar ca toate documentele solicitate să fie traduse în limba maghiară de Centrul național de traducere - 
Hungarian Office for Transalation and Attestation LTD – OFFI. Documentele au fost transmise către OFFI pentru 
traducere și ulterior au fost comunicate băncii pentru finalizarea dosarului de client și emiterea acordului de 
accesare a aplicației. 

Active fizice  Inventarul sucursalei a fost demarat și era în curs de desfășurare la finalul perioadei de raportare.  

Servicii juridice 
Au fost analizate litigiile curente aflate pe rolul instanțelor din Ungaria si s-a stabilit contractarea de servicii 
juridice specializate pentru asigurarea reprezentării.  

1.1.3.2. Sucursala Astra POISTOVNA - Slovacia  

Topic Masuri 1.03 - 31.03.2016 

Locații 
In perioada de raportare, nu au intervenit schimbări in ceea ce privește locația sau termenii contractuali 
negociați in cadrul noului contract de închiriere al spațiului de lucru. 

Personal 
Începând cu luna martie 2016 sucursala din Slovacia nu mai are niciun angajat, toate serviciile fiind 
externalizare către firme de specialitate de contabilitate, IT, operare baza de date. Aceste servicii au fost 
prezentate in detaliu in rapoartele anterioare. 

Portofoliu 

În perioada de raportare au fost operate denunțările de polițe pentru a avea o situație actualizată a 
portofoliului în vigoare. De asemenea, au fost centralizate informații cu privire la produsele existente in 
portofoliu in vederea punerii la dispoziție a tuturor datelor relevante în camera de date deschisă potențialilor 
cumpărători. 

Arhiva/ 
Documente fizice 

In perioada de raportare au fost extrase datele necesare cu privire la prevederile legale în domeniul arhivării, 
aplicabile în Slovacia. 

Conturi curente  
Disponibilități  

La Citi Bank, în Slovacia, în luna martie s-a finalizat procedura de obținere a token-urilor de internet banking 
pentru reprezentanții desemnați de Lichidatorul judiciar. 

Active fizice 

Ca parte a inventarului, a fost efectuată o analiză amănunțită a contractelor de leasing existente local, în urma 
căreia s-a decis plata integrala a sumei ramase de achitat pe contract, incluzând ratele restante, penalități, 
costuri predare primire a celor 6 mașini, cu scopul de a le putea valorifica ulterior. La finalul perioadei de 
raportare, procesul de inventar era în curs de desfășurare. Costul estimat pentru preluarea în proprietate a 
celor 6 autoturisme de tip Opel Astra/Insignia este de aprox. 23.000 euro. Veniturile estimate ca urmare a 
valorificarii activelor sunt in cuantum de aprox. 66.000 euro.  

1.1.3.3. Sucursala Astra Versicherungen - Germania  
În perioada de raportare, Lichidatorul judiciar a continuat analizele demarate cu privire la inventarea 
activelor și a activității derulate, a creanțelor existente, a notificărilor de sechestru si confiscare avere 
asupra fostului Director de Sucursala, a neclarificatelor identificate pentru perioada 01-06.2016, cât și o 
analiză din perspectiva unui potențial transfer de portofoliu. 

1.2. Gestionarea relației cu alte părți implicate 
1.2.1. Solicitări recepționate din partea Direcției Naționale Anticorupție 
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În perioada de raportare, Societate a continuat activitățile de pregătire a informațiilor solicitate de 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția Națională Anticorupție (”DNA”), necesare 
în cadrul cercetărilor efectuat de DNA. În vederea adresării solicitărilor primite au fost alocate resurse din 
cadrul Societății pentru identificarea documentelor cu rapiditate, în colaborare cu personalul 
Lichidatorului judiciar. 

1.2.2. Comunicarea cu Biroul Asigurătorilor Auto din România  
În perioada de raportare, Lichidatorul judiciar a purtat discuții cu Biroul Asigurătorilor Auto din România 
(”BAAR”) în vederea semnării unui protocol de colaborare cu scopul de a asigura schimbul de informații 
Mabisz între Societate și BAAR, în legătură cu dosarele de daună de Carte Verde plătite de BAAR și polițele 
de asigurare RCA aferente. La data întocmirii acestui raport, acest protocol se afla într-o stare avansata 
de revizuire, urmând a fi semnat in perioada imediat următoare. 

1.2.3. Comunicarea cu Autoritatea de Supraveghere Financiară 
În perioada de raportare, Societatea a avut o serie de corespondențe cu ASF, având în ca obiect: 
 Avizarea desfășurări activităților de constatare si instrumentare a dosarelor de dauna de către 

Societate pentru evenimente petrecute după data de 3.03.2016, având în vedere prevederile Legii 
nr. 213/2013 și a Normei 16/2015 privind Fondul de Garantare, urmând ca plata 
despăgubirilor/indemnizațiilor sa fie făcută de FGA in conformitate cu prevederile art. 14 (1) din 
Legea 213/2015 si art. 20 (1) din Norma 16/2015 si in limita plafonului menționat de același act 
normativ.  

 Activitatea de Plasare în reasigurare a portofoliului de polițe run-off (Adresa 20425 din 26.02.2016 
cu referire la ASF nr. SA-DSC/138.1/23.02.2016).  

 Clarificări în ceea ce privește posibilitatea denunțării polițelor de asigurare obligatorie de 
răspundere civilă auto, din perspectiva prevederilor specifice din Norma 23/2014 privind 
asigurarea RCA în opoziție cu prevederile art. 123 din Legea 85/2014 (adresa nr. 2671 din 
03.03.2016 emisa de Astra SA si transmisă către ASF).  

1.2.4. Relația cu Fondul de Garantare a Asiguraților 
În perioada de raportare, în baza protocolului semnat între Lichidatorul judiciar si FGA, a fost continuat 
procesul de schimb de informații între cele două entități. 

1.2.5. Comunicări către creditorii ce au adresat solicitări scrise  
În perioada de raportare, a fost continuat procesul de comunicare cu asigurații, creditorii si alte parți 
interesate, prin intermediul adreselor de e-mail comunicate creditorilor pe site-ul Astra.  

1.3. Contracte încheiate în perioada de raportare 
A. Contracte de prestări servicii 

În perioada analizată, Debitoarea a încheiat 6 contracte de prestări servicii, detaliile acestora fiind 
prezentate în tabelul următor: 

Nr. contract și 
dată emitere 

Obiect Furnizor Valabilitate contract Contravaloare 

Contract 
nr.33/ 

03.03.2016 

Operațiuni de mutare mobilier și 
efecte personale de la agențiile / 

punctele de lucru Snagov, 
Otopeni, Buftea si Ciorogârla la 
sediul din str. Ion Câmpineanu 

S.C. CDD 
RELOCATION 

S.R.L. 

Limitată la perioada de 
prestare a lucrării 

contractate. 
1.560 Euro + TVA 

Contract 
nr.16/ 

04.03.2015 

Intocmirea unui Raport de 
Evaluare pentru imobilul situat 
in Timisoara, Str. Fructelor (în 

ATU EVAL SRL 
15 zile de la data 
primirii a actelor 

400 RON 
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Nr. contract și 
dată emitere 

Obiect Furnizor Valabilitate contract Contravaloare 

dosar executare nr. 1120/2015). necesare întocmirii 
raportului de evaluare 

CT/10230/03.1
6 / 10.03.2016 

Servicii de telefonie si internet 
mobil 

S.C. Orange 
România S.A. 

12 luni 764 Euro 

Contract 
nr.7680/ 
14.03.2016 

Furnizarea serviciilor de apa 
potabila și preluarea în rețeaua 
publica de canalizare a apelor 

uzate menajere în Focșani. 

Societatea 
Comercială de 
Utilități Publice 

Focșani 

Nedeterminată 

Conform prețurilor 
și tarifelor aprobate 
potrivit prevederilor 

legale în vigoare. 

Contract 
nr.16916/ 

16.03.2016 

Servicii de evaluare a activelor, 
pasivelor și altor elemente 
nebilanțiere ale Societății. 

Deloitte 
Consultanță SRL 

Raportul inițial în data 
de 16 Martie 2016 

65.000 Euro + TVA 
(vezi Nota*) 

Contract 
nr.40/23.03.20

16 

Operațiuni de mutare mobilier și 
efecte personale de la sucursala 
Dorobanți la sediul din str. Ion 

Câmpineanu 

S.C. CDD 
RELOCATION 

S.R.L. 

Limitată la perioada de 
prestare a lucrării 

contractate. 
8.415 RON + TVA 

Nota: Încheierea Contractului nr. 16916/ 16.03.2016 privind Serviciile de evaluare a activelor, pasivelor 
și altor elemente nebilanțiere ale Societății a fost comunicat creditorilor potrivit Raportului de activitate 
aferent lunii ianuarie 2016.  
Pentru sucursala din Ungaria au fost încheiate următoarele 2 contracte de asistență juridică: 

Furnizor Onorariu avocat 

Dr. Mor 
Baranyai Arpad 
Ugyvedi Iroda 

 Pentru fiecare caz de litigiu 50.000 HUF (approximativ 723 RON) + TVA. 
 Daca valoarea litigiului depășește 700.000 HUF (10.126 RON), onorariul crește la 100.000 HUF (1.446 

RON) + TVA 
 Onorariul de succes (inclusiv cazurile soluționate amiabil) este de 5% din suma pe care avocatul va 

reuși să o recupereze, dar nu mai puțin de 20.000 HUF (289 RON) + TVA și nu mai mult de 100.000 
HUF + TVA. 

Rezmovits and 
Poor Law Firm 

 Rată lunară fixă de 400.000 HUF (5.786 RON) + TVA 
 Pentru dispute legale fară instanță 20.000 HUF (289 RON) + TVA 
 Pentru litigii cu o valoare mai mică de 1.000.000 HUF (14.465 RON) onorariul este de 75.000 HUF 

(1.085 RON) + TVA / caz 
 Pentru litigii cu o valoare mai mare sau egala cu 1.000.000 HUF, onorariul este de 100.000 HUF 

(1.447 RON) + TVA / caz 
 Ramburs pentu cazuri în altă localitate decât Budapesta: 50 HUF (0.72 RON) + TVA / km 
 Onorariul de succes  este de 5% din suma pe care avocatul va reuși să o recupereze, dar nu mai puțin 

de 40.000 HUF (564 RON) + TVA și nu mai mult de 1.000.000 HUF + TVA. 
  Costuri procedurale pentru litigii câștigate total sau parțial: 50% din suma dispusă de instanța finală 

pentru client. 

Notă: contractele încheiate noi cu societăţile de avocatura ce au deţinut anterior portofoliul de dosare de 
instanţă.  

B. Acte adiționale la contracte semnate anterior perioadei de raportare 
De asemenea, în perioada de raportare, Debitoarea a încheiat următoarele acte adiționale aferente unor 
contracte anterioare: 
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Nr. Act Adițional Obiect Furnizor 
Valabilitate Act 
Adițional 

34 / 03.03.2016 

Act Adițional nr. 2 la contractul de furnizare a 
energiei electrice nr 2037615-1 din 01.01.1980 – 
Înlocuire denumire "Societatea Asigurare-
Reasigurare Astra SA - in faliment" pentru punctul 
de consum din Cluj, str. Primăverii.  

SC Electrica 
Furnizare S.A. 

Nedeterminata 

35 / 03.03.2016 

Act Adițional nr. 2 la contractul de furnizare a 
energiei electrice nr 2049882-2 din 14.02.2011 – 
Înlocuire denumire "Societatea Asigurare-
Reasigurare Astra SA - in faliment" pentru punctul 
de consum din Cluj, str. Horea.  

SC Electrica 
Furnizare S.A. 

Nedeterminata 

37 / 09.03.2016 
AA la contractul de asistență juridică nr. 37437 / 
2015 prin care se prelungește valabilitatea 
contractului cu 1 an avocat colaborator.  

Av. Adelina 
Marian – 
Cabinet de 
avocat 

02.04.2017 

2 / 23.03.2016 
Act adițional la contractul de subînchiriere nr. 150 
/ 05.01.2016 prin care se prelungește valabilitatea 
contractului de subînchiriere cu 1 lună. 

S.C. Deny & 
Alina Fresh 
Company S.R.L. 

30.04.2016 

  
2. Activități derulate de Lichidatorul Judiciar în perioada de raportare 

2.1. Stadiul analizării cererilor de creanță și întocmirea Tabelului preliminar al creanțelor  
În perioada de raportare Lichidatorul Judiciar a continuat procedura de analiză a cererilor de creanță și 
corespondența cu creditorii în vederea finalizării analizei amănunțite asupra creanțelor.  
Dat fiind ca în luna ianuarie și februarie 2016 au fost preluate de la arhiva Tribunalului București, sau 
recepționate de către Lichidatorul judiciar un număr de 1403 cereri de creanțe, Lichidatorul judiciar a 
procesat cererile de admitere a creanțelor, această activitate implicând un proces continuu. Doar în 
această activitate, au fost alocate din partea KPMG un număr semnificativ persoane specializate (16 
practicieni în insolvență și avocați, 6 specialiști în daune). În fapt, fiecare cerere primita a trecut printr-o 
etapă de analiză preliminară în care creditorul este introdus într-un registru electronic special, în care i se 
atribuie un cod unic, în funcție de natura creanței. Ulterior, fiecare cerere a fost indexată, opisată și trimisă 
spre analiza pe fond către comisiile de specialitate. Au fost identificate că parte din cererile de creanță au 
fost înregistrate de mai multe ori de către creditori.  
Numărul total de creditori înscriși în Tabelul preliminar este de 1217 creditori in cele 6 categorii de creanțe 
și 987 de creditori salariați prezentați distinct în cadrul Anexei 1 la Tabelul preliminar al creanţelor.   
În data de 01.04.2016, Tabelul preliminar al creanțelor  a fost comunicat pentru publicare către Buletinul 
procedurilor de insolvență, document ce a fost publicat în data de 04.04.2016. Pentru ca toți creditorii să 
aibă acces la Tabelul preliminar al creanțelor, documentul a fost încărcat pe pagina de internet a Astra 
(https://www.astrasig.ro/files/1459845721_Tabelul_preliminar_al_creantelor_publicare_BPI.pdf).  
Prezentăm în cele urmează structura sumarizează a creanțelor din cadrul procedurii falimentului Astra: 

Categorie creanță Tip creanță înscrisă în Tabelul preliminar al creanțelor (RON) Procent 
din total 

https://www.astrasig.ro/files/1459845721_Tabelul_preliminar_al_creantelor_publicare_BPI.pdf
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Sume admise 
(Echivalent RON 

la 3.12.2015) 
scadentă nescadentă 

sub conditie 
rezolutorie 

sub condiție 
suspensivă 

creanțe cu 
drept de 

vot 

Creanțe garantate 1,471,637 1,471,128 - - 509 0.8189% 

Creanțe de asigurări 4,037,263,259 94,875,150 1,939,287 29,772,627 3,910,677,030 70.4682% 

Creanțe salariale 3,353,066 2,110,722 - - 1,242,344 1.1750% 

Creanțe bugetare 32,778,395 16,157,342 1,309,049 - 15,312,004 9.7231% 

Creanțe chirografare 33,407,307 30,520,008 985,629 489,484 1,412,186 17.8110% 

Alte creanțe 
chirografare 3,760,369 6,829 - - 3,753,540 0.0038% 

TOTAL GENERAL 4,112,034,032 145,141,179 4,233,965 30,262,111 3,932,397,612 100.0000% 

Considerând numărul mare de cereri de creanțe, activitatea specifică de asigurare dar și corespondența 
purtată cu creditorii Societății Lichidatorul Judiciar a emis și o Notificare privind înscrierea creanțelor în 
Tabelul preliminar al creanțelor (document ce este parte integranta a Tabelului de creanțe) în care a 
detaliat modalitatea de analiză specifică a creanțelor provenind din dosare de daună. Aceste informații  
au fost comunicate pentru înțelegerea corectă a modului de analiză și înscriere a creanțelor în 
conformitate cu prevederile legislației în materia asigurării.  Extragem în cele ce urmează câteva precizări 
importante incluse în notificare: 

1) Creanța este afectata de condiția rezolutorie a plății de către FGA: 
 In conformitate cu prevederile legale privind Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), Legea 

213/2015, în situația unor daune produse în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, 
asigurații/beneficiarii asigurării/persoanele păgubite se pot adresa FGA (cu respectarea plafonului de 
garantare prevăzut de lege 450.000 lei/creditor de asigurare). Pe cale de consecință în situația în care 
Fondul de Garantare a Asiguraților efectuează plăți către creditor conform cererii acestuia, dreptul 
creditorului la masa credală a Societății Astra SA se va stinge corespunzător plății efectuate de către 
FGA pana la concurenta sumei de 450.000 lei (daca este cazul). De asemenea in cazul in care creditorul 
a primit o plata parțială pentru creanța sa de la FGA respectiv de la un codebitor/fidejusor al 
debitorului poate avea creanța înscrisă în tabelul de creanțe numai pentru partea pe care nu a încasat-
o încă. Creditorul are obligația de a raporta de îndată lichidatorului judiciar orice sumă încasată. 
2) Creanță acceptata sub condiție suspensiva pana la soluționarea definitiva a acțiunii civile in 

dosarul penal in favoarea părții vătămate (art. 102, alin. 8), si, in subsidiar, sub condiția 
rezolutorie a plății de către FGA: 

 Conform art. 102 alin. 8 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de 
insolventa „Creanța unei părți vătămate din procesul penal se înscrie sub condiție suspensivă, până la 
soluționarea definitivă a acțiunii civile în procesul penal în favoarea părții vătămate, prin depunerea 
unei cereri de admitere a creanței. În cazul în care acțiunea civilă în procesul penal nu se finalizează 
până la închiderea procedurii insolvenței, fie ca urmare a reușitei planului de reorganizare, fie ca 
urmare a lichidării, eventualele creanțe rezultate din procesul penal vor fi acoperite din averea 
persoanei juridice reorganizate, sau daca este cazul, din sumele obținute din acțiunea în atragerea 
răspunderii patrimoniale a persoanelor ce au contribuit la aducerea persoanei juridice în stare de 
insolvență, potrivit prevederilor art. 169 și următoarele”; 
3) Analiza dosarelor de dauna: 
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 Declarația de creanța depusa de creditor a fost analizata pentru fiecare dosar de dauna in parte in 
conformitate cu prevederile legislației in materia asigurării de răspundere civila pentru daune produse 
terților prin accidente de vehicule si după aceleași reguli de instrumentare de a dosarelor de dauna 
de regres administrativ. 

 Pentru calculul penalităților solicitate in baza unor polițe RCA au fost considerate prevederile din 
Ordinul ASF nr. 23/2014 (0.2%/zi) si Ordinul CSA 14/2011 (0.1%/zi). 

 Pentru creanțele de asigurări s-au considerat prevederile Legii 213/2015 cu privire la efectuarea plății 
indemnizațiilor/despăgubirilor din disponibilitățile FGA, către creditorii de asigurări, potrivit 
condițiilor si plafonului de garantare stabilite pentru suma de 450.000 RON. Prin urmare, creanțele 
acestor creditori in limita plafonului precizat au fost încadrate sub condiția rezolutorie a plății de către 
FGA. Aceasta încadrare nu restrânge drepturile de vot ale creditorilor.   

 Pe  măsura ce creanța creditorului va fi achitată/plătită, FGA se va subroga in toate drepturile 
creditorilor de asigurări pana la concurenta sumelor pe care le-a plătit; astfel FGA se va subroga în 
drepturile creditorilor achitați/plăţiti, iar creanţa FGA, pentru sumele achitate va deveni creanţă pură 
şi simplă, iar creanţa creditorului achitat va fi eliminată din Tabelul de creanţe pentru suma încasată 
total sau parţial de la FGA. 
4) Condiția suspensiva a prezentării documentelor justificative in dosarele de daune: 

 Suma solicitata de către creditor se accepta sub condiția suspensiva a prezentării documentelor 
justificative. Prin documente justificative se înțelege : dovada vinovăției asiguratului Astra – Proces 
Verbal emis de către Organul de cercetare/ Politie sau Formularul de constatare amiabil încheiat de 
părți la data producerii evenimentului – in original, dovada plății către păgubit, facturi fiscale, devize 
de reparații, avizări la plata recepționate, hotărâri de instanță care sa ateste producerea 
evenimentului si stabilirea  cuantumul despăgubirilor acordate, etc. 

In ceea ce privește aceasta condiție prevăzută la pct. 4, dat fiind complexitatea cazului şi volumul extrem 
de mare a documentelor suport în cazul dosarelor de daună (aproximativ un număr total de 10.000 de 
dosare), documente absolut necesare pentru determinarea,  cuantumului creanței pure și simple care sa-
i asigure creditorului un drept de vot şi dreptul de a participa la distribuiri,  

i) legitimitatea şi exigibilitatea creanţei,  
ii) şi, în vederea evitării creării unui număr semnificativ de contestații pe rolul instanței,  

Lichidatorul judiciar a solicitat judecătorului sindic stabilirea unui termen de 30 de zile calendaristice, 
termen apreciat ca fiind rezonabil pentru depunerea tuturor documentelor de către creditori, documente 
considerate determinante pentru concluzionarea asupra cuantumului creanței înscrise sub condiție 
suspensivă a depunerii documentelor solicitate în dosarele de daună.  
Față de faptul că ulterior publicării Tabelului preliminar al creanțelor au fost identificate la arhiva 
Tribunalului 15 cereri de cereri de creanță depuse în termenul limita, 18 februarie 2016, ce nu au fost 
identificate inițial și prin urmare nu au fost preluate în perioada ianuarie – februarie 2016, urmează ca în 
perioada imediat următoare să emitem un Tabel preliminar al creanțelor modificat cu rezultatele analizei 
efectuate de Lichidatorul judiciar. 

2.2. Raportul Lichidatorului Judiciar asupra cauzelor și a împrejurărilor care au condus la starea 
de insolvență a societății, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă intrarea în 
faliment a acesteia  

În conformitate cu soluția din data de 4 aprilie 2016, termenul de depunere a raportului prevăzut de art. 
258 lit.a) din Legea nr. 85/2014 a fost majorat cu 40 de zile. Lichidatorul judiciar urmează să finalizeze 
Raportul in luna mai, raport ce va fi supus analizei Comitetului Creditorilor si Adunării Creditorilor.  

2.3. Stadiul actual al Contestației depuse împotriva Raportului de inspecție Fiscală 
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Împotriva deciziei de impunere nr. F-MC 2404 din data de 30 ianuarie 2016 privind obligațiile fiscale 
suplimentare de plată stabilite de inspecția fiscală în baza raportului de inspecție fiscală nr. F-MC 7 din 
data de 30 ianuarie 2016, emise de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de 
Administrare a Marilor Contribuabili care au fost primite de către Societate în data de 3 februarie 2016, a 
fost formulată contestația1 ce a fost depusă organului competent în data de 03 martie 2016 înregistrată 
sub numărul 18612/03.03.2016.  
În perioada de raportare Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generala de Soluționare 
Contestații nu s-a pronunțat cu privire la Contestația formulată de ASTRA SA, în faliment, înregistrată sub 
nr. 18612/03.03.2016. Conform Codului de Procedura Fiscală termenul de soluționare a contestației 
formulată de ASTRA SA – în faliment, împotriva actului administrativ fiscal este de 45 zile de la data 
depunerii cererii.  

2.4. Demersuri derulate cu instituțiile bancare unde Astra avea conturi bancare deschise 
2.4.1. Actualizarea dosarelor de client, transferul sumelor în conturile de lichidare și 

închiderea conturilor bancare în România 
În perioada de raportare s-a continuat corespondență cu reprezentanții băncii Citi din Slovacia si Ungaria 
pentru actualizarea dosarelor de client, actualizarea specimenelor de semnături și implementarea de 
internet banking.  

                                            

1 Prin contestația formulată a fost solicitată anularea parțială a Deciziei de impunere și a Raportului de inspecție fiscală în ceea ce 

privește următoarele obligații: 

 CAS si Șomaj respectiv anularea obligațiilor fiscale principale stabilite suplimentar pentru perioada august 2010 – iunie 2012 

datorate de persoanele care realizează venituri de natură profesională; 

 TVA stabilită suplimentar pentru anul 2009 privind încadrarea serviciilor prestate de corespondenții / birourile naționale pentru 

gestionarea și soluționarea cererilor de despăgubire în legătură cu suplimentul de Carte Verde; 

 Impozitul pe profit respectiv recalcularea pierderilor fiscale anuale pentru întreaga perioadă analizată de echipa de inspecție 

fiscală (2008-2013) pentru a lua în considerare impactul asupra calculului impozitului pe profit a ajustările de normalizare  cu aplicarea 

prevederilor art. 19 , alin (1) si alin. (3)  din Codul Fiscal privind calculul rezultatului fiscal. 

Situația debitelor contestate conform art. 205 si art. 207 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală se 

prezintă după cum urmează: 

 Sume suplimentar stabilite Sume contestate 

Obligație 
Impozit suplimentar 

stabilit 

Dobânzi 

majorări 
Penalități 

Impozit 

suplimentar 

stabilit 

Dobânzi majorări Penalități 

CAS 8,279,881 4,660,224 1,241,985 8,279,881 4,660,224 1,241,985 

Șomaj 394,280 221,915 59,141 394,280 221,915 59,141 

TVA 8,264,725 2,564,944 995,534 206,279 215,027 30,943 

TOTAL 16,938,886 7,447,083 2,296,660 8,880,440 5,097,166 1,332,069 
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La Citi Bank, în Slovacia, în luna martie s-a finalizat inclusiv procedura de obținere a token-urilor de 
internet banking pentru reprezentanții desemnați de Lichidatorul judiciar.  
Pentru Citi Bank, din Ungaria, la începutul lunii martie s-a comunicat că sunt necesare ca toate 
documentele solicitate să fie traduse în limba maghiară de Centrul național de traducere - Hungarian 
Office for Transalation and Attestation LTD – OFFI. Documentele au fost transmise către OFFI pentru 
traducere și ulterior au fost comunicate băncii pentru finalizarea dosarului de client și emiterea acordului 
de accesare a aplicației.   
În perioada de raportare toate plățile externe au fost efectuate din conturile de lichidare deschise in 
România.  

2.5. Demersuri efectuate pentru corectarea evidențelor contabile din perioada august – 
decembrie 2015 

În perioada de raportare s-au continuat acțiunile demarate anterior în scopul actualizării la zi  a evidențele 
contabile în concordanta cu operațiunile si faptele economice desfășurate de la data ultimei balanțe de 
verificare (i.e. 30.09.2015) pana la 31.12.2015. Printre aceste operațiuni menționam: alocarea încasărilor 
pe polițe, înregistrarea pe cheltuieli cu daunele a  despăgubirilor executate prin diverse canale de către 
executorii  judecătorești in perioada si eliberarea rezervelor aferente, calculul de comisioane datorate 
intermediarilor, procesarea operațiunilor bancare, procesarea denunțărilor de polițe, etc. 
În ceea ce privește înregistrarea pe cheltuieli a despăgubirilor executate prin diverse canale de către 
executorii  judecătorești în perioada 27.08.2015 – 3.12.2015 a fost identificată necesitatea desfășurării 
unei acțiuni de colectare de informații de la Birourile Executorilor Judecătorești (BEJ) în scopul identificării 
modului în care sumele executate au fost distribuite, aceste informații fiind necesare reflectării corecte în 
contabilitatea Societății. În același timp, aceasta acțiune are drept scop și identificarea cazurilor în care au 
fost efectuate executări care exced valoarea sumelor din deciziile de executare și acestea trebuie să fie 
returnate Societății de către Birourile Executorilor Judecătorești. Colectarea informațiilor de la BEJ 
presupune un proces îndelungat si pe baza notificărilor si corespondentei.  

2.6. Proceduri inițiate cu privire la inventarierea bunurilor din averea Debitoarei potrivit art. 
101 din Legea 85/2014 

Prin Decizia 6/18.01.2016 lichidatorul judiciar a dispus efectuarea regularizărilor/alocărilor/înregistrărilor 
contabile in conturile analitice si sintetice in vederea întocmirii balanței de verificare la 31.12.2015. 
In perioada de raportare au fost finalizate operațiunile de regularizare a soldurilor pentru o serie de 
conturi de creanțe si datorii, conturi care au făcut obiectul Deciziei 6/18.01.2016, urmând ca procesul să 
fie continuat pentru sume a căror clarificare necesită o analiză amănunțită.  
In perioada de raportare au fost desfășurate operațiunile de inventariere in privința activelor corporale, 
necorporale, financiare, obiectele de inventar, stocuri, conturi bancare si solduri de casa, în baza Deciziei 
8/18.02.2016 privind operațiunile de inventariere la 31.12.2015 la nivelul tuturor unităților teritoriale din 
tara, administrația centrala si locațiile de depozitare a bunurilor din patrimoniul societății, conform 
prevederilor incluse în decizie și a prevederilor Ordinului 2861/2009 privind organizarea și efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. 

2.7. Demararea procesului de evaluare pentru activele Societății  
După cum am precizat în raportul de activitate anterior, particularitatea portofoliului de polițe de 
asigurare în vigoare al ASTRA este că acesta are o viteza accelerată de run-off – valoarea activelor 
Societății, în perspectiva unui transfer de afacere, descrește accelerat o data cu trecerea timpului, 
portofoliul de polițe aflate în vigoare al Societății fiind similar în acest aspect unui bun perisabil, de unde 
și necesitatea luării măsurii evaluării cu celeritate, chiar înainte de finalizarea procedurilor privind 
întocmirea tabelului creanțelor. 
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Având în vedere cele menționate mai sus și coroborate cu măsurile prelungirii termenelor prevăzute în 
art. 100 alin. 1 lit. b, c, d și e din Legea 85/2014, dispuse de către instanță  la data de 18.01.2016, în cadrul 
dosarului 32802/3/2015, și pentru a preîntâmpina diminuarea valorii activelor Societății, prin simpla 
trecere a timpului, în regim de urgență, Lichidatorul a inițiat procedura de selectare a unui evaluator, în 
conformitate cu dispozițiile art. 262-264 din Legea insolvenței, pentru estimarea valorii de piață a unui 
transfer de afacere (incluzând valoarea de lichidare a activelor aferente transferului), precum și o evaluare 
pentru toate activele și pasivele din cadrul Societății.  
Astfel, în acord cu prevederile Legii 85/2014, activitatea de evaluare a fost efectuată de evaluatorul 
autorizat membru ANEVAR, Deloitte Consultanta SRL. 

2.8. Analiza contractelor curente potrivit art. 123 din Legea 85/2014 coroborat cu art. 258 lit. d 
- menținerea sau denunțarea unor contracte încheiate de Societate 

In cursul lunii martie au fost continuate activitățile menționate in raportul de activitate pentru luna 
februarie 2016 privind analiza privind operațiunea de menținere sau denunțare a contractelor de 
asigurare pe care Debitoarea le administrează fiind inițiate corespondențe au Autoritatea de 
Supraveghere Financiară în vederea lămuriri unor aspecte privind aplicabilitatea dispozițiilor art.123 în 
raport de operațiunea de denunțare a polițelor de RCA şi prin raportare la posibilitatea juridică şi practică 
de încetare forţată a contractelor de asigurare care să producă efecte fără a expune riscului persoanele 
asigurate. Faţă de cele menționate am solicitat ASF să aducă clarificări cu privire la modul de aplicare a 
dispozițiilor legale şi de protejare, atât a persoanelor păgubite, cât şi a patrimoniului debitoarei.  
Ulterior Lichidatorul a formulat cerere către ASF prin care a solicitat avizul pentru menţinerea/denunţarea 
contractelor de asigurare pentru activitatea de asigurări generale din România şi fundamentarea pentru 
fiecare clasă de asigurare, analiză temeinică ce formează obiectul unui Raport transmis ASF în regim de 
confidențialitate, dat fiind că procedura de valorificare iniţiată la începutul lunii ianuarie 2016 este în 
derulare în perioada de raportare. Această analiza va putea fi pusă la dispoziția creditorilor ulterior datei 
la care ASF, în calitate de autoritate administrativă autonomă de specialitate se va pronunța cu privire la 
avizarea operațiunilor solicitate specifice activității de asigurare.  

2.9. Demersuri cu privire la arhivarea documentelor  
Dat fiind ca în luna de raportare anterioară Lichidatorul judiciar a emis Decizia nr. 7/10.02.2016 prin care 
a dat dispoziție ca fiecare Coordonator - Director de Sucursala/Agenție/punct de lucru/Sediu Administrativ 
sa efectueze măsurarea în metri liniari a arhivei de documente pentru fiecare locație a Astra, în luna 
martie s-au centralizat rezultatele inventarierii documentelor și s-a demarat lucrul la cererile de ofertă ce 
vor fi trimise către societăți de asigurare specializate din piața din România.  
Fond arhivistic depozitat în locații ale Astra. În locațiile Astra sunt deținute documente care nu sunt 
constituite ca unități arhivistice (majoritatea sunt constituite în bibliorafturi sau teancuri de documente 
neorganizate). Prin urmare pentru această cantitate trebuie parcurs întreg procesul de preluare, 
prelucrare, depozitare și gestionare fond arhivistic.  
În urma derulării procesului de identificare a documentelor în locațiile in care se regăsesc depozitate 
documente (128 locații în toată țara) s-a stabilit că fondul arhivistic este de  15.186 ml dispus geografic 
conform reprezentării tabelare de mai jos:  

Județ Estimat metri liniari Judet Estimat metri liniari 

Alba 570 Ialomița 288 

Arad 566 Iași 165 

Argeș 190 Maramureș 441 

Bacău 226 Mehedinți 220 
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Județ Estimat metri liniari Judet Estimat metri liniari 

Bihor 516 Mureș 191 

Botoșani 137 Neamț 230 

Braila 84 Olt 560 

Brașov 527 Prahova 386 

București sucursale 932 Sălaj 108 

Buzău 288 Satu-Mare 154 

Călărași 78 Sibiu 450 

Cluj 78.1 Suceava 648 

Constanta 385 Teleorman 72 

Covasna 236 Tulcea 300 

Dâmbovița 441 Vâlcea 347 

Dolj 720 Vaslui 110 

Galați 173 Vrancea 330 

Giurgiu 100 Bistrița Năsăud 91 

Gorj 456 Caras Severin 223 

Harghita 236 Timiș 420 

Hunedoara 330 București - sedii administrative 2182.5 

Sub total ml 7,269  Sub total ml 7,917  

Total estimat ml                                                                                                                    15,186  

Fond arhivistic depozitat în locații ale terților. Societatea Astra a încheiat in anul 2008 un contract de 
prestări servicii cu o firma specializată pentru servicii de preluare, inventariere documente, indexare, 
etichetare și depozitare. Până la data de 03.12.2015 a fost predată către firma de arhivare o cantitate de 
aproximativ 3.500 ml. Documentele se regăsesc în depozitul societății de arhivare din Jud. Ilfov.  
Lichidatorul judiciar a pregătit în perioada de raportare şi a transmis cererile de ofertă către 11 societăți 
autorizate pentru serviciile de arhivare și depozitare ce conține solicitarea următoarelor servicii 
prezentate pe scurt: 
 asistență în elaborarea nomenclatorului arhivistic, a revizuirii celui existent si obținerii autorizării 

lui de către Arhivele Naționale,  
 inventarierea documentelor, ordonarea acestora, copertarea, îndosarierea, numerotarea, 

înscrierea datelor pe dosare şi actualizarea evidenței (întocmirea inventarelor),  
 pentru selecționare se vor pregăti dosarele pentru scoaterea din evidentă după întocmirea 

documentației şi avizarea procesului-verbal de selecționare, 
 arhivarea electronică - procedeul de stocare securizata a procesului de conversie în format digital, 
 verificarea documentelor si solicitarea de clarificări către Arhivele Naționale în măsura în care 

sunt identificate documente ce pot fi încadrate de documente istorice, 
 întocmirea de inventare pentru cantitatea de documente de selecționat, întocmirea 

documentației de selecționare a documentelor şi obținerea avizului de aprobare a selecționării 
de la Serviciul Arhivelor Naționale al Municipiului București, 

 Selecționarea documentelor: eliminarea materialului arhivistic vădit nefolositor după aprobarea 
procesului-verbal de selecționare,  
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 Depozitarea documentelor pentru perioada precizată conform termenelor de păstrare legale şi 
cele stabilite prin nomenclator. 

Termenul limita pentru finalizarea procesului de selectare a firmelor ce corespund criteriilor de selecție 
pregătite de Lichidator potrivit cererilor de oferta este 29 aprilie 2016.  
În perioada de raportare au fost organizare întâlniri şi discuții individuale cu fiecare prestator de servicii 
de arhivare dintre cei care au depus scrisori de intenție privind participarea la selecția pentru serviciile de 
arhivare şi în vederea efectuării inspectării locațiilor în vederea pregătirii ofertelor finale. 
Lichidatorul judiciar urmează să convoace ședința Comitetului creditorilor în vederea aprobării costurilor 
ulterior recepționării ofertelor finale din partea societăților de arhivare.  
3. Structura de personal 

3.1. Personalul angajat 
În urma deciziei ASF privind închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, 
revocarea administratorului special, stabilirea stării de insolvență, declanșarea procedurii de faliment și 
retragerea autorizației de funcționare a Societății, personalul angajat al societății s-a diminuat 
semnificativ. Astfel, dacă  la 31 August 2015 Societatea avea 1,250 de angajați, numărul acestora a scăzut 
la 896 de angajați la data efectivă a deschiderii procedurii falimentului respectiv 03 Decembrie 2015.  
Societatea a  înregistrat o scădere de 19 angajați la 31 Martie 2016, provenită din  încetarea contractelor 
individuale de muncă. In perioada următoare, dat fiind finalizarea operaţiunilor legate de inventarierea 
documentelor si a fondului arhivistic, cat şi procedurile de inventariere a patrimoniului, Lichidatorul va 
iniţia procedura de dimensionare a personalului pentru operațiunile de lichidare.  
Potrivit dispozițiilor Art. 123 punctul 8 din Legea nr.85/2014 Lichidatorul judiciar va iniţia procedura de 
concediere colectiva şi va acorda personalului concediat doar termenul legal de preaviz. Dat fiind numărul 
mare de personal, sunt incidente dispozițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificările 
si completările ulterioare, in ceea ce privește concedierea colectiva, Lichidatorul pregătind în acest sens 
procedurile de concediere colectiva.  
Structura comparativă a salariaților aferentă perioadei dinaintea, în timpul și după deschiderea procedurii 
falimentului este prezentată în tabelul următor: 

Nivel funcțional 
Nr. angajați 31 

August 2015 
Nr. angajați 03 

Decembrie 2015 
Nr. angajați 29 
Februarie 2016 

Nr. angajați 31 
Martie 2016 

Management 217 175 165 165 

Audit Intern 1 1 0 0 

Juriști 51 34 32 32 

Economiști/ Contabili 76 52 52 49 

IT 17 13 12 12 

HR 4 2 2 2 

Reasigurare 3 3 3 3 

Vânzări 10 10 8 8 

Inspectori Asigurare 617 396 362 355 

Inspectori/ Referenți Daune 179 157 144 136 

Suport 53 34 29 28 

Administrativ 22 19 19 19 

Total angajați 1250    896      828 809 
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4. Măsuri urgente continuate de Lichidatorul Judiciar în perioada de raportare pentru asigurarea 
conservării patrimoniului 

4.1. Preambul 
Lichidatorul Judiciar a întreprins în perioada decembrie 2015 – martie 2016 demersuri în vederea 
pregătirii procedurii prevăzute la art. 262-264 din Legea Insolventei, coroborate cu dispozițiile art.151-
154, considerând activele specializate si de natură perisabilă ce sunt supuse unei valorificări ca o măsură 
urgentă, dat fiind că o astfel de vânzare se face către o piață reglementată.  
Metoda de valorificare propusă de Lichidatorul Judiciar a fost prezentată în Raportul privind oportunitatea 
vânzării transmis la data de 18.01.2016 către ASF, precum și în Raportul lunar de activitate comunicat ASF 
și Fondului de garantare la data de 21 ianuarie 2016, raport ce a fost publicat în BPI nr. 3413/18.02.2016. 
Pentru buna înțelegere a măsurii inițiate de Lichidatorul Judiciar și completitudinea informațiilor vom 
prezenta în cele ce urmează o detaliere asupra demersurilor derulate atât in perioada anterioară lunii 
martie 2016 cat şi în cursul perioadei de raportare. 

4.1.1. Argumente considerate de Lichidatorul Judiciar pentru necesitatea valorificării de 
urgență  a activelor Societății: 

Activele Societății care sunt luate în considerare într-o potențială tranzacție includ și active de natură 
intangibilă generate intern, ce în totalitatea lor oferă acces către cel puțin o parte din baza de clienți istorici 
(relații contractuale – inclusiv cele de muncă cu inspectorii de asigurare încă angajați ai Astra), atașate 
portofoliilor de polițe de asigurare, care la rândul lor se afla într-un proces accentuat de run-off.  
Urmare a faptului ca Societatea se află în faliment și nu mai deține licență pentru efectuarea de activități 
de asigurare, o data cu trecerea timpului clienții istorici ai Societății își asigură bunurile către alți 
asiguratori și acest fapt implică scăderea valorii bazei de clienți istorici o data cu trecerea timpului.  Acest 
fenomen este unul accelerat, inclusiv din pricina faptului că exista o sezonalitate a activității de asigurări 
generale: un număr și un volum mare de polițe sunt subscrise la finalul si începutul anului calendaristic, 
pe o perioadă de un an de zile, deci foarte multe polițe ale Astra expira la începutul anului calendaristic și 
sunt reînnoite de clienți la alte societăți de asigurare. Ca exemplu, rezerva de prime aferent portofoliului 
de polițe de asigurări generale al ASTRA este de 85.2 milioane RON la 31 decembrie 2015 si 58.4 milioane 
RON la 31 ianuarie 2016, deci o scădere de peste 30% în decurs de o lună, în următoarele luni fiind mult 
mai mare procentual de la lună la lună. 

4.1.2. Metoda de valorificare prin negociere directă 
Modalitatea de valorificare propusă de Lichidatorul Judiciar este vânzarea prin negociere directă, dând 
prevalență dispozițiilor art.262-263, în considerarea faptului că activele supuse valorificării sunt active 
specializate ce se adresează unei piețe restrânse de investitori calificați. 
Metoda de valorificare propusă emulează până la identitate prevederile privind prima modalitate de 
valorificare a activelor prescrisă de lege (art.258-263) și pe care o considerăm ca o normă specială, 
respectiv transferul de active și asumarea de pasive și posibilitatea valorificării activelor ca un transfer de 
afacere, în care o societate cu o situație financiară bună sau foarte bună urmează să achiziționeze acele 
active care reprezintă o activitate economică și căreia îi sunt atașate și o parte de pasive, asumate ca 
aparținând acelei activități coroborată cu norma generală (art.151-154), respectiv  valorificarea bunurilor 
considerate perisabile, în regim de urgență.   
Ținând cont de particularitățile activității de asigurări si de faptul că este o piață reglementată, o potențială 
tranzacție de transfer de active și asumare de pasive se adresează unei piețe restrânse de investitori 
calificați, anume societăți de asigurare/reasigurare autorizate să funcționeze în Romania conform 
prevederilor Legii nr. 32/2000 și care, având o situație financiară bună sau foarte bună respectă criterii 
privind abilitatea de a participa la o tranzacție, similare celor descrise în articolele 258 lit. q aliniatul 1 și 
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art. 263 și următoarele din Legea 85/2014. Astfel, nefiind îndeplinite criteriile pentru organizarea unei 
metode publice de valorificare, pentru realizarea principiului maximizării averii debitoarei a fost organizat 
un proces competitiv de negociere directa cu un număr de investitori invitați să se califice la procesul de 
vânzare. 

4.2. Activități desfășurate în perioada de raportare/Activități continuate.  
De la data inițierii procedurii de vânzare Lichidatorul judiciar a derulat următoarele activități în vederea 
identificării unei strategii corecte de valorificare a activelor ce trebuie vândute de urgență pentru a evita 
diminuarea valorii acestora: 
 Propunerea strategiei de valorificare care a avut ca bază  o analiza detaliată a activelor, pasivelor 

și elementelor nebilanțiere ce ar putea fi de interes pentru potențiale părți în cadrul unei 
tranzacții, în sensul Legii 85/2014, art. 258, punctul q.1 “1. tranzacții privind cumpărarea de active 
și asumarea de pasive prin care o societate de asigurare/reasigurare, cu o situație financiară bună 
sau foarte bună, achiziționează, în tot sau în parte, activele societății de asigurare/reasigurare 
debitoare și își asumă, parțial sau total, pasivele acesteia“; 

 Pregătirea unui document de informare (Teaser) asupra stadiului juridic al Societății împreună cu 
o informare asupra evoluției principalilor indicatori legați de portofoliul de polițe de asigurare al 
Societății și a evoluției anticipate a procesului de lichidare în perioada imediat următoare; 

 Începerea distribuirii Teaser-ului în vederea familiarizării potențialelor societăți de 
asigurare/reasigurare interesate de valorificare activelor Societății cu structura și activitatea 
Societății în perioada de lichidare, precum și cu modalitățile potențiale de lichidare și calendarul 
orientativ al acestora. Distribuirea s-a început cu prioritate către societăți de 
asigurare/reasigurare cu care Societatea a avut relații de afaceri înainte de intrarea în faliment 
(un număr de 79 de societăți), societăți de asigurare ce sunt aprobate de către ASF pentru a 
desfășura activități de asigurare în România și care sunt probabil să îndeplinească criteriile privind 
abilitatea de a participa la o tranzacție astfel cum este prescrisă de Lege în articolele 258 alin.1 lit. 
q și art. 263 (un număr de 20 de societăți); 

 Pe baza informațiilor din Teaser s-au stabilit întâlniri, discuții telefonice și alte tipuri de 
corespondență asupra informațiilor prezentate în acestea și lămurirea întrebărilor ce deriva din 
informațiile din Teaser; 

 Începerea pregătirii de informații actualizate pentru camera de date folosita în cadrul unei 
eventuale tranzacții si discuții asupra contractării de servicii de organizare a camerei de date 
electronice de la un furnizor specializat; 

 Corespondență între Lichidator și ASF asupra listei societăților de asigurare/reasigurare 
considerate de ASF pentru efectuarea unei tranzacții, conform cerințelor din Legea 85/2014; 

 Începerea discuțiilor cu evaluatori specializați a ofertelor pentru evaluarea activelor, pasivelor și 
altor elemente nebilanțiere ale Societății care fac obiectul unei potențiale tranzacții; 

 Pregătirea și distribuirea Scrisorii de proces pentru societățile care au semnat un acord de 
confidențialitate cu Societatea. 

Valorificarea portofoliului este reglementată de Legea insolvenței, aceasta luând forma unui transfer de 
afacere prin valorificarea de active și asumarea de pasive, după cum urmează:  

a) Pasive, în special cele aferente portofoliilor de asigurare transferate  
b) Active de natură intangibilă generate intern ce în totalitatea lor oferă acces către cel puțin o parte 

din baza de clienți istorici  
c) Active de natură intangibilă generate intern ce oferă o informație statistică semnificativă ce oferă 

unui utilizator posibilitatea de a segmenta și optimiza strategia de prețuri pe un portofoliu similar 
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d) Active tangibile cum ar fi aparatură, mobilier, sisteme IT ce permit funcționarea principalelor 
departamente ale Societății.  

În acord cu strategia comunicată ASF, în calitate de autoritate de reglementare și creditorilor, cât și potrivit 
calendarului de vânzare comunicat, în data de 29 februarie 2016, Lichidatorul Judiciar a organizat o 
ședință de informare pentru societățile de asigurare/reasigurare considerate pentru tranzacție, în 
vederea prezentării termenilor și condițiilor procesului competitiv prin metoda negocierii directe. 
Accesul investitorilor la această ședință a fost permis în baza exprimării intenției de participare a acestora 
în cadrul tranzacției de transfer de active și asumare de pasive, a semnării acordului de confidențialitate 
(engl. Non-Disclosure Agreement) prin care acestea se angajează, în condițiile legii, să păstreze secretul 
profesional cu privire la informațiile referitoare la societatea de asigurare/reasigurare debitoare care face 
obiectul negocierii și prin trimiterea unei notificări de confirmare a participării la ședința informativa.  
Șase companii au îndeplinit condițiile de a participa la ședința de informare. 
Scopul ședinței a fost informarea potențialilor investitori în vederea prezentării termenilor și condițiilor 
negocierii și a modalității de valorificare a activelor descrise de lege, ca normă specială (art.258-263), 
respectiv prin transferul de active și asumarea de pasive (i.e. posibilitatea valorificării activelor ca un 
transfer de afacere). 
În cadrul întâlnirii au fost susținute prezentări de către Lichidator prin personalul specializat dedicat 
proiectului și de către angajații Astra implicați în procedura de pregătire a unei eventuale tranzacții, cu 
următorul conținut: 
 Descrierea  etapei actuale privind procedurile juridice desfășurate la Societatea de Asigurare – 

Reasigurare Astra S.A.; 
 Descrierea calendarului procesului de lichidare prin valorificarea de urgență a activelor cu caracter 

perisabil în cadrul unei tranzacții de transfer de active și asumare de pasive; 
 Obiectul tranzacției: activele și pasivele propuse spre tranzacționare și termenii și condițiile   

negocierii; 
 Avantaje ale unui transfer de afaceri ca modalitate de structurare a tranzacției; 
 Prezentarea pieței de asigurări din România și potențialul acesteia; 
 Structura daunelor plătite de Societate raportat la totalul pieței din România; 
 Structura bazelor de date ale Societății și a conținutului informațional stocat în acestea și a 

modului în care informațiile existente în cadrul acestora se raportează la diverși indicatori de piață 
(de exemplu, parcul auto din Romania, numărul de locuințe existente în România); 

 Descrierea portofoliului activ al Societății; 
 Descrierea forței de vânzări interne; 
 Descrierea imobilelor Societății și a altor mijloace fixe; 
 Prezentarea sistemului Smart Sales folosit pentru subscrierea polițelor de asigurare și întreținerea 

portofoliului curent al Societății; 
 Prezentarea altor sisteme semnificative din cadrul infrastructurii IT a Societății. 

Anterior ședinței, participanților le-a fost transmisă Scrisoarea cu privire la procesul de vânzare cu 
descriere pașilor în cadrul tranzacției și descrierea calendarului estimativ. De asemenea, s-a dat acces 
participanților la informațiile pregătite în cadrul unei camere de date.  
În cadrul întâlnirii s-a răspuns la întrebările participanților cu privire la desfășurarea tranzacției, punerea 
la dispoziție a datelor necesare fundamentării ofertelor, aspecte legate de transferul datelor cu caracter 
personal și limitarea în punerea acestora la dispoziție înainte de semnarea documentelor aferente 
transferului de afaceri.  
Procesul de oferire spre vânzare este in curs de desfășurare la finalul perioadei de raportare.  
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Conform calendarului estimat al tranzacției, termenul pentru transmiterea ofertelor angajante de către 
societățile de asigurare/reasigurare fiind data de 31.03.2016. 
Detaliile privind posibilitatea de efectuării unei tranzacții pentru o parte din portofoliile de contracte de 
asigurare, astfel cum au fost ofertate, vor fi prezentate Comitetului Creditorilor şi în Adunarea Creditorilor, 
procedura de negociere fiind în curs la data raportării, aceasta implicând păstrarea confidențialității 
datelor în procesul de vânzare.  

4.3. Măsuri de inventariere a imobilizărilor corporale  - active imobile  și completare a dosarelor 
de proprietate 

Măsurile dispuse prin Decizia nr.3/05.01.2016 referitoare la completarea dosarelor de proprietate au fost 
duse la îndeplinire de Subcomisia 2 de inventariere a imobilizărilor corporale – active imobile. 
În baza Deciziei nr.8/18.02.2016 emisă de lichidatorul judiciar a fost demarată operațiunea de inventariere 
pe parcursul căreia membrii Subcomisiei 2 au constatat următoarele: 
 lipsa actelor de proprietate în original pentru un număr de 30 de imobile; 
 pentru imobilul înregistrat sub nr. 116001, situat în Târgoviște, b-dul. Independentei, bl. 9, sc. B, 

et.1, ap. 21, jud. Dâmbovița, nu a fost finalizată procedura de intabulare în cartea funciară. 
 imobilul înregistrat sub nr. 10010 si 10019, situat în str. C-tin. Brâncuși, nr. 1, Craiova, jud. Dolj, 

este înregistrat la doua poziții în listele de inventar și în evidențele contabile (Registrul de mijloace 
fixe). 

 activele (garaje) înregistrate sub nr. 176002, 126004, 1142002 au adresa eronat reținută în listele 
de inventariere si in evidentele contabile (Registrul de mijloace fixe) . 

 activele (garduri metal) înregistrate sub nr. 1158002, 204001, 1129002 au adresa eronat reținută 
în listele de inventariere și în evidentele contabile (Registrul de mijloace fixe). 

 parțial imobilul din str. Banu Manta, nr. 1, parter, Sector 1 este ocupat de terți si își desfășoară 
activitatea reprezentanți ai societății Grupul Roman de Presa – România Libera, conform 
constatare fizică în teren și proces verbal constatator transmis în 28.03.2016. 

 parțial imobilul din str. Ion Câmpineanu, nr. 16, parter, sector 1 este ocupat de terți și își 
desfășoară activitatea reprezentanți ai societății Grupul Roman de Presă – România Liberă, 
conform constatare fizică în teren și proces verbal constatator transmis în 28.03.2016.   

Pe parcursul inventarierii au fost inițiate/finalizate următoarele demersuri: 
 obținerea/identificarea actelor de proprietate în original/copii legalizate acolo unde a fost cazul; 
 obținerea extraselor de carte funciară în cazul tuturor imobilelor intabulate în cartea funciară; 
 întocmirea unui dosar pentru fiecare imobil, dosar care să conțină: act de proprietate 

original/copie legalizată, extras de carte funciară, documentație cadastrală, istoric); 
 demersurile pentru finalizarea intabulării imobilul înregistrat sub nr. 116001, situat în Târgoviște, 

B-dul Independentei, bl. 9, sc. B, et.1 , ap. 21, jud. Dâmbovița. 
 obținerea certificatului de identificare a numerelor cadastrale după denumirea societății de la 

OCPI Dolj, din care să reiasă toate bunurile imobile intabulate în OCPI Dolj pentru a lămuri situația 
dublării în contabilitate a imobilul înregistrat sub nr. 10010 si 10019, situat în str. C-tin. Brâncuși, 
nr. 1, Craiova, jud. Dolj. 

 întocmirea unei situații complete cu privire la bunurile imobile ale societății. Situația care trebuie 
să cuprindă: Nr.crt./ Sucursala/Denumire/ Adresa/ Nr. Inventar/ Nr. Carte funciară/ Nr. Cadastral/ 
Nr. Topo/ Descriere imobil/ Extras de carte funciară/ Sarcini/ Beneficiar sarcină/ Detalii sarcină/ 
Istoric imobil (acte de transfer proprietate încheiate anterior)/ Suprafață construită/ Suprafața 
utilă/ Tip teren (intravilan/extravilan)/ Relevee/ Plan de amplasament și delimitare imobil/ Carte 
tehnică imobil/Altele decât cele menționate. 
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În perioada următoare se va urmări aducerea la îndeplinire a măsurilor propuse de Lichidatorul judiciar 
cu ocazia încheierii procesului verbal de inventariere a imobilizărilor corporale – active imobile al 
Subcomisiei 2. 
Prezentăm mai jos concluziile pe scurt asupra stadiului inventarierii si situația măsurilor luate:    
 MIJLOACE FIXE  

Inventarierea bunurilor de natura mijloacelor fixe este finalizata in  proporție de 100% din perspectiva 
operațiunilor de identificare fizica a activelor, numerotare si alocare plaja de numere (unde este cazul), 
La nivelul comisiei centrale sunt in curs de centralizare si verificare procesele verbale întocmite de 
subcomisia ce avea ca atribuție acesta operațiune, listele si procesele verbale ale comisiilor  in vederea 
determinării : (i) diferențelor/ datelor finale ale inventarierii, si (ii) masurilor si concluziilor generale ale 
operațiunii de inventariere. 
In cadrul operațiunilor de inventariere au fost solicitate explicații scrise ale gestionarilor din fiecare unitate 
teritoriala cu privire la constatări ce vizau neidentificarea anumitor repere. 
 OBIECTE DE INVENTAR 

Inventarierea stocurilor de natura obiectelor de inventar, înregistrate extracontabil in evidenta tehnica-
operativa, este in curs de finalizare. Valoarea obiectelor de inventar este inclusa integral in cheltuieli, la 
darea lor in folosința acesta sunt integral date in consum la data inventarierii figurând in evidenta 
operativă. Subcomisia de inventariere alocata realizării acestei activități este in curs de revizitare a 
locațiilor in care se găsesc anumite repere justificat de faptul ca o serie dintre acestea nu au putut fi 
vizionate datorita spațiului insuficient de depozitare sau a aglomerării incintei cu multe repere, acest fapt 
generând o serie de bunuri neidentificate ce au caracter de minus  la inventariere. 
 IMOBILELE SI DOCUMENTATIA DE PROPRIETATE 

In privința inventarierii bunurilor de natura imobilelor operațiunile de inventariere au fost finalizate, 
subcomisia procedând la întocmirea procesului verbal de inventariere, concluziile fiind in sensul de 
continuare a demersurilor pentru finalizarea intabulării unor imobile, completarea dosarelor de 
proprietate cu documentele lipsa din documentația cadastrala acolo unde este cazul, reglării situației 
locative a Grupului Roman de Presa si a modului de îndeplinire/decontare a obligațiilor corelative 
dreptului de folosință pe care îl exercita fără titlu in spațiul din str.Ion Câmpineanu si str.Banu Manta si 
alte acțiuni.  
 ACTIVELE NECORPORALE 

In privința inventarierii activelor necorporale operațiunea de inventariere este finalizata. Subcomisia de 
inventariere a propus masuri ce vizează operațiuni de reglare in contabilitate a modului in care anumite 
repere au fost recunoscute ca active, scoaterea din gestiune si din evidentele contabile a activelor 
neidentificate si care sunt integral amortizate, continuarea demersurilor de identificare a reperelor prin 
accesarea arhivei si identificarea documentului primar care a generat înregistrarea in contabilitate. 
In privința operațiunilor de inventariere a activelor reprezentate de creanțe imobilizate, a disponibilului 
din banca si casa, a titlurilor de participare subcomisiile de inventariere sunt in curs de confirmare cu 
partenerii terți a soldurilor conturilor cu contrapartidele relevante urmând ca in perioada următoare sa 
fie finalizat procesul si propuse masuri de reglare/regularizare a acestora in contabilitate. 
În următorul raport de activitate, pe măsura finalizării operațiunilor de inventariere, vor  fi prezentate 
concluziile inventarierii pentru toate elementele bilanțiere.   
5. Situația încasărilor și plăților  

5.1. Situația încasărilor și plăților prin casierie în perioada analizată 
5.1.1. Încasări prin Casierie 
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În perioada 01.03.2016 – 31.03.2016 societatea a efectuat încasări prin casă în valoare de 6,887 lei și plăți 
în valoare de 21,057 lei. Situația sintetică a încasărilor și plăților efectuate de societate în perioadă este 
prezentată în subcapitolele următoare si in detaliu in Anexa nr.1.  

Încasări Valoare (lei) 

Transfer  5,000 

Incasari prime 1,887 

Alte incasari 427 

 Total  6,887 

Sursa: Informații furnizate de Departamentul Financiar-Plăți 
Din centralizarea de mai sus, cele mai importante categorii de încasări sunt : 
 Transferurile de bani (viramente interne) din conturile deschise la Raiffeisen sub forma ridicărilor de 

numerar de la bancă în valoare de 5,000 lei; 
 Încasări clienți prin casierie în valoare de 1,887 lei. 

5.1.2. Plăți din Casierie 
Cele mai importante categorii de plăți sunt : 
 Cheltuielile de transport 1,399 lei; 
 Alte plăți (avansuri spre decontare, materiale curățenie, benzina, spălătorii, etc); 

PLAȚI Valoare (lei) 

Cheltuieli de transport 1,399 

Alte plati 19,658 

TOTAL PLATI 21,057 

Sursa: Informații furnizate de Departamentul Financiar -Plăți 
5.2. Situația încasărilor și plăților prin conturi bancare în perioada de raportare 

Prezentăm mai jos tipurile de tranzacții bancare, în senul plăților şi încasărilor efectuate in perioada 
analizata, respectiv 1 martie 2016 – 31 martie 2016. 

5.2.1. Plăți prin bancă 
În perioada analizată societatea a efectuat plăți prin bancă în valoare de 11,139,060 lei, din care 7,468,650 
lei reprezintă plăți către reasiguratori. Situația plăților efectuate de societate în perioadă, pe categorii de 
plăți, este detaliată în tabelul următor: 

Perioada Reasigurare Salarii Furnizori IT Avocați Alte plati Total 

Martie-16  7,468,650      1,383,841       233,701       147,598       1,905,270       11,139,060      

Total  7,468,650      1,383,841       233,701       147,598       1,905,270       11,139,060      

Sursa: Informații furnizate de Departamentul Financiar-Plăți 
Cele mai importante categorii de plăți sunt detaliate astfel: 
 Cele mai importante plăți efectuate de societate în perioadă au fost în contul reasiguratorilor, pentru 

reasigurarea portofoliului in run-off și au fost în valoare de 7,468,650 lei; 
 Cheltuielile cu salariile personalului angajat suma de 1,383,841 lei; 
 Cheltuielile cu furnizorii de servicii IT si contabilitate au reprezentat 233,701 lei; 
 Onorariile avocaților colaboratori au fost in sumă de 147,598 lei 
 alte plăți în valoare de 1,905,270 lei (din care 1,024,069 lei reprezentând taxe aferente salariilor). 

5.2.2. Încasări prin bancă 
În perioada 01.03.2016 – 31.03.2016 societatea a efectuat încasări prin banca în valoare de 2,830,621 lei. 
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Perioada Incasari prime 

Incasari 
litigii/judiciare 
/recuperari 
popriri 

Recuperare 
creante 

Alte 
incasari Total (ron) 

Martie-16 2,091,008 64,000 540,487 135,126 2,830,621 
Total 2,091,008 64,000 540,487 135,126 2,830,621 

Cele mai importante categorii de încasări sunt reprezentate de recuperarea sumelor (540,487 lei) 
depozitate într-un cont escrow pentru asigurarea ROMATSA SA înființate anterior declanșării procedurii 
lichidării precum si încasările de prime de asigurare. Din totalul acestora (2,089,920 lei), suma de 
1,606,508 lei reprezintă transferul primelor încasate în conturile de brokeri în perioada decembrie 2015 – 
martie 2016, în conturile colectoare. Menționăm ca din suma de 1,606,508 lei, doar suma de 320,521 lei 
reprezintă încasări aferente lunii martie, restul sumei de 1,285,987 lei referindu-se la perioada 3 
decembrie – 29 februarie (transfer din conturile colectoare ce au fost închise către conturile de lichidare).  

5.3. Compensări 
În perioada analizată nu au fost efectuate compensări.  
6. Disponibilități 
La data de 30.03.2016, soldul disponibilităților de numerar sau al echivalentelor de numerar, se prezinta 
astfel: 

Nr. 
Crt Element numerar sau echivalent  Suma  

1 conturi curente/depozite 13,755,851 

2 titluri de stat 5,610,000 

3 fonduri monetare 3,725,588 

4 obligațiuni tranzacționate 4,439,375 

5 acțiuni (valoarea estimată de piață) 9,500,000 

  Total 37,030,814 

7. Dosare în care Societatea are calitate procesuală  
7.1. Procedura insolventei Societății Debitoare - Dosare înregistrate pe rolul Secției a VII – a 
Civila 

7.1.1. Dosar nr. 38202/3/2015 pe rolul Tribunalului București – procedura insolventei 
Debitoarei 

În perioada de raportare, Tribunalul București, Secția a VII – a Civilă a pronunțat următoarele hotărâri în 
dosarul nr. 32802/3/2015 – procedura insolvenței Debitoarei: 

- Soluția pe scurt pronunțată în data de 04.04.2016 în ședință publică, în dosar: “Admite cererea 

lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL de prelungire a termenului pentru depunerea 

raportului prevăzut de art.258 lit.a din Legea nr.85/2014 şi a termenului pentru efectuarea 

procedurii de inventariere a bunurilor din averea debitoarei prevăzut de art. 101 alin.1din Legea 

nr.85/2014. Prelungeşte termenul pentru depunerea la dosar a raportului prevăzut de art. 258 lit.a 

din Legea nr.85/2014 cu 40 de zile. Prelungeşte termenul pentru efectuarea procedurii de 

inventariere a bunurilor din averea debitoarei prevăzut de art. 101 alin.1 din Legea nr.85/2014 cu 

60 de zile. Respinge, ca neîntemeiată, cererea lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL de 

suplimentare a onorariului provizoriu. Numeşte în calitate de curator special al creditorilor minori 
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Nistor Mark şi Nistor Roxana pe doamna Dancau Mariana. Fixează remuneraţia curatorului special 

în cuantum de 650 lei ce se va achita din bugetul statului. Respinge, ca neîntemeiată, solicitarea 

lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL adresată judecătorului sindic de a dispune 

notificarea, prin citarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, a creditorilor care nu au comunicat 

dovada achitării taxei judiciare de timbru şi de a stabili un termen în acest sens. Executorie. Cu 

drept de apel în termen de 7 zile de la publicarea prezentei încheieri în Buletinul Procedurilor de 

Insolvenţă.”  

- Soluția pe scurt pronunțată în data de 04.04.2016 în Camera de consiliu, în dosar: „Respinge, ca 

neîntemeiată, cererea de acordare a ajutorului public judiciar formulată de petentul Maschio Luigi 

Mario. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de acordare a ajutorului public judiciar formulată de 

petenta Cristurean Dara Izabella. Cu drept de cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data 

comunicării încheierii, pentru petenţii Maschio Luigi Mario şi Cristurean Dara Izabella, în ceea ce 

priveşte soluţionarea cererilor de acordare a ajutorului public judiciar. Respinge, ca neîntemeiată, 

excepţia necompetenţei materiale invocată de lichidatorul judiciar KPMG Restructuring SPRL în 

ceea ce priveşte soluţionarea cererii de asigurare de dovezi. Admite excepţia lipsei calităţii 

procesuale pasive a pârâtei Autoritatea de Supraveghere Financiară în ceea ce priveşte 

soluţionarea cererii de asigurare de dovezi. Respinge cererea de asigurare de dovezi în 

contradictoriu cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca fiind formulată împotriva unei 

persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge cererea de asigurare de dovezi formulată de 

petentele Balate Gianina Elena şi Balate Florica în contradictoriu cu debitoarea Asigurare - 

Reasigurare Astra SA prin lichidator judiciar KPMG Restructuring SPRL, ca neîntemeiată. Cu drept 

de apel în termen de 5 zile de comunicarea încheierii în ceea ce priveşte soluţionarea cererii de 

asigurare de dovezi. Apelul se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a civilă. Pronunţată 

în şedinţă publică din 04.04.2016.” 
7.1.2. Dosar nr. 32802/3/2015/a2 – Apel înregistrat împotriva Încheierii de ședința 

pronunțată in data de 9.11.2015 in dosar nr. 32802/3/2015 
Prin Încheierea de ședință pronunțată in data de 9.11.2015 in dosar nr. 32802/3/2015, Tribunalul 
București, Secția a VII – a Civila a amânat pronunțarea asupra cererii de intervenție formulată de Hussar 
Marian și asupra cererii de suspendare formulată de către debitoare, la data de 11.11.2015, prin 
Încheierea de la acesta din urma data – 11.11.2015 respingând cererea debitoarei Asigurare-Reasigurare 
Astra SA de suspendare a cauzei în temeiul art. 413 alin.1 pct.1 Cpc până la soluționarea definitivă a 
dosarului nr. 5491/2/2015 aflat pe rolul Curții de Apel București Secția a VIII-a, având ca obiect anularea 
Deciziei nr.2034 din 27.08.2015 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca neîntemeiată si 
admitând excepția inadmisibilității cererii formulate de creditorul Husar Marian Adrian, excepţie invocată 
de petentul ASF. Prin aceeași hotărâre a fost stabilit termen in cauza pentru data de 23.11.2015. 
Împotriva Încheierii de ședința pronunțata in data de 9.11.2015 în dosar nr. 32802/3/2015 a fost 
înregistrat apel de către T & T Salvage LLC,  pe rolul Curții de Apel București fiind format dosar nr. 
32802/3/2015/a2.  
Prin Încheierea finală de dezinvestire nr.37 pronunțată în data de 24.03.2016, instanța a dispus reunirea 
dosarului nr. 32802/3/2015/a2 la dosarul nr. 32802/3/2015/a3. 

7.1.3. Dosar nr. 32802/3/2015/a3 – Apeluri înregistrate împotriva Încheierii de ședința 
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pronunțată in data de 3.12.2015 in dosar nr. 32802/3/2015 
Prin Sentința civila nr. 9661/03.12.2015 pronunțată  în dosar, Tribunalul București, Secția a VII – a Civila 
a anulat cererea de intervenție principală formulată de petentul Marica Gheorghe Constantin, ca 
netimbrată, a respins cererea formulată de creditorul Husar Marian Adrian, ca inadmisibilă, a respins 
contestația formulată de contestatoarele The Nova Group Investments și Epsilon Estate Provider SRL, ca 
fiind introdusă de persoane fără calitate procesuală activă si a respins contestația formulată de debitoarea 
Asigurare - Reasigurare Astra SA, ca neîntemeiată. De asemenea, prin hotărârea pronunțată, instanța a  
admis cererea petentei Autoritatea de Supraveghere Financiară în contradictoriu cu debitoarea Asigurare 
- Reasigurare Astra SA si, in temeiul art. 250 raportat la art. 262 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile 
de prevenire a insolvenței şi de insolvență, a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva 
debitoarei Asigurare - Reasigurare Astra SA. Prin aceeași hotărâre, instanța a respins, ca neîntemeiată, 
solicitarea Oltchim SA de calificare a cererii de intervenție drept declarație de creanță în temeiul art.66 
alin.7 din Legea nr.85/2014, punând în vedere acesteia să formuleze cerere de admitere a creanței cu 
respectarea termenului stabilit prin prezenta sentință. Sentința civila nr. 9661/03.12.2015 a fost publicata 
in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 1348/21.01.2016, aceasta fiind pronunțată de Tribunalul 
București, Secția a VII-a Civila cu drept de apel in termen de 7 zile de la data comunicării hotărârii prin 
publicare in BPI. 
Împotriva hotărârii pronunțate au fost înregistrate apeluri de către T & T Salvage LLC, Oltchim SA, 
Asigurare – Reasigurare Astra SA, The Nova Group Investments Romania SA si Epsilon Estate Provider 
SRL,  pe rolul Curții de Apel București fiind format dosar nr. 32802/3/2015/a3. 
Prin încheierea pronunțată in data de 24.03.2016 în dosar, instanța a dispus amânarea judecării cauzei 
pentru data de 28.04.2016 pentru complinirea lipsei unei semnături. 

7.1.4. Dosar nr. 32802/3/2015/a4 – Contestare împotriva raportului de activitate, 
planului de distribuire sume si a situației cheltuielilor efectuate in perioada 
03.12.2015-31.01.2016  

În data de 19.02.2016, pe rolul Tribunalului București, Secția a VII – a Civila, a fost înregistrat dosar nr. 
32802/3/2015/a4 având ca obiect contestare raport de activitate, plan de distribuire sume si situație 
cheltuieli efectuate in perioada 03.12.2015-31.01.2016, formulată de către Fondul de Garantare a 
Asiguraților. 
Prin încheierea pronunțată în data de 04.04.2016 instanța a dispus amânarea judecării cauzei pentru data 
de 23.05.2016 pentru a se lua cunoștință de întâmpinările depuse la termen, de cererea de intervenție 
principală și pentru ca lichidatorul judiciar să aducă precizările solicitate de către instanță. 

7.1.5. Dosar nr. 32802/3/2015/a5 – Contestație împotriva masurilor 
administratorului/lichidatorului judiciar 

În data de 29.02.2016, pe rolul Tribunalului București, Secția a VII – a, a fost înregistrat dosar nr. 
32802/3/2015/a5 având ca obiect contestație împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului 
judiciar de a denunța contractul de tranzacție încheiat de Astra şi Medien Holding la data de 8.09.2015, 
formulata de către Medien Holding SRL. 
Prin încheierea pronunțată în data de 04.04.2016 instanța a dispus amânarea judecării cauzei pentru data 
de 23.05.2016 pentru a fi citat administratorul special al debitoarei. 

7.1.6. Dosar nr. 32802/3/2015/a6 – Contestație împotriva raportului de activitate si 
situației privind cheltuielile efectuate in perioada 3.12.2015 - 31.01.2016  

În data de 29.02.2016, pe rolul Tribunalului București, Secția a VII – a, a fost înregistrat dosar nr. 
32802/3/2015/a6 având ca obiect contestație împotriva raportului de activitate si situației privind 
cheltuielile efectuate in perioada 3.12.2015 – 31.01.2016, formulata de către Autoritatea de 
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Supraveghere Financiara. 
Prin Încheierea finală de dezinvestire pronunțată în data de 04.04.2016 instanța a dispus în temeiul art. 
139 alin. 1 CPC, conexarea cauzei la dosar nr. 32802/3/2015/a4. 

7.1.7. Contestații formulate împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar 
împotriva raportului de activitate si situația privind cheltuielile efectuate in 
perioada 01.02.2016-29.02.2016 

La data finalizării prezentului raport au fost identificate trei contestații formulate împotriva măsurilor 
lichidatorului judiciar împotriva raportului de activitate si situația privind cheltuielile efectuate în perioada 
01.02.2016-29.02.2016: 

Nr. 
crt. 

Nr dosar Contestator Dată înregistrare Termen stabilit 

1. 32802/3/2015/a12 
Direcția Generala De Administrare 
A Marilor Contribuabili 

11.04.2016 23.05.2015 

2. 32802/3/2015/a87 

Balate Gianina Elena, Balate 
Florica, Balate Carina Elena Prin 
Reprezentant Balate Gianina Elena, 
Balate Alexandru Marian Prin 
Reprezentant Balate Gianina Elena  

13.04.2016 23.05.2015 

3. 32802/3/2015/a101 Administratorul Special al Astra  13.04.2016 23.05.2015 

7.1.8. Contestații înregistrate împotriva Tabelului preliminar de creanțe împotriva 
Debitoarei, publicat în BPI nr.6676/04.04.2016 

Până la data întocmirii prezentului raport, împotriva Tabelului preliminar de creanțe împotriva averii 
Debitoarei, publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr.6676/04.04.2016, erau înregistrate 132 de 
contestații, detaliate conform Anexei nr. 2.10. la prezentul raport. 

7.2. Alte litigii – materie civilă și penală 
7.2.1. Dosare in care Astra are calitate procesuala – materie civila 

Conform datelor furnizate de societate, Societatea avea la data de 31.03.2016 calitate procesuala in 
următoarele dosare: 
(i) Acțiuni in regres – pretenții – formulate de societate in recuperarea creanțelor deținute împotriva 

debitorilor – asiguratori/persoane fizice – in număr de 750, totalizând dosare in administrare 
interna precum si cele gestionate de către cabinetele de avocați colaboratoare - Situația acestor 
dosare este detaliata in cuprinsului Anexelor 2.1. si 2.9.; 

(ii) Dosare externe – arbitraje internaționale – un număr de 10 dosare din care doua au fost finalizate, 
fiind inițiate masuri de executare silite împotriva debitorilor Societății – Situație acestor dosare 
este detaliata in cuprinsului Anexelor 2.6. si 2.7.; 

(iii) Litigii de munca – in care Societatea are calitate de reclamant/parat in număr de 11 ce se afla pe 
rolul instanțelor la data prezentului raport - Situația acestor dosare este detaliata in cuprinsului 
Anexei 2.8.; 

(iv) Acțiuni civile altele decât regres, in care Societatea are calitate de reclamant / creditor/ parat / 
contestator etc. (pretenții/ procedura insolventa/faliment/contestații la executare etc.) – un 
număr de 3773 dosare. In privința acțiunilor împotriva Societății sunt aplicabile dispozițiile art. 
262 alin. 4 și art. 75 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 ce reglementează suspendarea de drept a 
cauzelor, valorificarea creanțelor de către creditori putându-se face doar in acord cu prevederile 
Legii nr. 85/2014 - Situația acestor dosare este detaliata in cuprinsului Anexelor 2.2., 2.4. si 2.5. 

Gestiunea acestor dosare este asigurata atât intern prin persoanele de specialitate cat si prin 
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externalizarea către avocați colaboratori in cazul dosarelor ce prezinta un nivel de complexitate mai ridicat 
sau cele care sunt gestionate la nivel zonal. 

7.2.2. Dosare în care Astra are calitate procesuală – materie penală 
Debitoarea are calitate de parte responsabila civilmente într-un număr de 379 de dosare, aflate pe rolul 
instanțelor din tara. 
Gestiunea acestor dosare este asigurata atât intern prin cât si prin externalizarea către avocați 
colaboratori în cazul dosarelor ce prezinta un nivel de complexitate mai ridicat.  
Situația acestor dosare este detaliata în cuprinsului Anexei 2.3. la prezentul raport. 
8. Stadiul încasării onorariului de către Lichidatorul judiciar 
Potrivit Sentință civilă nr. 9661 din 03.12.2015, onorariul Lichidatorului judiciar provizoriu a fost stabilit la 
suma de 10.000 lei lunar. Lichidatorul Judiciar a emis factură pentru serviciile prestate în luna martie 2016 
(factura în cuantum total de 12.000 lei, inclusiv TVA). Până la finalizarea prezentului raport factura a fost 
achitată integral.   
9. Solicitări 
Față de cele menționate, solicităm onoratei instanțe să ia act de: 
 Activitatea desfășurată de Lichidatorul Judiciar în perioada de raportare, respectiv 01 martie  – 31 

martie 2016; 
 Activitatea operațională a Debitoarei Astra în perioada de raportare, aceasta fiind reflectată în 

situația încasărilor și plăților menționate in Capitolul 5; 
 Măsurile inițiate de Lichidatorul judiciar prezentate în capitolul 4. Măsuri urgente inițiate de 

Lichidatorul Judiciar în perioada de raportare și propuse a fi implementate pentru asigurarea 
conservării patrimoniului și continuarea în condiții adecvate a activităților specifice perioadei de 
faliment. 

10. Anexe 

Anexele nu se publică însă se pun la dispoziția creditorilor dacă există de solicitări.  
 

Lichidator judiciar  
KPMG Restructuring SPRL  
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