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Județul Arad 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea ARSIM SRL, cod unic de înregistrare: 9921602 
Tribunalul Arad, Secţia a II-a Civilă 
Arad, Bd. V. Milea nr. 2-4, jud. Arad 
Dosar nr. 4017/108/2016 

Comunicare încheiere civilă nr. 261 
emisă la: ziua 26, luna 07, anul 2016 

Către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad, sediul social Arad, str. A. Şaguna, nr. 1-3, et. II-III. 
Se comunică alăturat, copie încheiere civilă nr.261 din data de 26.07.2016, pronunţată în dosarul nr. 4017/108/2016, de 
Tribunalul Arad, Secţia Comercială şi contencios administrativ, privind debitorul SC Arsim SRL, cu sediul social în 
Arad, str. Gheorghe Doja, nr.158, ap. 5, jud. Arad, cod de identificare fiscală 9921602, număr de ordine în registrul 
comerţului J02/512/1997. 
Parafa preşedintelui instanţei,                                                                                                                                    Grefier, 

Costea Ileana 
* 

România, Tribunalul Arad - Secţia a II-a Civilă  
Dosar nr.4017/108/2016 

Încheierea civilă nr.261 
Camera de consiliu din data de 26.07.2016 

Judecător sindic: Carmen Stancu 
Grefier: Ileana Costea 

S-a luat în examinare cererea formulată de debitorul SC Arsim SRL Arad pentru deschiderea procedurii prevăzute de 
Legea nr.85/2014. La apelul nominal nu se prezintă nimeni. Procedura de citare este legal îndeplinită. Cererea este legal 
timbrată cu o taxă judiciară de timbru în sumă de 200 lei conform chitanţei f.5. S-a făcut referatul cauzei după care, se 
constată că în data de 25.07.2016 Arsolv SPRL Arad a înregistrat o ofertă de servicii; că, în data de 25.07.2016 SCP 
Falimvest SPRL Arad a înregistrat o ofertă de servicii; că, în data de 25.07.2016 Cabinet Individual de Insolvenţă Oană 
Aurora Ioana a înregistrat o ofertă de servicii; că, în data de 25.07.2016 Insolv Consult IPURL Bucureşti a înregistrat o 
ofertă de servicii. 
Nemaifiind alte probe de administrat, judecătorul sindic declară terminată faza probatorie şi trece la soluţionarea cererii 
în fond. 

Judecătorul sindic, 
Constată că, prin cererea înregistrată la această instanţă în data de 22.07.2016 
debitorul SC Arsim SRL Arad a solicitat deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei şi desemnarea în calitate de 
lichidator judiciar a Arsolv SPRL Arad; 
În susţinerea cererii a arătat că, în patrimoniu există un dezechilibru financiar bazat pe lipsa de lichidităţi; că, se află în 
starea de insolvenţă vădită întrucât nu a achitat în termen de 60 de zile datoriile exigibile; că, sunt îndeplinite 
dispoziţiile art.66 al.1 din Legea nr.85/2014 f.3. 
Văzând că, cererea debitorului a fost însoţită de înscrisurile prevăzute de art.67 din Legea nr.85/2014 f.6-38; 
Că, cuantumul creanţei depăşeşte valoarea prag stabilită de art.5 pct.72 din Legea nr.85/2014; 
În aplicarea art.71 al.1 din Legea nr.85/2014; 
Văzând prevederile art.145 şi art.147 din Legea nr.85/2014;  
Având în vedere propunerea debitorului privind desemnarea în calitate de lichidator judiciar a Arsolv SPRL Arad şi 
prevederile art.45 lit.d din Legea nr.85/2014; 

Pentru aceste motive, în numele legii, dispune: 
Admite cererea formulată de debitorul SC Arsim cu sediul în Arad, str. Gheorghe Doja nr.158, ap.5, jud.Arad număr de 
ordine în registrul comerţului J02/512/1997, CUI 9921602. 
Deschide procedura simplificată a falimentului împotriva debitorului SC Arsim cu sediul în Arad, str. Gheorghe Doja 
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nr.158, ap.5, jud.Arad număr de ordine în registrul comerţului J02/512/1997, CUI 9921602. 
Dispune dizolvarea debitorului. 
Ridică debitorului dreptul de administrare. 
Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe Arsolv SPRL cu sediul în Arad, str. Voluntarilor nr.2/a, bl.R2, ap.31, jud.Arad 
care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.64 din Legea nr.85/2014; 
Dispune Notificare privind deschiderea procedurii debitorului, asociaţiilor creditorilor şi Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad în vederea efectuării menţiunii precum şi tuturor băncilor unde debitorul are 
deschise conturi conform art.147 din Legea nr.85/2014. 
Amână judecarea cauzei la data de 25.10.2016. 
Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va înregistra la Tribunalul Arad. Dată în 
camera de consiliu din data de 26.07.2016. 
Judecător sindic                    Grefier 
Carmen Stancu                      Ileana Costea 
Se comunică: 
1.Debitor SC Arsim - Arad, str. Gheorghe Doja nr.158, ap.5, jud.Arad 
2.lichidator judiciar provizoriu Arsolv SPRL - Arad, str. Voluntarilor nr.2/a, bl.R2, ap.31, jud.Arad 
3.Oficiul registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Arad – Arad, str. Andrei Şaguna nr.1-3 
Se citează: 
1.Debitor SC Arsim - Arad, str. Gheorghe Doja nr.158, ap.5, jud.Arad 
2.lichidator judiciar provizoriu Arsolv SPRL - Arad, str. Voluntarilor nr.2/a, bl.R2, ap.31, jud. Arad. 
 
Municipiul Bucureşti 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA, cod unic de 
înregistrare: 330904 
Tribunalul București 
Secţia A VII-A Civilă  
Dosar nr. 32802/3/2015 
Debitoare: Societatea de Asigurare Reasigurare Astra SA  
Termen: 12.09.2016 

Extras din raport de activitate 
și situația privind cheltuielile efectuate în perioada 01 iunie 2016 – 30 iunie 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 SA  

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 SA, 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 SA  
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 SA (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 01.06 – 30.06.2016 (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 lichidării de către Societate 
Activitățile detaliate mai jos sunt activități cu caracter recurent, activități ce au fost continuate de către Lichidatorul 
judiciar în cadrul procedurii de faliment a Societății de Asigurare Reasigurare Astra SA, desfășurate în perioada de 
raportare.  
Totodată Lichidatorul judiciar este în proces continuu de colectare de informații cu privire la modalitatea în care 
Societatea are organizate evidențele operaționale, informații necesare în scopul efectuării de analize de oportunitate, 
respectiv în identificarea necesității continuării sau sistării acestora pe parcursul procedurii de lichidare.  
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În cele de mai jos sunt menționate principalele tipuri de activități avute în vedere de Lichidatorul judiciar pe parcursul 
perioadei de raportare: 

Tipuri de activități desfășurate în perioada de raportare și pe durata procedurii de lichidare 
Activități de recuperare a creanțelor în sold la data deschiderii procedurii de faliment; 
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.); 
Analiza și renegocierea contractelor cu furnizorii, în principal a celor încheiate cu creditori ale căror servicii sunt 
indispensabile în perioada de faliment; 
Supervizarea activității 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; 
În acest sens a fost organizată o deplasare în Budapesta, la sediul sucursalei din Ungaria. 
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); 
Continuarea activității de inventariere a patrimoniului Societății şi întocmirea raportului de inventariere asupra 
patrimoniului cu propunerile de valorificare a operațiunilor şi înregistrarea în evidențele contabile ale debitoarei, 
Demararea procesului de pregătire a strategiei de valorificare a activelor Societății; 
Furnizarea tuturor informațiilor şi a datelor necesare pentru desfășurarea activității de evaluare a activelor Societății; 
Continuarea analizei detaliate a arhivei fizice de documente a Societății și clasificarea pentru fiecare locație a 
categoriei de documente deținute (financiar, daune, resurse umane etc); 
Desfășurarea procesului de concediere colectivă, precum și a procesului de angajare de personal pentru posturi nou 
create. 
Pregătirea de informații suplimentare cu privire la portofoliul de Property al Societății (sau o parte din acesta) și la 
portofoliul de polițe active al sucursalei din Slovacia, solicitate de societățile interesate de achiziția acestora. 

Facem precizarea că în derularea activităților menționate anterior sunt implicați atât reprezentanți ai Lichidatorului 
judiciar, cât și personalul Societății alocat pe operațiunile specifice lichidării (inventariere, stabilirea soldurilor 
creditoare și debitoare față de debitoarea Astra, cât şi verificarea corespondentelor la nivelul fiecărui departament și 
furnizarea informațiilor necesare pentru înregistrarea în evidențele contabile). 
1.1.2. 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.  
1.1.2.1. Sucursala Astra Biztosito - Ungaria  

Topic Masuri 1.06 - 30.06.2016 
Portofoliul de 
contracte 

În perioada de raportare a fost continuată activitatea de actualizare a portofoliului de polițe în 
vigoare. 

Active fizice  In perioada 21-22 iunie a fost organizata o deplasare la sediul sucursalei din Ungaria, din echipa 
de lucru a facut parte reprezentanți ai Lichidatorului judiciar şi ai Societății. Echipa desemnată a 
avut întâlniri cu directorul sucursalei și cu reprezentanți ai firmei de contabilitate contractate, cu 
scopul de a stabili activitățile necesare închiderii balanțelor de verificare la 31.12.2015, finalizării 
procesului de inventariere a patrimoniului la 31.12.2015. 
De asemenea, ca parte a procesului de inventar a patrimoniului la 31.12.2015 desfășurat la nivelul 
sucursalei, Lichidatorul judiciar a fost informat de faptul că bunurile sucursalei au fost vândute de 
către echipa locală anterior deschiderii procedurii de faliment. În acest sens, Lichidatorul judiciar 
a demarat o analiză a documentelor puse la dispoziție și a tranzacțiilor efectuate. 
La finalul perioadei de raportare, procesul de inventariere nu a fost finalizat. 

Servicii juridice Au fost efectuate demersuri pentru înregistrarea lichidatorului ca reprezentant la Registrul 
Comerțului și eliminarea reprezentanților anteriori desemnați de Astra. 

1.1.2.2. Sucursala Astra POISTOVNA - Slovacia  
Topic Masuri 1.06 - 30.06.2016 
Portofoliu În perioada de raportare s-a continuat operarea denunțărilor de polițe pentru a avea o situație 

actualizată a portofoliului în vigoare, în conformitate cu normele impuse de Banca Națională a 
Slovaciei. 

Active fizice La finalul perioadei de raportare, procesul de inventar nu a fost finalizat.  
1.1.2.3. Sucursala Astra Versicherungen - Germania 
În perioada de raportare, Lichidatorul judiciar a contactat și solicitat oferte de la societăți de avocatură pentru 
înregistrarea acestuia ca reprezentant al sucursalei la Registrul Comerțului. De asemenea, au fost transmise adrese 
traduse în limba germană către autoritățile din Germania cu privire la creanțele admise în Tabelul preliminar al Astra 
pentru a stopa executările impuse asupra fostului director al sucursalei în legătură cu datoriile bugetare ale sucursalei. 
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, Societatea 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. 
1.2.2. Comunicarea cu Autoritatea de Supraveghere Financiară 
Având în vedere hotărârea 4078/06.06.2016 pronunțată de către Tribunalul București în dosarul 32802/3/2015/a4 
conexat cu a6, prin intermediul căreia instanța a dispus următoarele: 
- „Respinge contestația ce formează obiectul dosarului asociat nr. 32802/3/2015/a4 formulată de contestatorul 
Fondul de Garantare a Asiguraților împotriva măsurilor lichidatorului judiciar menționate în Raportul de activitate și 
situația privind cheltuielile efectuate în perioada 03.12.2015-31.01.2016 în cadrul procedurii de faliment a debitoarei 
Societatea de Asigurare Reasigurare Astra, ca neîntemeiată. 
- Respinge contestația ce formează obiectul dosarului asociat nr. 32802/3/2015/a6 formulată de contestatorul 
Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva măsurilor lichidatorului judiciar menționate în Raportul de activitate 
și situația privind cheltuielile efectuate în perioada 03.12.2015-31.01.2016 în cadrul procedurii de faliment a debitoarei 
Societatea de Asigurare Reasigurare Astra, ca neîntemeiată.”, 
Lichidatorul judiciar a revenit către ASF prin adresa având numărul de intrare în evidența ASF 47840/1.07.2016, prin 
care a solicitat avizul ASF pentru denunțarea/menținerea contractelor de asigurare pentru activitatea de asigurări 
generale din România. 
Menționăm că până la data raportului nu a fost recepționat un răspuns din partea Autorității. 
1.2.3. Relația cu Fondul de Garantare a Asiguraților 
În perioada de raportare, în baza protocolului semnat între Lichidatorul judiciar şi FGA, a fost continuat procesul de 
schimb de informații între cele două entități. 
Având în vedere volumul și complexitatea dosarelor de daună instrumentate și plătite de FGA, precum și obligația 
lichidatorului judiciar de a verificare a creanțelor Fondului de garantare a asiguraților, s-a procedat la elaborarea unui 
act adițional la protocolul de colaborare încheiat inițial între FGA și lichidatorul judiciar. Conform acestui addendum la 
protocol, FGA transmite lichidatorului spre analiză lista conținând plățile efectuate în perioadă și detaliile acestora, 
urmând ca lichidatorul să analizeze această listă și să solicite, în ordinea priorității, dosarele pe care urmează să le 
verifice. Actul adițional a fost redactat de către FGA şi lichidatorul judiciar și se află într-un stadiu avansat de revizuire, 
urmând a fi semnat de către părți în perioada imediat următoare. 
Ulterior rămânerii definitive a hotărârii cu privire la deschiderea procedurii de faliment a Debitoarei Fondul de 
Garantare a Asiguraților a continuat efectuarea plăților către creditorii din asigurări. Astfel, în perioada de raportare 
FGA a transmis lichidatorului judiciar lista dosarelor plătite și informațiile aferente acestora. În vederea verificării 
acestora, în perioada raportată au existat mai multe întȃlniri pe această tema, pentru a ajunge la o modalitate operativă și 
eficientă pentru verificarea acestora. Astfel, în cursul lunii iunie, un număr de 205 dosare deschise de către FGA au fost 
transmise de către FGA și sunt în prezent verificate de către lichidator. 
1.2.4. Comunicări către creditorii ce au adresat solicitări scrise 
În perioada de raportare, a fost continuat procesul de comunicare a reprezentanților Lichidatorului Judiciar cu asigurații, 
creditorii şi alte parți interesate, prin intermediul adreselor de e-mail comunicate creditorilor pe site-ul Astra și în 
publicările din BPI (respectiv kpmg@astrasig.ro, declaratiedecreanta@astrasig.ro), ce sunt verificate zilnic de 
reprezentanții KPMG. 
1.3. Contracte încheiate în perioada de raportare 
Contracte de prestări servicii şi de vȃnzare-cumpărare 
În perioada analizată, Debitoarea a încheiat următoarele contracte, detaliile acestuia fiind prezentate în tabelul următor: 
Nr. contract 

și dată 
emitere 

Obiect Furnizor Valabilitate 
contract 

Contravaloare 

RMI-
1/AST007/24.
06.2016 

Servicii IT-hardware (pentru 
activitatea de back-up 
informatii statii Astra) 

R@M 
INTERNATIONAL 94 

 9300 USD + TVA 

127/08.06. 
2016 

Servicii Medicina Muncii SC ROMGERMED 
VACARESTI SRL 

13.06.2016-
12.06.2017 

38 lei/persoană/an 

02.06.2016 Expertiza contabilă dosar 
7320/121/2014/a5 

ZAHARIA VIOLETA-
EXPERT CONTABIL 

 4000 lei 

16.06.2016 Contract de asistenţă juridică 
Budapesta 

ZSUZSANNA BONA 
DR. 

 100.000 HUF + 
VAT 

26/27.06.2016 Contract de asistenţă juridică 
Craiova 

RODICA FLORESCU 
CABINET DE AVOCAT 

 2500 lei/lună 

Contractul pentru prestarea serviciilor de medicina muncii a fost încheiat datorită faptului ca prin Codul muncii se 
impune oricărei organizații serviciile de medicina muncii, care au la bază Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 
319/2006 şi Hotărârea de Guvern nr. 355 din 11 aprilie 2007 publicată în monitorul oficial nr. 332 din 17 mai 2007 
privind supravegherea sănătăţii angajaţilor. 
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Contractul de vânzare cumpărare a fost încheiat în vederea achiziționării de produse necesare desfăsurarii activităţii 
pentru departamentul IT (s-a achiziționat un storage unit Lenovo System x3650 M5 cu o capacitate de 80 TB pentru 
arhivarea documentelor de pe calculatoarele utilizatorilor ce și-au încetat contractul de muncă). 
Contractul de asistenţă juridica a fost încheiat cu scopul de a face înregistrările și modificările necesare la Registrul 
Comerțului pentru sucursala din Budapesta, Ungaria și respectiv eliminarea reprezentanților anterior desemnați de 
Astra. 
Contractul de asistență juridica încheiat cu Rodica Florescu Cabinet de Avocat a fost încheiat pentru consultanţă 
juridică, asistare, reprezentare, redactare, semnare acte, cereri căi de atac pentru Sucursalele Craiova şi Tg. Jiu. 
De asemenea, în perioada analizată a fost întocmit contractul de închiriere numărul 55/29.04.2016, prin care Societatea 
oferă spre locațiune autoturismul marca Audi A5, an fabricație 2010, contra unei chirii lunare de 500 Euro (exclusiv 
RCA, CASCO, ș.a.) 
Facem precizarea că aceste contracte au fost încheiate urmărind o procedură internă de analiză și fundamentare a 
selecției și s-a efectuat dată fiind urgența fiecăruia dintre servicii. 
2. Activități derulate de Lichidatorul Judiciar în perioada de raportare 
2.1. Ședința Comitetului creditorilor din 23.06.2016 
Ședința Comitetul Creditorilor a fost convocată pentru data de 23 iunie 2016 având ca ordine de zi, astfel cum a fost 
publicată potrivit convocatorului publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 11890/16.06.2016, următoarele 
puncte: 
1) Prezentarea Raportului de activitate și situația privind cheltuielile efectuate în perioada 01 aprilie 2016 – 31 mai 
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 SA 
2) Prezentarea ofertelor recepționate pentru serviciile de arhivare documente și aprobarea a trei ofertanți cu care să se 
continue negocierea în vederea selectării societății de arhivare care să preia arhiva Astra conform prevederilor Legii 
16/1996 cu modificările și completările ulterioare 
3) Prezentarea ofertelor recepționate pentru serviciile de audit a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 
01.01 – 31.12.2015 și selectarea auditorului 
4) Negocierea onorariului Lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL potrivit mandatului acordat de 
Adunarea creditorilor în cadrul ședinței din 25.04.2016 
5) Desemnarea potrivit art. 61 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență a 
unei persoane de specialitate în calitate de expert în cadrul dosarului de dauna AA2114IC000078 ce face parte din 
dosarul 32802/3/2015/a14 şi stabilirea onorariului solicitat de expert. 
Creditorii au exprimat voturi după cum urmează: 
Pct. 1 - Pentru acest punct de pe ordinea de zi Lichidatorul Judiciar precizează că nu este necesară exprimarea unui vot. 
Pct. 2 – s-a decis mandatarea Lichidatorului Judiciar în vederea continuării negocierii cu trei ofertanți: ArchivIT SRL, 
Stefadina Comserv SRL şi Global Archive Management SRL, urmând ca ofertele actualizate, rezultate în urma 
negocierilor, să fie prezentate Comitetului creditorilor în vederea selectării societății de arhivare care să preia arhiva 
Astra conform prevederilor Legii 16/1996 cu modificările și completările ulterioare 
Pct. 3 – s-a decis desemnarea Deloitte Audit SRL pentru efectuarea serviciilor de audit a situațiilor financiare aferente 
exercițiului financiar 01.01-31.12.2015 şi exercițiilor financiare ulterioare conform ofertei 
Pct. 4 – s-a decis ca structura de onorarii pentru Lichidatorului judiciar să fie după cum urmează: 
- onorariu lunar fix, exclusiv TVA, calculat după cum urmează: 
• în anul 1 (perioada luna 1-12, luna 1 se consideră luna desemnării în calitate de Lichidator judiciar - decembrie 
2015): 30.000 euro 
• începând cu anul 2 (luna 13) şi până la închiderea procedurii falimentului: 15.000 euro 
- onorariu variabil (onorariu de succes): 4.3% din sumele obținute prin valorificarea activelor, exclusiv TVA. 
Pct. 5 - aprobă desemnarea expertului, PAVALASCU RISK CONSULTANTS SRL în cadrul dosarului de dauna 
AA2114IC000078 ce face parte din dosarul nr. 32802/3/2015/a14. Cu privire la onorariul solicitat de expert în suma 
52.685 Eur (exclusiv TVA), Comitetul creditorilor, cu 4 (patru) voturi favorabile din cinci, a mandat Lichidatorul 
judiciar să negocieze pentru diminuarea sumei solicitate de expert cu minim 10% din onorariul net solicitat și de 
asemenea au mandatat Lichidatorul judiciar să încheie un act adițional la contract pentru desemnarea expertului ca 
expert parte al Debitoarei, dupa caz. 
Procesul verbal al ședinței a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 12920 din 04.07.2016. Până la data 
finalizării prezentului raport nu au fost identificate contestații formulate împotriva deciziilor luate în ședință. 
2.2. Elaborarea Tabelului preliminar actualizat al creanțelor 
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 limită acordat de instanță, 18 februarie 2016, s-a demarat analiza cererilor 
urmând ca rezultatele analizelor să fie incluse într-un Tabel preliminar al creanțelor modificat . 
De asemenea, Lichidatorul Judiciar a demarat punctaje cu creditorii care au formulat contestații și în urma analizării 
contestațiilor s-a identificat necesitatea emiterii unui Tabel preliminar modificat, ca urmare a depunerii de documente 
suplimentare sau informații adiționale. 
2.3. Stadiul actual al Contestației depuse împotriva Raportului de inspecție Fiscală 
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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. 
Lichidatorul judiciar a transmis către Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generala de Soluționare 
Contestații (”DGSC”), precum și către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (”DGAMC”) adresa 
nr. 6327/4.07.2016, înregistrată la DGAMC cu numărul 51554/4.07.2016 și la DGSC cu numărul 37371/4.07.2016, prin 
care a solicitat transmiterea unui răspuns la contestația formulată, în considerarea termenelor prevăzute în Codul de 
procedura fiscală. 
Prin adresa de răspuns nr. 1410AIF/8.07.2016 a DGAMC, înregistrată la Societate cu numărul 11558/20.07.2016, a fost 
comunicat faptul că atât dosarele contestațiilor, cât și referatele cu propuneri de soluționare au fost transmise către 
DGSC. 
2.4. Demersuri efectuate pentru corectarea evidențelor contabile din perioada august – decembrie 2015 şi efectuarea 
înregistrărilor contabile aferente anului 2016 
În perioada de raportare s-au continuat acțiunile demarate anterior în scopul înregistrării în contabilitate în conturile de 
cheltuieli a despăgubirilor executate prin diverse canale de către Executorii Judecătorești, acțiuni care au avut în vedere 
notificarea executorilor și alocarea sumelor executate la nivelul dosarelor de daună aferente. 
Aceasta operațiune de alocare și înregistrare contabilă este estimată a se desfășura până în prima decada a lunii august 
2016, considerându-se timpul de răspuns din partea executorilor judecătorești, necesitatea de lămuriri suplimentare, etc. 
De asemenea, au fost desfășurate activități pentru reflectarea contabilă a operațiunilor economice aferente anului 2016. 
2.5. Proceduri inițiate cu privire la inventarierea bunurilor din averea Debitoarei potrivit art. 101 din Legea 85/2014 
În perioada de raportare au fost finalizate Procesele verbale de inventariere a activelor corporale, necorporale, stocurilor 
şi obiectelor de inventar. Concluziile asupra stadiului inventarierii și situația măsurilor luate au fost prezentate şi în 
cadrul raportului anterior ca evenimente subsecvente perioadei de raportare ce a vizat luna martie 2016. 
La finele perioadei de raportare curente, procesele verbale de inventariere au fost înaintate departamentului financiar şi 
departamentului juridic în vederea materializării rezultatelor acestuia prin operarea în contabilitate a concluziilor şi 
masurilor constatate. 
� MIJLOACE FIXE 
Cele mai relevante concluzii ale subcomisiei de inventariere la nivelul activelor corporale, obiectelor de inventar şi 
stocurilor se prezinta după cum urmează: 
• Transferul dreptului de proprietate pentru autoturismele aflate în leasing în proprietatea Astra dupa plata facturilor 
reziduale. 
• Scoaterea din evidenta contabila ca urmare a radierii/vânzării/furtului iar pentru autoturismele cu dauna totala, 
predarea lor la Remat şi obținerea unui certificat de distrugere. 
• Radierea autoturismelor care nu mai sunt înregistrate în contabilitate de la Direcțiile de Impozite şi Taxe Locale. 
• Autoturismul aflat în Ungaria urmează sa fie adus şi parcat la Sucursala Astra din Arad . 
• Autoturismul aflat în Slovacia urmează sa fie adus pe platforma, deoarece motorul este defect, iar costul 
reparației este de aproximativ 3000 Euro. 
• Pentru restul mașinilor din parcul auto comisia propune sa fie valorificate conform prevederilor Legii 85/2014, 
având în vedere costurile cu depozitare/taxe/întreținere nejustificate, cu excepția păstrării unor autoturisme care sunt 
necesare pentru desfășurarea activității de lichidare. 
• Înregistrarea în contabilitate a autoturismului marca NISSAN ALMERA cu numărul de înmatriculare HD 99 
AST, care nu a fost înregistrat în contabilitate iar faptic se afla la Sucursala Astra din Hunedoara. 
• Înregistrarea în contabilitate a autoturismului marca DACIA 1310 cu cu numarul de înmatriculare IL 01 ZVD, 
care nu a fost înregistrat în contabilitate iar faptic se afla la sucursala Slobozia. 
• Bunurile casate cu ocazia inventarierii vor fi scoase din evidentele financiar-contabile. 
• Solicitarea unor oferte din partea unor companii specializate în preluarea şi reciclarea deseurilor pentru 
eliberarea unor spatii folosite pentru pastrarea bunurilor societatii care au fost deteriorate de conditiile improprii de 
depozitare şi care nu mai pot fi utilizate în continuarea activitatii societatii. 
• Datorita: 
(i) lipsei procedurilor de evidenta şi control a bunurilor din cadrul societati 
(ii) lipsei evidentei miscarii patrimoniului intre utilizatori şi faptul ca nu se poate identifica cu precizie ultimul 
utilizator (au fost transferate de la un utilizator la altul, chiar de la o sucursala la alta, fara documente de miscare) 
(iii) depozitarii în spatii neadecvate şi lipsa masurilor de conservare aplicate asupra bunurilor, 
comisia propune scoaterea din evidentele contabile atat a mijloacelor fixe cat şi a obiectelor de inventar constatate 
minus la inventar (integral amortizate), precum şi inregistrarea plusurilor la pretul stabilit de evaluator. 
In privința mijloacelor fixe, ce nu au fost identificate cu ocazia inventarierii şi care figurează ca minus la inventar, 
comisia de inventariere/reprezentantul lichidatorului judiciar din comisie a solicitat departamentului financiar - contabil 
facturile fiscale/documentele justificative pentru a identifica mai multe informații asupra bunurilor ce nu au fost 
identificate cu ocazia inspecției fizice şi care pot fi ușor confundabile cu alte bunuri cu caracteristici identice, 
documente justificative din care sa reiasă demersurile efectuate de directorii de sucursala pentru identificarea acestora 
ca sesizare la organele de politie în cazul celor furate. 
� ACTIVELE NECORPORALE 
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Cele mai relevante concluzii ale subcomisiei de inventariere la nivelul activelor necorporale se prezinta după cum 
urmează: 
• Scoaterea din evidenta contabila a unui număr de 144 repere reprezentând imobilizări necorporale cu o valoare 
de intrare de 2,949,127 lei şi o valoare rămasa de amortizat de 11.588 lei ce nu au putut fi identificate în activitatea 
operațională din lipsa unor informații de evidenta operațională (denumirea imobilizării necorporale este reținută la o 
maniera generala şi confundabila, la nivel operațional fiind imposibil de identificat) 
• Scoaterea din evidenta a unui număr de 13 repere în valoare totala de 386,381 lei şi cu o valoare rămasa de 
amortizat de 38.964 lei care sunt expirate şi reprezintă licențe/servicii de suport achiziționate pe perioada determinata, şi 
care erau expirate la data de 31.12.2015 
• Scoaterea din evidentele contabile a licențelor Microsoft având în vedere ca dreptul de utilizare legala a fost 
acordat de producător pe o perioada limitata de timp, cu reînnoire succesiva sau/si cantități de licențe diferite fata de 
cantitatea contractata inițial şi trecerea acestora pe cheltuieli deoarece au fost contabilizate eronat în categoria 
imobilizărilor necorporale. Valoarea contabila neamortizata a acestor repere ce va impacta costurile este în cuantum de 
1,165,644 lei 
Cu privire la dosarele de proprietate dispuse a fi analizate potrivit deciziei nr. 3 / 05.01.2016 analiza acestora a fost dusă 
la îndeplinire de Subcomisia 2 de inventariere a imobilizărilor corporale – active imobile. 
Fata de constatările comisiei de inventariere cu privire la spatiile locative Banu Manta şi Ion Câmpineanu, în perioada 
de raportare au fost efectuate demersuri în vederea reglării situației locative a Grupului Roman de Presa şi a modului de 
îndeplinire/decontare a obligațiilor corelative dreptului de folosință pe care îl exercita fără titlu asupra imobilelor 
proprietatea societății Astra. 
Astfel, prin Notificarea privind evacuarea și plata chiriei restante, emisă sub nr. 6224/29.06.2016 în atenția Grupului 
Român de Presă SA, au fost solicitate următoarele: (i) ca, în termen de maxim 15 zile de la primirea notificării sa 
elibereze spațiul ocupat fără titlu, în acest sens fiind întocmit şi semnat proces verbal de predare primire al spațiilor în 
data de 28.03.2016; (ii) în același termen de 15 zile, sa achite suma datorata pentru folosința spatiilor în cuantum de 
58.735,14 lei. 
Notificarea a fost depusă în data de 29.06.2016 direct la cele doua sedii secundare din Banu Manta şi Câmpineanu sub 
luare de semnătura de la reprezentantul Grupului Român de Presă găsit la sediul secundar. 
O noua notificare a fost transmisă sub nr. 6453/11.07.2016 prin BEJ Constantin, Niculae şi Asociatii nr. 
358N/12.07.2016, însă agentul procedural nu a mai gasit la 12.07.2016 nicio persoana la sediile secundare, în acest sens 
fiind încheiate procese - verbale în cuprinsul cărora se reține imposibilitatea comunicării actelor de procedură și 
returnarea către emitent a actelor motivat de faptul că destinatarul nu mai locuiește la adresa. 
Până la data prezentului raport de activitate nu a fost recepționat răspuns din partea Grupului Român de Presă cu privire 
la notificarea emisă în atenția acestora, astfel că, pentru situația în care nu se va da curs solicitărilor adresate, se vor 
continua măsurilor legale pentru reposesia activelor proprietatea societății, respectiv recuperarea creanței înregistrată 
împotriva acestui debitor. 
În perioada următoare se va urmări aducerea la îndeplinire a măsurilor propuse de comisia de inventariere şi de 
lichidatorul judiciar cu ocazia încheierii proceselor verbale al Subcomisiilorde inventariere a imobilizărilor corporale, 
stocuri şi obiecte de inventar. 
In privința operațiunilor de inventariere a activelor reprezentate de creanțe imobilizate, a disponibilului din banca şi 
casa, a titlurilor de participare dat fiind ca au fost verificate prin transmiterea confirmărilor de sold către terți, comisiile 
de inventariere sunt în curs cu finalizarea proceselor verbale de inventariere. 
2.6. Demararea procesului de evaluare pentru activele Societății 
Având în vedere finalizarea evaluării societății din perspectiva unui transfer de afacere (incluzând valoarea de lichidare 
a activelor aferente transferului), în perioada de raportare a continuat etapa a II-a de evaluare a tuturor activelor 
Societății în vederea pregătirii următoarei metode de valorificare prevăzută de lege (art. 154 şi următoarele din Legea 
nr. 85/2014) și propusă de lichidatorul judiciar. 
Pentru gestionarea eficienta a procesului de evaluare a activelor categoriile de active ce au făcut obiectul raportului de 
evaluare au inclus imobilizările corporale şi necorporale, plasamente în societăți cotate şi necotate, stocuri şi elemente 
extra bilanțiere de natura obiectelor de inventar. Pentru celelalte active care nu au fost incluse în prima parte a 
raportului de evaluare prezentat se va întocmi un raport de evaluare separat, generic denumit partea a 2-a. 
La data prezentului raport de activitate, evaluatorul desemnat a finalizat evaluarea următoarelor categorii de active. 
Extras cuprinzând o sinteză a Raportului de evaluare întocmit de către evaluatorul Deloitte Consultanta SRL, cu data de 
referință 31.12.2015: 

Sumar evaluare active la 31 decembrie 2015 din patrimoniul SAR ASTRA SA-in faliment 
      Categorie active Valoarea 

contabila neta la 
31.12.2015 (RON) 

Valoarea de 
piata la 

31.12.2015 
(RON) 

Pretul obtenabil în 
cazul unei vanzari 

fortate la 31.12.2015 
(RON) 

  

      Active necorporale 1,610,908 96,822 -   
Total active necorporale 1,610,908 96,822 -   
      Mijloace fixe AG 3,047,322 5,865,552 4,148,540   
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Mijloace fixe AV 40,103 4,768 2,044   
Total active corporale 3,087,425 5,870,321 4,150,584   
      Proprietati evaluate independent AG 39,204,698 35,234,196 20,432,492   

Proprietati la valoarea contabila AG 16,226,062 16,226,062 9,029,035   
Proprietati evaluate independent AV 11,905,089 12,037,951 7,218,705   
Proprietati la valoarea contabila AV 525,226 525,226 297,480   

Total plasamente în proprietati imobiliare 67,861,076 64,023,437 36,977,712   
      Stocuri 651,587 62,648 -   
Total stocuri 651,587 62,648 -   
      Investitii financiare AG 15,725,843 19,048,029 18,876,013   

Obligatiuni AV 12,145,268 13,215,625 13,215,625   
Depozite monetare AV 3,737,323 3,737,323 3,737,323   

Total plasamente financiare 31,608,433 36,000,978 35,828,961   
      Cheltuieli efectuate în avans 15,256 - -   
Total cheltuieli efectuate în avans 15,256 - -   
      Numerar şi echivalente de numerar AG 25,422,572 25,422,572 25,422,572   
Numerar şi echivalente de numerar AV 533,600 533,600 533,600   
Total numerar şi echivalente de numerar 25,956,172 25,956,172 25,956,172   
      Costul de achizitie amanat 26,277,849 - -   
Total cost de achizitie amanat 26,277,849 - -   
      Obiecte de inventar** 5,554,298 3,188,105 397,162   
Total obiecte de inventar 5,554,298 3,188,105 397,162   
      TOTAL ACTIVE 162,623,003 135,198,482 103,310,590   
Nota: **Obiectele de inventar sunt elemente extrabilantiere   
Sursa: Raport de evaluare data evaluării 31.12.2015, întocmit de Deloitte Consultanta SRL   

NOTA: AG=asigurări generale; AV= asigurari de viață. 
2.7. Demersuri cu privire la arhivarea documentelor 
2.7.1. Organizarea documentelor conform prevederilor Legii 16/1996 
După cum s-a prevăzut și în raportul de activitate anterior, dat fiind că în urma unor inspecții efectuate și verificări 
efectuate la sucursalele, agențiile și punctele de lucru precum și în sediile administrative s-a constatat necesitatea 
organizării documentelor potrivit prevederilor Legii 16/1996 republicată în cele aprox. 130 de spații în care se regăsesc 
documente. 
În urma deciziei Lichidatorului judiciar s-au efectuat demersuri în sensul următor: 
→ Spațiul în care se depozitează spre păstrare documente să asigure condiții corespunzătoare de păstrare şi 
conservare a arhivei, asigurându-le împotriva distrugerii, degradării, sustragerii ori comercializării. 
→ Spatiile în care se păstrează documentele să fie dotate cu rafturi, dulapuri şi alte mijloace de depozitare 
specifice, de preferință din metal acoperit cu vopsele stabile, anticorozive şi fără emanații. 
→ În spatiile de arhivă să se asigure curățenia şi ordinea interioară, pentru a se evita in-salubrizarea acestora sau 
instalarea de focare biologice (rozătoare, insecte, mucegai); în cazul semnalării pericolului de degradare a documentelor 
s-au luat măsuri de înlăturare a acestuia. 
→ Spatiile de arhivă au fost organizate astfel încât să se asigure păstrarea liberă a căilor de acces, a locurilor din 
apropierea gurilor de apă şi a instalațiilor de stingere a incendiilor. 
→ S-a efectuat ordonarea / clasarea documentelor pe departamente şi ulterior s-a efectuat ordonarea cronologica 
(pe vechime) pentru fiecare arhiva, per departament. 
La finalul perioadei de raportare organizarea documentelor în spațiile Astra s-a stopat, dat fiind că au fost derulate 
activitățile specifice procedurii de concediere colectivă. Ulterior predării primirii gestiunilor din luna iulie 2016 către 
Coordonatorii teritoriali sau funcționarii administrativi se va relua demersul de organizare documente. La nivelul tuturor 
spațiilor se efectuează o monitorizare periodică astfel încât să nu intervină factori ce ar conduce la distrugerea arhivei de 
documente. 
2.7.2. Procedura de selecție de societății de arhivare în cadrul procedurii de faliment 
Lichidatorul judiciar a efectuat în perioada anterioară procedura de selecție prestatori specializați de servicii de arhivare, 
conform prevederilor legale, trimițând un număr de 11 cereri de ofertă pentru servicii profesionale de arhivare, 
depozitare și gestionare, către operatori identificați ca fiind printre cei mai activi și profesioniști în domeniu. 
În urma finalizării acestor demersuri au fost recepționate oferte de servicii de arhivare din partea următorilor operatori: 

Nr.crt. Denumire prestator 
1 A&B Activ Distribution SRL 
2 ArchivIT SRL 
3 Archivum SRL 
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4 Arquivo SRL 
5 GLOSS: Global Storage Solution SRL 
6 Global Archive Management SRL 
7 Ribeit SRL 
8 Star Storage SA 
9 Stefadina Comserv SRL 

Ofertele recepționate ce fac obiectul serviciilor de arhivare, au fost prezentate Comitetului creditorilor în cadrul ședinței 
din 23.06.2016. Hotărârea creditorilor a fost în sensul mandatării Lichidatorului Judiciar în vederea continuării 
negocierii cu trei dintre ofertanți: ArchivIT SRL, Stefadina Comserv SRL şi Global Archive Management SRL, urmând 
ca ofertele actualizate, rezultate în urma negocierilor, să fie prezentate Comitetului creditorilor în vederea selectării 
societății de arhivare care să preia arhiva Astra conform prevederilor Legii 16/1996 cu modificările și completările 
ulterioare 
Ulterior acestei decizii, Lichidatorul judiciar a comunicat ofertanților decizia Comitetului creditorilor și a continuat 
activitatea de analiză a capacității tehnice și financiare cu cele trei societăți selectate. 
În acest sens Lichidatorul judiciar a efectuat deplasări atât la sediul de lucru al societăților de arhivare (pentru a 
identifica modul de lucru, dotările – aparatură specifică etc) precum și la depozitele în care arhiva de documente a Astra 
va fi păstrată (verificare dacă deține amenajările și sistemele necesare precum sisteme de pază, senzori de fum, sisteme 
de detectare și ajustare umiditate, temperatură etc, mod de organizare documente ș.a.m.d., conform prevederilor legii nr. 
16/1996). Astfel, lichidatorul judiciar a inspectat locațiile și depozitul/depozitele celor 3 prestatori, urmărind 
îndeplinirea anumitor criterii, evaluate în baza unei fișe de evaluare. 
Pentru a identifica capacitatea financiară a ofertantului, în considerarea dimensiunii proiectului și a fondului arhivistic 
al ASTRA, Lichidatorul judiciar a solicitat celor 3 ofertanți transmiterea ultimelor situații financiare raportate (bilanț 
financiar aferent anului 2015, balanța de verificare la 31.12.2015 și balanță de verificare la 31.05.2016) și au fost 
realizate analize asupra gradului de îndatorare actual, lichidatatea pe termen scurt, pozitia acestora în piață în funcție de 
cifra de afaceri etc. 
De asemenea Lichidatorul judiciar a reluat cu cei 3 ofertanți discuțiile asupra ofertei financiare comunicate și în urma 
acestora au fost primite oferte financiare actualizate îmbunătățite. 
Rezultatele analizei financiare și tehnice asupra capacității de preluare a unui astfel de proiect precum și noile oferte 
financiare vor fi prezentate Comitetului creditorilor în ședința ce urmează a fi convocată în perioada imediat următoare. 
2.8. Efectuarea unei analizei de oportunitate privind denunțarea/menținerea în vigoare a polițelor de asigurare încheiate 
de Societatea 
Lichidatorul judiciar a efectuat o analiza de oportunitate privind menținerea în vigoare sau denunțarea portofoliului de 
polițe aferent activității de asigurări generale din Romania, în baza căreia a solicitat avizul ASF pentru măsurile 
propuse, prin adresele înregistrate la ASF cu nr. 28042/18.04.2016 și 47840/1.07.2016, conform legislației în vigoare. 
2.9. Accesarea Fondului de Garantare a creanțelor salariale 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata 
creanțelor salariale, în perioada de raportare au fost inițiate demersuri pentru a identifica documentația necesară pentru 
accesarea Fondului de garantare pentru cei aprox. 980 de angajați/foști angajați ai Astra ce au creanțele salariale 
aferente lunii noiembrie 2016 înscrise în Tabelul preliminar al creanțelor. 
În perioada de raportare au fost purtate și discuții cu reprezentanții Agenției județene pentru Ocuparea Forței de munca 
București – Compartimentul Fond de Garantare pentru a anunța asupra intenției de accesare Fond și alocarea unui buget 
pentru această operațiune dată fiind suma semnificativă ce reprezintă creanțele salariale ale lunii noiembrie 2016. 
În luna iulie urmează să se pregătească documentele în conformitate cu prevederile Legii 200/2006. Dat fiind că în luna 
iulie se derulează de asemenea și procesul de concediere colectivă şi redefinire a structurii organizatorice a societății, în 
conformitate cu prevederile art. 65 raportat la art.69 şi următoarele din Codul Muncii iar această activitate se va finaliza 
pentru parte din personalul concediat în data de 15.07.2016 și pentru angajații care au primit cu întârziere deciziile 
estimam ca documentația pentru accesarea Fondului de Garantare se va finaliza în prima săptămână a lunii august 2016. 
2.10. Demersuri cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și protecție civilă 
În vederea remedierii neconformităților identificate în luna mai 2016 ca urmare a unui amplu proces de verificări/audit 
document efectuate de Lichidatorul Judiciar, în perioada de raportare s-a încheiat un contract cu un cabinet de medicina 
muncii. Lichidatorul judiciar a analizat ofertele financiare și tehnice primite și a selectat oferta cea mai avantajoasă 
financiar și completă din punct de vedere tehnic care să fie în măsură să efectueze aceste servicii în locațiile Societății 
din București și din țară. Facem precizarea că acest contract era esențial pentru societate considerând prevederile 
Codului Muncii care asumă că un contract individual de munca este nul daca nu este insotit de un certificat medical dar 
și faptul că în cadrul companiei se derulează la acest moment procesul de concediere colectivă şi redefinire a structurii 
organizatorice a societății și au fost introduse în Organigramă poziții noi. Pentru contractele ce urmează a fi încheiate 
trebuie parcurs demersul obligatoriu de vizită la cabinetul de medicina muncii pentru obținerea certificatului medical. 
De asemenea în perioada de raportare a fost emisă decizia de modificare componență CSSM și Regulamentul de 
organizare şi funcționare a CSSM. Considerând prevederile HG 1425/2006 Normele metodologice pentru aplicarea 
legii 319/2006 cu privire la organizarea Comitetului de sănătate şi securitate în muncă și obligația ca trimestrial să se 
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țină ședința CSSM pentru data de 27 iunie a fost convocată ședința și ulterior procesul verbal încheiat a fost trimis la 
ITM București. 
Prin demersurile realizate Lichidatorul judiciar a remediat neconformitățile identificate în cadrul societății la data 
deschiderii procedurii falimentului. 
2.11. Demersuri cu privire la operațiunea de back-up date stații și preluare echipamente IT 
Dată fiind procedura concedierii colective și faptul că pentru mulți angajați din teritoriu au fost încetate contractele de 
muncă s-a impus măsura preluării datelor de pe stațiile IT utilizate de aceștia precum și aducerea acestora în București 
pentru centralizarea în vederea valorificării. 
Astfel că, având în vedere: 
- Necesitatea salvării datelor din calculatoarele utilizatorilor în vederea folosirii lor pentru clarificarea unor subiecte 
care depind de corespondența electronică trimisă de utilizatori sau consultarea diverselor documente pe care le-au 
produs utilizatorii în activitatea lor la Astra (aceste date trebuie salvate pe un storage dimensionat corespunzător și care 
să ofere o toleranță sporită la defecte hardware); 
- echipamentele și kit-urile mobile rămase neutilizate în locațiile din teritoriu; 
- starea incertă a kit-urilor mobile pentru care angajații Astra au plătit integral ratele stabilite conform contractului; 
- necesitatea unei intervenții/verificări pentru reconfigurarea rețelei și ajustarea ei la noile nevoi ale companiei; 
- confidențialitatea datelor stocate pe calculatoarele utilizatorilor; 
s-a stabilit o acțiune care va include mai multe operațiuni și care pe scurt presupun următoarele operațiuni în perioada 
următoare: 
- deplasarea unei echipe de tehnicieni pentru pregătirea echipamentelor rămase neutilizate în teritoriu în vederea 
expedierii acestora în sediul central din București și salvarea datelor de pe acestea pe echipamente destinate stocării 
datelor pe perioade îndelungate; 
- verificarea și predarea kit-urilor mobile către cei care au finalizat de achitat chiria pentru acestea; 
- intervenții și verificări pentru reconfigurarea rețelei și ajustarea ei la noile nevoi ale companiei. 
Acțiunea de ștergere a datelor de pe echipamente dupa ce acestea vor fi salvate în prealabil este realizată pentru a evita 
situația în care date importante pot ajunge înafara firmei şi pentru respectarea prevederilor contractuale privind licenţele 
şi alte programe achiziţionate în perioada de activitate a companiei, iar acțiunea se va efectua pe toate echipamentele 
deţinute. 
Aceste operațiuni au fost derulate în perioada de raportare și vor continua și în perioada următoare. 
2.12. Analiza cererilor de admitere la masa credală formulate de Fondul de Garantare a Asiguraților pentru creanțe 
certe, lichide şi exigibile 
Până la data prezentului raport FGA a formulat şi înregistrat la Tribunalul București, Secția a VII-a Civila 5 cereri de 
admitere la masa credală pentru creanțele înregistrate în tabelul preliminar al creanţelor publicat în BPI 
nr.6676/04.04.2016, ca urmare a plaților efectuate după data de 28.04.2016 – data rămânerii definitive a hotărârii de 
deschidere a procedurii falimentului. Totalul sumelor plătite de FGA aferent acestor cereri este de 40.9 mil lei. 
Numărul de dosare şi sumele aferente acestor plăti pentru cele 5 cereri formulate sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Transa/Cerere de 
creanța 

Adresa nr. Data Număr 
Dosare 

Suma solicitata (lei) 

I 34023 20-May-16 1,379 6,306,333.73 

II 36312 31-May-16 2,408 8,974,545.95 

III 38704 13-Jun-16 1,281 5,962,157.10 

IV 41893 29-Jun-16 975 7,835,423.87 

V 50264 29-Jul-16 1,447 11,818,217.58 

TOTAL   7,490 40,896,678.23 

Lichidatorul Judiciar desfășoară împreună cu FGA o acțiune de definire a unei proces de verificare a acestei creanțe 
înainte de admiterea ei pentru înscrierea la masa credală ca certa, lichida şi exigibila. Pentru aceasta verificare FGA 
furnizează lichidatorului judiciar dosarelor de dauna plătite. Aceasta verificare vizează: (1) dosarele de dauna care la 
data de 27.08.2016 (data retragerii autorizației de funcționare) se aflau în diverse stadii de instrumentare în 
departamentul de resort al ASTRA SA şi pentru care se vor analiza documentele suplimentare depuse de păgubit la 
cererea de plata adresata FGA şi (2) dosarele de dauna deschise la FGA după data de 27.08.2016, data retragerii 
autorizației de către ASF. 
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Până la data acestui raport a fost verificat un număr de 2,393 dosare corespunzător unei creanțe de ~10 mil Lei şi sunt în 
curs de verificare 5,097 dosare corespunzătoare unei creanțe de 30.7 mil lei. 
Lista dosarelor analizate şi acceptate pentru înscriere la masa credala ca o creanța certa, lichida şi exigibila poate fi 
analizata, la cerere, la sediul Debitoarei. 
Ca urmare a acestei analize în tabelul de creanțe actualizat se vor considera sumele achitate: 

Modificări creditor FGA    Suma (lei) 
Înregistrarea unei creanțe certă, lichidă și exigibilă  9,931,787 
Ștergerea creanței FGA inregistrată în TPC ca fiind sub conditia 
suspensivă a afectuării plăților 

  (9,067,453) 

       Ștergerea creanței pentru 10 creditori platiți de FGA şi înscriși în 
Tabelul preliminar sub conditia rezolutorie a plății de catre FGA 

  (139,745) 

       Lista celor 10 creditori este prezentata mai jos:   
Total      139,745 

1 VIZIREANU OTILIA SIMONA   17,720 
2 SMITH ROTRANS SRL   60,824 
3 INTEROIL SRL    4,666 
4 SC CEZ DISTRIBUTIE SA   8,672 
5 VASILE DAN 

SORIN 
   28,647 

6 SC AUTOPORTAL SRL   2,333 
7 SC AUTOMOTIVE LUX SRL   7,972 
8 SC VALBERTO 

SRL 
   7,567 

9 SC DUMAGAS TRANSPORT SA   1,345 
10 SIMION RAUL*    - 

*) Suma solicitata a fost respinsa. BEJ Jurchescu Cristian Mihai (care a depus cererea de înscriere la masa credală) nu 
avea calitate procesuala; executările silite au fost suspendate la data de 03.12.2015. 
In perioada următoare se va continua activitatea privind analiza dosarelor de dauna ce au făcut obiectul plăților 
efectuate de FGA menționate mai sus astfel încât sa se diminueze constant ecartul existent la acest moment între sumele 
plătite de FGA şi sumele aprobate de către lichidator pentru înscrierea creantei FGA ca certă, lichidă şi exigibilă. 
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 nouă scădere de 76 de angajați la 30 Iunie 2016 față de perioada de raportare anterioară 
provenită din încetarea contractelor de muncă. La finalul lunii Iunie, numărul total a descrescut la 696 de angajați, 
provenit din încetarea a 76 contracte de muncă. 
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 31 

Martie 
2016 

Nr. 
angajați 30 

Aprilie 
2016 

Nr. 
angajați 
31 Mai 
2016 

Nr. 
angajați 
30 Iunie 

2016 
Management 217 175 165 155 153 119 
Audit Intern 1 1 0 0 0 0 
Juriști 51 34 32 28 27 25 
Economiști/ Contabili 76 52 49 48 48 46 

Numar Suma (lei)

Dosare platite de FGA (5 transe) 7,490       40,896,678

din care:

(1) Dosare acceptate de catre lichidator* 2,393       9,931,787

(2) Dosare in procedura de verificare de catre lichidator 5,097       30,964,891

*) pentru inscrierea creantei ca certa, lichida si exigibila
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IT 17 13 12 11 11 11 
HR 4 2 2 2 2 2 
Reasigurare 3 3 3 3 3 3 
Vânzări 10 10 8 8 8 8 
Inspectori Asigurare 617 396 355 350 346 331 
Inspectori/ Referenți 
Daune 

179 157 136 133 130 108 

Suport 53 34 28 25 26 25 
Administrativ 22 19 19 19 18 18 
Total angajați 1250 896 809 782 772 696 

3.2. Demararea procesului de concediere colectivă 
Astfel cum am menţionat în Raportul de activitate pentru perioada 01.04 – 31.05.2016 lichidatorul judiciar a demarat 
procedura de concediere colectivă avȃnd în vedere următoarele: 
- în cadrul procedurii de faliment Lichidatorul judiciar a parcurs un proces de vânzare de active și asumare de pasive 
în conformitate cu dispozițiile art.258 și următoarele din Legea 85/2014, conform calendarului estimativ al principalelor 
activități din cadrul acestui proces prezentat în Rapoartele de Activitate al Lichidatorului publicate pe site-ul ASTRA şi 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, proces finalizat în care nici un potențial cumpătător identificat nu a efectuat o 
ofertă de preluare a activității printr-un transfer de activitate, ceea ce ar fi dus la preluarea personalului dedicat 
activității preluate; 
- Potrivit deciziilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare ASF”) din data de 
24 martie 2016 și 25 aprilie 2016, Fondul de Garantare a Asiguraților (denumit în continuare FGA”) va continua 
activitatea de deschidere a cererilor de dosare de daună și de instrumentare pană la pronunțarea unei hotărâri 
judecătorești definitive în ceea ce privește operațiunea de menținere/denunțare a contractelor de asigurare în vigoare; 
- dispozițiile Art. 123 punctul 8 din Legea nr.85/2014 „După data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor 
individuale de munca ale personalului debitorului se va putea face de urgenta de către administratorul 
judiciar/lichidatorul judiciar. Administratorul judiciar/Lichidatorul judiciar va acorda personalului concediat doar 
termenul legal de preaviz. In cazul în care sunt incidente dispozițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu 
modificările şi completările ulterioare, în ceea ce privește concedierea colectiva, termenele prevăzute de art. 71 şi art. 72 
alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, se reduc la jumătate”. 
În acest sens a fost emisă Decizia 12/13.05 în temeiul dispozițiilor art. 68 din Codul Muncii, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Decizia Lichidatorului a avut în vedere: 
1) Definirea unei structuri organizatorice care să corespundă naturii și volumului de activităţi specifice procedurilor 
de lichidare pe perioada pȃnă la 31.12.2016 cum ar fi: activităţi de conservare a activelor, inventarierea patrimoniului, 
recuperarea creanţelor, funcţiuni juridice, de verificare a cererilor de plată venite din partea FGA pe măsură ce acesta 
efectuează plata despăgubirilor, funcţiuni economice, de arhivare, funcţiuni de gestionare a portofoliului de poliţe încă 
existent (pe perioada de menţinere sau în cadrul operaţiunilor de denunțare în funcție de avizul care va fi dat de ASF), 
gestionarea activităților care vizează denunțarea tuturor contractelor cu intermediarii în asigurări și alte contracte, 
gestionarea relaţiei cu reasiguratorii pentru tratatele în vigoare, participarea în procesul de audit financiar pentru anul 
2015. 
În baza analizelor efectuate în ceea ce privește natura și dimensiunile operaţiunilor de lichidare, care vor fi desfășurate 
în perioada următoare pȃnă la 31.12.2016 structura organizatorică a Societăţii a fost modificată și are următoarea 
componenţă: 

Posturi existente cf 
Organigrama la 30.04.2016 

Posturi 
desființate 

Posturi rămase Posturi 
Înființate 

Total posturi în noua 
organigramă 

781 639 142 55 197 
Schema organizațională a Societății (organigrama) după implementarea programului de restructurare menționat mai sus 
va fi redusă la numărul minim necesar de personal (197 de posturi din care 9 posturi ocupate de salariații ale căror CIM 
sunt suspendate). 
2) Posturi desființate – 639 (inclusiv ale personalului cu CIM suspendat în număr de 40): 
Din analizele efectuate a fost identificat un număr de 639 posturi având responsabilități și atribuții conform fișei de 
post, privind activități care nu vor mai fi desfășurate în perioada de faliment a Societății (salariaţii implicati în 
activităţile de vȃnzare produse de asigurare, instrumentare daune, call center, etc). 
Aceste poziții sunt aferente structurilor din cadrul Societății (sucursale/agenții/centre de 
dauna/serviciu/compartiment/departament/direcție/punct de lucru) pentru care s-a decis desfiinţarea. 
3) Posturi rămase – 142 (inclusiv ale personalului cu CIM suspendate în număr de 9) 
Din analizele efectuate a fost identificat un număr de 142 posturi corespunzător acelor funcții ale căror activități, 
conform fisei de post actualizate, continuă să se desfășoare în cadrul procedurii de lichidare a unei Societăți în faliment 
respectiv: juriști, economiști, specialiști în administrarea de portofolii de asigurări, actuari, personal administrativ, IT și 
baze de date, resurse umane). 
4) Posturi înființate – 55 
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Din analizele efectuate a fost identificată necesitatea înființării unor posturi noi în organigrama Societății care sa 
corespunda activităților legate de procedurile de lichidare după cum urmează: 
„Coordonator unități teritoriale” - 34 de posturi; 
„Funcționar administrativ unitate teritorială” - 10 posturi 
- Reteua de sucursale și agenţii de la nivelul ţării va avea următoarea structură: la nivelul fiecărui judeţ va exista un 
Coordonator de Unitate teritoriala responsabil de administrarea tuturor unităţilor existente la nivelul unui judeţ. 
- În judeţele în care exista un număr mai mare de sucursale și agenţii va exista și un Funcţionar Administrativ. 
- Aceste persoane vor avea responsabilităţi în aria de arhivare, inventarierea și urmărirea tuturor contractelor 
gestionate la nivel teritorial, asigurarea securităţii și condiţiilor de păstrare a valorilor, materialelor și documentelor, etc. 
„Analist creanță daune” - 10 posturi avȃnd ca responsabilităţi colectarea informaţiilor necesare pentru a răspunde 
cererilor de informaţii solicitate de Lichidator în vederea formulării unui răspuns cererilor de informatii transmise de 
FGA, în activitatea acestuia de solutionare a cererilor venite din partea creditorilor din asigurări şi pentru a verifica 
cererile de creanta aferente daunelor, primite de la FGA şi alti creditori, repartizate de superiorul ierarhic şi a fi inaintate 
pentru revizuire finala catre lichidatorul judiciar . 
„Analist date” – 1 post 
5) Criteriile avute în vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere 
Prin aplicarea prevederilor art. 123, alin. 8 din Legea 85/2014 categoriile de personal vizate pentru concedierea 
colectivă a fost cele care sunt alocate activităților care nu se mai desfășoară la nivelul Societății: personalul cu atribuții 
de conducere în unitățile teritoriale (sucursale și agenții din tara și din București/puncte de lucru/centre de 
daună/serviciu/departament), personalul cu atribuții de conducere al departamentelor de vânzări, personalul cu atribuții 
în zona de vânzări și cel cu atribuții în zona de constatări și instrumentare daune și activitățile conexe acestora din 
unitățile teritoriale din tară și din București. 
6) Măsurile pentru atenuarea consecințelor concedierii 
Cele 55 de posturi înființate, menționate mai sus, au fost oferite prin concurs persoanelor din rândul celor incluși în 
listele de disponibilizare, care îndeplinesc condițiile de angajare pentru aceste posturi. Acțiunea de recrutare pentru 
posturile nou înființate a fost desfășurată în perioada de preaviz, în paralel cu procesul de disponibilizare pentru a se 
asigura o optimizare a ambelor procese și o continuitate în ceea ce privește procesele operative la nivelul unităților 
teritoriale. Noile posturi au fost puse la dispoziție prin anexa la notificarea de preaviz transmisa fiecărui salariat, prin 
informarea sindicatului „Astra – Rosind” și prin publicare pe site-ul Societății. 
Procesul de recrutare s-a desfășurat în perioada 16.06.2016 – 27.06.2016 de către o echipa formata din reprezentanți de 
specialitate din ASTRA, reprezentanți ai lichidatorului judiciar și departamentul resurse umane. 
Lichidatorul judiciar a notificat în temeiul prevederilor art. 72 din Codul Muncii Inspectoratul de Muncă București și 
Inspectoratele teritoriale de muncă județene, Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă și cea din București 
în vederea identificării eventualelor locuri de muncă ce pot fi oferite salariaților ASTRA SA, care vor fi afectați de 
concedierea colectivă. În același timp, în cursul perioadei de preaviz pentru acei salariați care au dorit sa beneficieze de 
serviciile de preconcediere oferite de Oficiile Județene de Ocupare a Fortei de Munca şi a Municipiului București s-au 
organizat sesiuni de informare la sediul Societății sau la sediul AJOFM, în urma cărora au fost încheiate procese 
verbale. 
7) Notificarea sindicatului „ASTRA – ROSIND” cu privire la inițierea procesului de concediere colectiva 
Potrivit dispozițiilor art. 69 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare, în data de 
16.05.2016 sindicatul „ASTRA – ROSIND” şi salariații neafiliați la sindicat au fost notificați cu privire la inițierea 
procesului de concediere colectiva. In data de 24.05.2016 sindicatul a transmis Lichidatorului Judiciar adresa de răspuns 
nr. 9386 în care se solicita ca lista celor 55 de posturi nou înființate (incluzând condițiile cerute pentru fiecare post 
precum şi locul de munca) sa fie pusa la dispoziția Sindicatului. La aceasta solicitare s-a dat curs prin adresa nr. 5738 
transmisa de lichidatorul judiciar către Sindicat în care a fost inclusa lista posturilor, locul de munca şi cerințele fiecărui 
post. 
8) Perioada în care au loc concedierile 
Concedierile colective au fost demarate în data de 9.06.2016 prin emiterea notificărilor individuale de preaviz şi 
transmiterea lor prin posta (confirmare de primire). Acest proces se finalizeză în etape pe măsura ce expiră termenul de 
preaviz acordat pe categoriile de salariați disponibilizați şi cu respectarea termenelor prevăzute de Codul Muncii 
privitoare la măsura concedierii colective. 
Persoanele afectate de concedierea colectiva beneficiază de termenul de preaviz de 20 de zile, în condițiile art. 75 în 
Codul Muncii. 
Au fost emise un număr total de 607 de notificări (diferența fata de numărul de 639 de posturi desființate menționate 
mai sus fiind reprezentata de salariații care si-au încetat CIM în perioada respectiva). Aceste notificări menționează în 
cuprinsul lor perioada de preaviz – de 20 de zile lucrătoare (indicativ perioada 15.06.2016 – 13.07.2016 dar aceasta este 
condiționată de data de recepționare prin posta şi eventuale suspendări apărute). La expirarea perioadei de preaviz se 
emit deciziile de concediere, în conformitate cu prevederile art. 76 din Legea nr.53/2003, republicata, modificata şi 
completata, având ca efect încetarea contractului individual de munca. 
La data emiterii prezentului raport pentru un număr de aproximativ 400 de salariați s-au emis deciziile de concediere, 
încheindu-se perioada de preaviz urmând ca pana la sfârșitul lunii iulie sa fie emise pentru alti 100 de salariați. 
4. Proceduri inițiate de Lichidatorul judiciar privind valorificarea activelor 
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4.1. Preambul 
Cu privire la atribuțiile Lichidatorului Judiciar, Legea Insolvenței nr. 85/2014 stabilește, în articolele 258 - 264 
modalitățile de valorificare a patrimoniului unei societăți de asigurare-reasigurate aflată în faliment și pașii procedurali 
de parcurs, indicând, totodată, ca primă modalitate de lichidare, cumpărarea de active și asumarea de pasive de către 
firme de asigurare/reasigurare considerate eligibile de către ASF, având în vedere calitatea autorității de instituție 
autonomă de reglementare și supraveghere. 
Lichidatorul Judiciar a întreprins în perioada decembrie 2015 – mai 2016 demersuri în vederea pregătirii procedurii 
prevăzute la art. 262-264 din Legea Insolvenței. Măsurile și etapele privind valorificarea activelor au fost prezentate în 
rapoartele de activitate anterioare, motiv pentru care nu vom mai relua descrierea în detaliu a acestei proceduri și vom 
prezenta pe scurt stadiul procesului de valorificare. 
4.2. Activități desfășurate până la data prezentului raport 
În perioada de raportare, Lichidatorul Judiciar a primit o nouă ofertă pentru portofoliu de asigurări Clasa 8 – Asigurări 
de proprietăți, incendiu și calamitați din partea unei societăți de asigurare distincte față de cele prezentate în rapoartele 
de activitate anterioare, sub condiția aprobării finale a acestei tranziții conform procedurilor interne ale societății de 
asigurare interesate. 
La scurt timp după primirea ofertei, societatea de asigurare respectivă s-a retras din procesul competitiv de cumpărarea 
a acestui portofoliu întrucât tranzacția nu a fost aprobată de către Consiliul de Supraveghere intern. 
Întrucât cea mai mare parte a polițelor Clasa 8 expiră până la finalul lunii august 2016, acest fapt făcând nefezabilă 
încheierea unei tranzacții pentru întreg portofoliul de asigurări clasa 8, Lichidatorul Judiciar a primit o ofertă actualizată 
pentru partea de portofoliu pe termen lung, respectiv polițele bancassurance. În prezent această ofertă este în curs de 
analiză și va fi prezentată spre avizare ASF şi spre aprobarea Adunării Creditorilor în perioada imediat următoare. 
Lichidatorul Judiciar este în curs de analiză a unei oferte primite pentru polițele active ale sucursalei Astra din Slovacia. 
Oferta presupune transferul polițelor active ale sucursalei în mod individual către societatea de asigurări din Slovacia 
care și-a manifestat interesul pentru a transfera clienții cu polițe active ale sucursalei Astra din Slovacia către produse 
proprii. Urmând aceeași procedura ca cea descrisă mai sus, Lichidatorul va informa Autoritatea de Supraveghere din 
Slovacia şi ASF cu privire la modalitatea de vânzare propusă. 
4.3. Strategia de valorificare a activelor corporale mobile și imobile aflate în patrimoniul Debitoarei 
Având în vedere faptul că nu s-a putut materializa o tranzacție pentru majoritatea portofoliul de polițe al Debitoarei, se 
impune valorificarea de urgență și optimă a bunurilor debitoarei, în concordanță cu principiul costului minim presupus, 
pentru a limita cât mai mult posibil cheltuielile de conservare/conformitate a acestor active care influențează în mod 
direct procentul de recuperare a creanțelor de către creditori. 
Lichidatorul judiciar urmează a propune adunării creditorilor, ulterior obținerii avizului ASF, strategia de valorificare a 
activelor, modalitatea de lichidare şi regulamentele de licitație şi negociere directa. 
5. Situația încasărilor și plăților 
5.1. Situația încasărilor și plăților prin casierie în perioada analizată 
5.1.1. Încasări prin Casierie 
În perioada 01.06.2016 – 30.06.2016 societatea a efectuat încasări prin casă în valoare de 36,568 lei și plăți în valoare 
de 32,405 lei. Situația sintetică a încasărilor și plăților efectuate de societate în perioadă este prezentată în subcapitolele 
următoare. 

Incasari Valoare (lei) 
Transfer din cont 36,000 
Alte incasari 568 
Total 36,568 

Sursa: Informații furnizate de Societate 
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 36,000 lei; 
� Returnări din avansurile acordate spre decontare în valoare de 568 lei. 
5.1.2. Plăți din Casierie 
Cele mai importante categorii de plăți sunt : 
� Avansurile spre decontare acordate angajaților pentru diverse achiziții de materiale consumabile, transport, etc. în 
sumă de 26.527 lei. 
� Cheltuieli cu avocații în sumă de 4,400 lei; 
� Alte plăți (transport, reparații, etc.) în sumă de 1,478 lei 

PLATI Valoare (lei) 
Avansuri spre decontare 26,527 
Cheltuieli cu avocati 4,400 
Alte plati 1,478 
TOTAL PLATI 32,405 

Sursa: Informații furnizate de Societate 
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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 în perioada analizata, respectiv 
1 iunie 2016 – 30 iunie 2016. 
5.2.1. Plăți prin bancă 
În perioada analizată societatea a efectuat plăți prin bancă în valoare de 3,702,157 lei, din care 2,432,036 lei reprezintă 
plăți de salarii (si taxele aferente). Situația plăților efectuate de societate în perioadă, pe luni și pe categorii de plăți, este 
detaliată în tabelul următor: 

Perioada Chirie sediu Salarii Reasigurare Avocati Alte plati Total 
iunie 124,616 2,432,036 776,250 102,224 267,031 3,702,157 
Total 124,616 2,432,036 776,250 102,224 267,031 3,702,157 

Cele mai importante categorii de plăți sunt detaliate astfel: 
• Cele mai importante plăți efectuate de societate în perioadă au fost în contul salariaților, însumând 2,432,036 lei, 
din care 1,450,103 reprezintă salariile nete, iar 981,933 lei reprezintă taxele și impozitele aferente; 
• Cheltuielile cu chiria sediului Astra, în suma de 124,616 lei; 
• Cheltuielile cu furnizorii de reasigurare au reprezentat 776,250 lei; 
• Onorariile și comisioanele avocaților au fost în sumă de 102,224 lei. 
Totodată, societatea a mai efectuat alte plăți în valoare de 267,031 lei. Dintre acestea mai amintim utilitățile, în suma de 
44,827 lei, cheltuielile cu furnizorii de servicii IT, în sumă de 59,653 lei, cheltuieli cu servicii poștale şi de 
telecomunicații în sumă de 34,513 lei și cheltuieli cu comisioane bancare în sumă de 33,832 lei. 
5.2.2. Încasări prin bancă 
În perioada 01.06.2016 – 30.06.2016 societatea a avut încasări prin banca în valoare de 4,901,822 lei. 

Perioada Incasari 
prime 

Incasari litigii/judiciare 
/recuperari popriri 

Recuperari 
garantii 

Alte incasari Total 

iunie 2,816,873 520,608 808,650 755,691 4,901,822 
Total 2,816,873 520,608  755,691 4,901,822 

Cele mai importante categorii de încasări sunt reprezentate de încasări de prime, în cuantum de 2,816,873 lei, recuperări 
de sume provenite din regrese, în sumă de 520,608 lei și de recuperarea garanțiilor constituite anterior, în sumă de 
808,650 lei. De asemenea, au mai fost încasați alți 755,691 lei, din care 648,480 lei reprezentând recuperări de sume 
nedistribuite de la executori judecătorești. 
6. Disponibilități 
La data de 30.06.2016, soldul disponibilităților de numerar sau al echivalentelor de numerar, se prezinta astfel: 

Nr. Crt Element numerar sau echivalent Suma 
1 conturi curente/depozite 10,654,859 

2 titluri de stat 5,610,000 

3 fonduri monetare 3,725,588 
4 obligațiuni tranzacționate 4,439,375.00 

5 acțiuni (valoarea estimată de piață) 9,500,000.00 
 Total 33,929,822.32 

7. Dosare în care Societatea are calitate procesuală 
7.1. Procedura insolvenţei Societății Debitoare - Dosare înregistrate pe rolul Secției a VII – a Civila 
7.1.1. Dosar nr. 38202/3/2015 pe rolul Tribunalului București – procedura insolvenţei Debitoarei 
În dosar nr. 32802/3/2015 – procedura insolvenței Debitoarei, Tribunalul București, Secția a VII – a Civilă a amânat 
judecarea cauzei în vederea continuării procedurii pentru data de 12.09.2016. 
În data de 23.05.2016 în dosar au fost pronunțate următoarele soluții: 
- Soluția pe scurt pronunțată în data de 23.05.2016 în ședință publică, în dosar: Respinge, ca neîntemeiată, cererea 
de repunere în termen formulată de petenta FIRS Italiana di Assicurazioni SPA. Cu drept de apel în termen de 7 zile de 
la publicarea prezentei încheieri în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Apelurile se vor depune la Tribunalul 
Bucureşti – Secţia a VII-a civilă Pronunţată în şedinţă publică din 30.05.2016.” 
- Soluția pe scurt pronunțată în data de 23.05.2016 în Camera de consiliu, în dosar: „Respinge, ca rămasă fără 
obiect, cererea de acordare a ajutorului public judiciar formulată de minorii Nistor Mark şi Nistor Roxana prin curator 
Dancău Marina. Cu drept de cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii. Pronunţată în 
şedinţă publică din 30.05.2016.” 
Împotriva hotărârii pronunțate în data de 23.05.2016 în ședință publică de către Tribunalul București, Secția a VII – a 
Civilă a fost înregistrat în data de 08.07.2016 apel de către Firs Italiana di Assicurazioni SPA. 
7.1.2. Dosar nr. 32802/3/2015/a4 – Contestare împotriva raportului de activitate, planului de distribuire sume şi a 
situației cheltuielilor efectuate în 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 şi situație cheltuieli efectuate 
în perioada 03.12.2015-31.01.2016, formulată de către Fondul de Garantare a Asiguraților. 
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Prin Sentința civilă nr. 4078/06.06.2016 instanța a pronunțat următoarea soluție: „Respinge cererea formulată de 
lichidatorul judiciar KPMG Restructuring SPRL de repunere în termenul de denunțare a unor contracte încheiate de 
debitoare, cu avizul ASF, ca inadmisibilă în cadrul contestației la măsuri. Respinge contestația ce formează obiectul 
dosarului asociat nr.32802/3/2015/a4 formulată de contestatorul Fondul de Garantare a Asigurărilor împotriva măsurilor 
lichidatorului judiciar menționate în Raportul de activitate și situația privind cheltuielile efectuate în perioada 
03.12.2015-31.01.2016 în cadrul procedurii de faliment a debitoarei Societatea de Asigurare Reasigurare Astra, ca 
neîntemeiată. Respinge contestația ce formează obiectul dosarului asociat nr.32802/3/2015/a6 formulată de 
contestatorul Autoritatea de Supraveghere Financiară împotriva măsurilor lichidatorului judiciar menționate în Raportul 
de activitate și situația privind cheltuielile efectuate în perioada 03.12.2015-31.01.2016 în cadrul procedurii de faliment 
a debitoarei Societatea de Asigurare Reasigurare Astra, ca neîntemeiată.” 
Hotărârea este pronunțată cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. 
7.1.3. 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 23.05.2016 instanța a dispus amânarea judecării cauzei pentru data de 06.06.2016 
pentru introducerea în cauză a ASF, iar în data de 06.06.2016 instanța a amânat pronunțarea la data de 21.06.2016. 
Prin Sentința civilă nr.4532/21.06.2016 instanța a pronunțat următoarea soluție: „Respinge contestaţia formulată de 
contestatoarea Medien Holding SRL împotriva măsurii lichidatorului judiciar de denunţare a contractului de tranzacţie 
din 08.09.2015, în contradictoriu cu debitoarea Societatea de Asigurarea Reasigurare Astra SA prin administrator 
special Bogdan Antonescu, lichidatorul judiciar KPMG Restructuring SPRL, intimatul Fondul de Garantare a 
Asiguraţilor şi intimata Autoritatea de Supraveghere Financiară, ca neîntemeiată.” 
Hotărârea este pronunțată cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. 
7.1.4. Dosar nr. 32802/3/2015/a6 – Contestație împotriva raportului de activitate şi situației privind cheltuielile 
efectuate în 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 şi situației privind cheltuielile efectuate în perioada 
3.12.2015 – 31.01.2016, formulata de către Autoritatea de 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. 
7.1.5. Contestații formulate împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar împotriva raportului de 
activitate şi situația privind cheltuielile efectuate în perioada 01.02.2016-29.02.2016 
Împotriva măsurilor lichidatorului judiciar împotriva raportului de activitate şi situația privind cheltuielile efectuate în 
perioada 01.02.2016-29.02.2016 pe rolul Tribunalului București au fost înregistrate 3 (trei) contestații, astfel: 
a) Dosar nr. 32802/3/2015/a12 – contestație formulată de Direcția Generala De Administrare A Marilor 
Contribuabili. 
Prin încheierea de amânare inițială a pronunțării din 23.05.2016, instanța a dispus amânarea pronunțării la data de 
06.06.2016. 
Prin Sentința civilă nr. 4083/06.06.2016 instanța a pronunțat în dosar următoarea soluție: „Admite excepția tardivității 
contestării de către Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a măsurilor prevăzute la punctele 2.10 ?i 
4 din Raportul de activitate și situația privind cheltuielile efectuate în perioada 01.01.2016-29.02.2016 în cadrul 
procedurii de faliment a debitoarei Societatea de Asigurare Reasigurare Astra, excepție invocată de lichidatorul judiciar. 
Respinge contestația ce formează obiectul dosarului asociat nr.32802/3/2015/a12 formulată de contestatoarea Direcția 
Generală de Administrare a Marilor Contribuabili în ceea ce privește măsurile prevăzute la punctele 2.10 ?i 4 din 
Raportul de activitate și situația privind cheltuielile efectuate în perioada 01.01.2016-29.02.2016 în cadrul procedurii de 
faliment a debitoarei Societatea de Asigurare Reasigurare Astra, ca tardiv formulată. Respinge contestația ce formează 
obiectul dosarului asociat nr.32802/3/2015/a12 formulată de contestatoarea Direcția Generală de Administrare a Marilor 
Contribuabili în ceea ce privește solicitarea de majorare a onorariului provizoriu din Raportul de activitate și situația 
privind cheltuielile efectuate în perioada 01.01.2016-29.02.2016 în cadrul procedurii de faliment a debitoarei Societatea 
de Asigurare Reasigurare Astra, ca neîntemeiată. Respinge excepția tardivității formulării contestații de către 
contestatorii Balate Gianina Elena şi Balate Florica, ca neîntemeiată. Respinge excepția lipsei calității procesuale active 
a contestatorilor Balate Gianina Elena şi Balate Florica, invocată de către lichidatorul judiciar, ca neîntemeiată. 
Respinge contestația ce formează obiectul dosarului asociat nr.32802/3/2015/a87 formulată de contestatorii Balate 
Gianina Elena şi Balate Florica împotriva măsurilor lichidatorului judiciar menționate în Raportul de activitate și 
situația privind cheltuielile efectuate în perioada 01.01.2016-29.02.2016 în cadrul procedurii de faliment a debitoarei 
Societatea de Asigurare Reasigurare Astra, ca neîntemeiată. Respinge contestația ce formează obiectul dosarului asociat 
nr.32802/3/2015/a101 formulată de debitoarea Asigurare Reasigurare Astra SA prin administrator special Bogdan 
Antonescu împotriva măsurilor lichidatorului judiciar menționate în Raportul de activitate și situația privind cheltuielile 
efectuate în perioada 01.01.2016-29.02.2016 în cadrul procedurii de faliment a debitoarei Societatea de Asigurare 
Reasigurare Astra, ca neîntemeiată. 
Hotărârea e pronunțată cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii. 
b) Dosar nr. 32802/3/2015/a87 – contestație formulată de Balate Gianina Elena, Balate Florica, Balate Carina Elena 
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Prin Reprezentant Balate Gianina Elena, Balate. 
Prin încheierea de dezinvestire pronunțată în data de 23.05.2016 instanța a dispus în temeiul art. 139 alin. 1 CPC 
conexarea la dosarul nr. 32802/3/2015/a12. 
c) Dosar nr. 32802/3/2015/a101 – contestație formulată de Astra prin Administrator Special. 
Prin încheierea de dezinvestire pronunțată în data de 23.05.2016 instanța a dispus în temeiul art. 139 alin. 1 CPC 
conexarea la dosarul nr. 32802/3/2015/a12. 
7.1.6. Contestații formulate împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar împotriva raportului de 
activitate şi situația privind cheltuielile efectuate în perioada 01.03.2016-31.03.2016 
Împotriva măsurilor lichidatorului judiciar împotriva raportului de activitate şi situația privind cheltuielile efectuate în 
perioada 01.03.2016-31.03.2016 pe rolul Tribunalului București au fost înregistrate 2 (doua) contestații, astfel: 
a) Dosar nr. 32802/3/2015/a189 – contestație formulată de Balate Geanina şi Balate Carina 
La data întocmirii prezentului raport instanța a stabilit termen 12.09.2016. 
b) Dosar nr. 32802/3/2015/a190 – contestație formulată de FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR 
La data întocmirii prezentului raport instanța a stabilit termen 12.09.2016. 
7.1.7. 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 178 de contestații, detaliate 
conform Anexei nr. 2.9. la prezentul raport. 
7.2. Alte litigii – materie civilă și penală 
7.2.1. Dosare în care Astra are calitate procesuala – materie civila 
Conform datelor furnizate de societate, Societatea avea la data de 30.06.2016 calitate procesuala în următoarele dosare: 
(i) Acțiuni în regres – pretenții – formulate de societate în recuperarea creanțelor deținute împotriva debitorilor – 
asiguratori/persoane fizice – în număr de 714, totalizând dosare în administrare interna precum şi cele gestionate de 
către cabinetele de avocați colaboratoare - Situația acestor dosare este detaliata în cuprinsului Anexelor 2.1.; 
(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 în cuprinsului Anexelor 
2.6. şi 2.7.; 
(iii) Litigii de munca – în care Societatea are calitate de reclamant/parat în număr de 13 ce se afla pe rolul instanțelor la 
data prezentului raport - Situația acestor dosare este detaliata în cuprinsului Anexei 2.8.; 
(iv) Acțiuni civile altele decât regres, în care Societatea are calitate de reclamant / creditor/ parat / contestator etc. 
(pretenții/ procedura insolventa/faliment/contestații la executare etc.) – un număr de 4342 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 în acord cu prevederile 
Legii nr. 85/2014 - Situația acestor dosare este detaliata în cuprinsului Anexelor 2.2., 2.4. şi 2.5. 
Gestiunea acestor dosare este asigurata atât intern prin persoanele de specialitate cat şi prin externalizarea către avocați 
colaboratori în cazul dosarelor ce prezinta un nivel de complexitate mai ridicat. 
7.2.2. Dosare în care Astra are calitate procesuală – materie penală 
Societatea are calitate de parte responsabila civilmente într-un număr de 255 de dosare, aflate pe rolul instanțelor din 
tara. 
Gestiunea acestor dosare este asigurata atât intern prin cât şi prin externalizarea către avocați colaboratori a căror 
mandate au fost confirmate în cazul dosarelor ce prezinta un nivel de complexitate mai ridicat. 
Situația acestor dosare este detaliata în cuprinsului Anexei 2.3. la prezentul raport. 
Sursa: Informațiile furnizate de Societate prin Departamentul Juridic Intern la data de 30.06.2016 
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 lunile iunie 2016 (factură lunară în 
cuantum total de 12.000 lei, inclusiv TVA). Până la finalizarea prezentului raport facturile au fost achitate integral. 
Comitetul Creditorilor prin ședința din data de 23.06.2016 a luat următoarea decizie cu privire la onorariul datorat 
Lichidatorului Judiciar: 
- onorariu lunar fix, exclusiv TVA, calculat după cum urmează: 
• în anul 1 (perioada luna 1-12, luna 1 se consideră luna desemnării în calitate de Lichidator judiciar - decembrie 
2015): 30.000 euro 
• începând cu anul 2 (luna 13) şi până la închiderea procedurii falimentului: 15.000 euro 
- onorariu variabil (onorariu de succes): 4.3% din sumele obținute prin valorificarea activelor, exclusiv TVA. 
Adunarea creditorilor urmează a fi convocată pentru confirmarea onorariului. Ulterior acestei ședinței urmează să se 
factureze onorariul fix (diferența între suma aprobată și suma facturată pentru perioada decembrie 2015 – iunie 2016). 
9. Solicitări 
Față de cele menționate, solicităm onoratei instanțe să ia act de: 
� Activitatea desfășurată de Lichidatorul Judiciar în perioada de raportare, respectiv 01 iunie – 30 iunie 2016; 
� Activitatea operațională a Debitoarei Astra în perioada de raportare, aceasta fiind reflectată în situația încasărilor și 
plăților menționate în Capitolul 5; 
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� Deciziile Comitetului creditorilor în cadrul ședinței din 23.06.2016 respectiv: 
1) mandatarea Lichidatorului Judiciar în vederea continuării negocierii cu trei ofertanți: ArchivIT SRL, Stefadina 
Comserv SRL şi Global Archive Management SRL, urmând ca ofertele actualizate, rezultate în urma negocierilor, să fie 
prezentate Comitetului creditorilor în vederea selectării societății de arhivare care să preia arhiva Astra conform 
prevederilor Legii 16/1996 cu modificările și completările ulterioare 
2) desemnarea Deloitte Audit SRL pentru efectuarea serviciilor de audit a situațiilor financiare aferente exercițiului 
financiar 01.01-31.12.2015 şi exercițiilor financiare ulterioare conform ofertei 
3) structura de onorarii pentru activitatea desfășurată de Lichidatorului judiciar: 
- onorariu lunar fix, exclusiv TVA, calculat după cum urmează: 
• în anul 1 (perioada luna 1-12, luna 1 se consideră luna desemnării în calitate de Lichidator judiciar - decembrie 
2015): 30.000 euro 
• începând cu anul 2 (luna 13) şi până la închiderea procedurii falimentului: 15.000 euro 
- onorariu variabil (onorariu de succes): 4.3% din sumele obținute prin valorificarea activelor, exclusiv TVA. 
4) desemnarea expertului, PAVALASCU RISK CONSULTANTS SRL în cadrul dosarului de dauna 
AA2114IC000078 ce face parte din dosarul nr. 32802/3/2015/a14. Cu privire la onorariul solicitat de expert în suma 
52.685 Eur (exclusiv TVA), Comitetul creditorilor, cu 4 (patru) voturi favorabile din cinci, a mandat Lichidatorul 
judiciar să negocieze pentru diminuarea sumei solicitate de expert cu minim 10% din onorariul net solicitat și de 
asemenea au mandatat Lichidatorul judiciar să încheie un act adițional la contract pentru desemnarea expertului ca 
expert parte al Debitoarei, dupa caz. 
Precizăm că Procesul Verbal al Comitetului Creditorilor publicat prin BPI nr. 12920/04.07.2016 nu a fost contestat de 
creditori. 
10. Anexe 
Anexele nu se publica dar se pun la dispozitia creditorilor daca exista solicitari. 

Lichidator judiciar, KPMG Restructuring SPRL 
prin asociat coordonator Munteanu Speranta 
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