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3.Debitor: SC CHIMOPAR SA Cod de identificare fiscală: 329942  
Sediul social: B-dul. Theodor Pallady, nr. 50, sector 3, Bucureşti  
Număr de ordine în registrul comerţului: J40/91/1991 
4.Creditori: Lista anexa 
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Melinte Alexandru Răzvan 
Cod de identificare fiscală: 21229890 Sediu social: Bdul. Unirii, nr. 64, bl K4, sc. 4, ap. 104, sector 3, Bucureşti 
Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 1B0597 
Tel/Fax: 0745.071.672 / 031.434.03.73 E-mail: melinte.razvan@gmail.com 
Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Melinte Alexandru Razvan 
6.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolventa Melinte Alexandru Răzvan, în calitate de lichidator judiciar al debitorului 
SC CHIMOPAR SA conform încheierii de ședință pronunțată în data de 15/04/2016 de Tribunalul Bucureşti, secţia a 
VII a Civilă, în dosarul 35531/3/2012, în temeiul art. art. 7 şi art. 13 din Legea privind procedura insolvenţei, convoacă 
adunarea creditorilor debitorului: SC CHIMOPAR SA - în faliment 
Adunarea creditorilor va avea loc la biroul lichidatorului judiciar  
Adresa: bdul. Unirii, nr. 64, bloc K4, sc. 4, et.4, ap. 104, sector 3, București  
Data: 18/08/2016 ora 14.00  

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 
Creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care își se exprimă votul, semnată de creditor, sau 
înscrisul căruia i s-a încorporat, atașat ori asociat semnătura electronica extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi 
comunicată lichidatorului judiciar prin orice mijloace (poștă, fax, email) pâna la ora stabilită pentru exprimarea votului. 
Ordinea de zi:  
1. Prezentarea spre analiză şi supunerea spre aprobare a ofertei de valorificare cu prețul de 3.000 euro plus TVA a 
autoutilitarei marca Renault tip Midlum 220.16, înmatriculată cu nr. B-72-YCD, deținută în proprietate de către 
debitoare, conform ofertei formulată la data de 10.08.2016 de către SC STD EST LOGISTIC SRL prin administrator 
Cristea Orlando Ionel. 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE: 
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar; 

Lista anexă creditori SC Chimopar SA – în faliment 
MEVECO HOLDING LIMITED – Evagorou&Menandrou, 1 Frosia House, et.4, 1066, Nicosia, Cipru 
ASTANCO HOLDINGS LIMITED - Evagorou&Menandrou, 1 Frosia House, et.4, 1066, Nicosia, Cipru 
FLAXCO HOLDINGS LIMITED - Evagorou&Menandrou, 1 Frosia House, et.4, 1066, Nicosia, Cipru 
SIDAL DEZVOLTARE IMOBILIARA – Bucureşti, str. Dumitru Florescu, nr.17, et.3, cam.3, sector 1 

CII Melinte Alexandru Răzvan lichidator judiciar al SC Chimopar SA-în faliment 

 
6. Societatea SOCIETATEA COMERCIALA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA, cod unic de 
înregistrare: 330904 
Tribunalul Bucureşti Secția a VII-a Civilă  
Dosar nr. 32802/3/2015 
Debitor: SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA – în faliment 

Convocator adunare creditori ai 
Societății de Asigurare Reasigurare Astra SA – în faliment 

 Nr.: 119,  Data emiterii: 12.08.2016 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 32802/3/2015 pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secția a VII-a Civilă 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Bucureşti, Secția a VII-a Civilă, Adresa: Bucureşti, Bulevardul Unirii nr.37, 
sectorul 3, cod poștal 030823, fax: 021.313.28.02, e-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro.  
3.Debitor: SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA sediul social: Bucureşti, Sectorul 3, str. Nerva 
Traian, nr. 3, bloc M101, cod unic de înregistrare 330904, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul 
J40/305/1991. 
4. Lichidator judiciar: KPMG Restructuring SPRL, Bucureşti, DN1, Șos. Bucureşti – Ploiești, nr. 69-71, sector 1, 
Număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale al UNPIR: 0499, Tel/fax +40 372 377 800 / +40 372 377 
700, 
5.Lichidatorul judiciar: KPMG Restructuring SPRL cu sediul în București, Sos. Bucureşti – Ploiești nr. 69-71, sector 1, 
în calitate de lichidator judiciar provizoriu al debitorului SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA, 
conform Încheierii de ședință din data de 03.12.2015, pronunțată de Tribunalul Bucureşti, Secția a VII-a Civilă în Dosar 
nr. 32802/3/2015, în temeiul art. 47 şi următoarele, din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei 
şi de insolvență, convoaca adunarea creditorilor SOCIETATII ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA – (în 
faliment, în bankruptcy, en faillite) 
Sedința va avea loc la data de 19 august 2016 ora 15:30 la Rin Central Hotel, str. Traian, nr. 55A, sector 3, Bucureşti, 
Sala conferinta George Calinescu, având ca ordine de zi: 
1. Prezentarea și aprobarea Strategiei de valorificare a activelor aflate în patrimoniul societății Societatea Asigurare-
Reasigurare Astra SA (în faliment, în bankrupcy, en fallite), de natura activelor corporale mobile şi imobile, a stocurilor 
şi a obiectelor de inventar 
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2. Prezentarea și aprobarea Raportului cadru privind modalitatea de lichidare a bunurilor din averea debitoarei şi a 
Regulamentelor de valorificare cadru corespunzătoare tipurilor de vânzare propuse  
3. Aprobarea modalităţii de valorificare prin transferul portofoliului de bancassurance şi negocierea de catre 
Lichidatorul judiciar a termenilor şi condiţiile tranzacției 
4. Punerea în discuția creditorilor a solicitării efectuate de Fondul de Garantare a Asiguraților privind includerea sa în 
Comitetul creditorilor şi luarea la cunostinţă despre retragerea unui membru din Comitetul Creditorilor, după caz. 
Alegerea unui nou membru în comitetul creditorilor şi confirmarea unei noi componente a Comitetului Creditorilor.  
5. Alegerea Preşedintelui Comitetului Creditorilor.  
Materialele informative care se vor discuta în cadrul adunării vor fi disponibile pe site-ul societății (www.astrasig.ro) şi 
pe site-ul lichidatorului judiciar. De asemenea, lichidatorul judiciar informează creditorii că în ziua şi la locul stabilit 
pentru Adunarea creditorilor, în intervalul orar 15:30-15:45, KPMG Restructuring SPRL va efectua activitățile de 
secretariat ale adunării constând în verificarea întrunirii cvorumului de prezență, verificarea 
împuternicirilor/mandatelor, respectiv a pozițiilor scrise primite de la creditori, urmând ca ședința să înceapă la ora 
15:45. Dat fiind numărul mare de creditori, rugăm creditorii care doresc să participe prin corespondenta la şedinţa 
adunării creditorilor să transmită votul şi numele persoanei împuternicite în timp util pentru a putea fi prelucrate datele 
în vederea eficientizării lucărilor de secretariat şi a şedinţei creditorilor.  
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării creditorilor prin împuterniciţi, cu procură specială autentică sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 
Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul va fi semnată de creditor. Inscrisul în 
format electronic, căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat 
calificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la Lichidatorul judiciar, până în ziua şi la ora 
fixată pentru exprimarea votului. 
De asemenea va informam ca se vor considera pentru exprimarea voturilor creantele din TABELUL PRELIMINAR 
RECTIFICAT NR. 1 AL CREANȚELOR DEBITOAREI SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA 
– IN FALIMENT cu data de referință 03.12.2015, ACTUALIZAT la data de 31.07.2016.  
Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL, la sediul din 
Bucureşti, Șos. București – Ploiești nr. 69-71, parter, cam.25, cod poștal 013685, sector 1; Tel: 0372 377 800, Fax: 0372 
377 700, e-mail: kpmg@astrasig.ro, declaratiedecreanta@astrasig.ro. 

Lichidator judiciar al Societatea Asigurare-Reasigurare Astra SA – în faliment 
KPMG Restructuring SPRL 

 
Județul Buzău 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea MIRAMAR VALIENTE SRL, cod unic de înregistrare: 32640318 

Rapoartele lunare nr. 1/04.04.2016 şi nr. 2/27.05.2016 
privind pe debitorul SC Miramar Valiente SRL 

Dosar nr. 2983/114/2015; Tribunalul Buzău, Secţia a II-a Civila, de contencios administrativ şi fiscal. Judecător sindic: 
Mihail – Gabriel Stănescu. Arhiva instanţei: Buzău, Bd. N. Bălcescu, nr. 8. Tel: 0238/726097. Program:zilnic: 9.30 – 
13.00.  
Debitor: SC Miramar Valiente SRL cu sediul în Buzău, str. Păcii nr. 14, judeţul Buzău, înmatriculată la ORC Buzău sub 
nr J10/10/2014, având CIF 32640318. 
Administrator judiciar: R&R Proinsolvenţă SPRL” prin practician în insolvenţă av. Râpeanu Elena. Cod de identificare 
fiscală: 26065437. sediu: Buzău, str. Obor, Bloc 11, sc.B, ap. 1, jud. Buzău; Tel/fax: 0238/716.095; 0745.400.275; mail: 
office@rrproinsolventa.ro. 
Raport lunar nr. 1/04.04.2016: Menţiuni privind descrierea modului în care administratorul judiciar s-a achitat de 
atribuţiile sale în perioada 01.02.2016 – 04.04.2016: 
Prin sentinţa nr. 73/01.02.2016 pronunţată de Tribunalul Buzău – Secţia a II a Civilă în dosar nr. 2983/114/2015 a fost 
deschisă procedura generală a insolvenţei împotriva debitoarei SC Miramar Valiente SRL la cererea creditorului SC 
peri România SRL. În perioada 01.02.2016 – 04.04.2016 administratorul judiciar desemnat în exercitarea atribuţiilor 
sale legale şi a celor dispuse de judecătorul sindic a efectuat operaţiunile şi a luat măsurile următoare: 
- În temeiul art. 100 din legea 85/2014 a emis notificarea nr 113/03.03.2016 prin care a notificat creditorii cu privire la 
deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei. Notificarea a fost comunicată debitoarei, 
creditorilor, publicată în BPI nr. 4728/07.03.2016 şi în cotidianul România Liberă din 04.03.2016; 
La termenul procedural din 28.03.2016 a fost întocmit, pe baza declaraţiilor de creanţe formulate de creditori, tabelul 
preliminar al creanţelor asupra averii debitoarei, în care sunt înscrise creanţe bugetare în valoare de 822.415 lei şi 
chirografare în valoare de 108.629 lei. 
Tabelul preliminar al creanţelor a fost depus la dosarul cauzei prin adresa procesuală din 29.03.2016, comunicat 
debitoarei şi creditorilor, aşa cum dovedim cu înscrisurile anexate şi publicat în BPI nr. 6323/29.03.2016. A fost 
desemnat administrator special, conform Deciziei asociatului unic nr. 1/11.03.2016 în persoana administratorului social 
de fapt Bogdan Daniela Nicoleta. 
- La termenul procesual din 30.03.2016 a fost convocată şi s-a desfăşurat adunarea creditorilor, având pe ordinea de zi: 
alegerea comitetului creditorilor, confirmarea administratorului judiciar, stabilirea onorariului şi a propunerii de intrare 
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ÎN ATENŢIA ADUNĂRII CREDITORILOR SOCIETĂȚII DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA – în faliment  
 
REF. Ședința Adunării creditorilor SOCIETĂȚII DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA – în faliment din stabilită 
pentru data de 19.08.2016, ora 15:30 
 
Stimati creditori,  
 
Subscrisa KPMG Restructuring SPRL cu sediul în București, Sos. București – Ploiești nr. 69-71, Sector 1, în calitate de 
Lichidator judiciar al debitorului SOCIETĂȚII DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA – în faliment, având sediul social în 
Bucuresti, Bd Nerva Traian nr. 3, bl.M101, et. 11, CUI 330904, J40/305/1991, conform Încheierii de ședință din data de 
03.12.2015, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă în Dosar nr. 32802/3/2015, în temeiul art. 47 și 
următoarele din Legea  nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, vă transmitem prezenta 
 

INFORMARE 
 

Prin care raportat la ședința adunării creditorilor SOCIETĂȚII DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA – în faliment, care va 
avea loc la data de 19 august 2016 ora 15:30  la Rin Central Hotel, Str. Traian, nr. 55A, sector 3, București, Sala conferință 
George Calinescu, București având ca ordine de zi: 

1. Prezentarea și aprobarea Strategiei de valorificare a activelor aflate în patrimoniul societății Societatea 
Asigurare-Reasigurare Astra S.A. (în faliment, in bankrupcy, en fallite), de natura activelor corporale mobile si 
imobile, a stocurilor si a obiectelor de inventar 

2. Prezentarea și aprobarea Raportului cadru privind modalitatea de lichidare a bunurilor din averea debitoarei si a 
Regulamentelor de valorificare cadru corespunzătoare tipurilor de vânzare propuse  

3. Aprobarea modalității de valorificare prin transferul portofoliului de bancassurance si negocierea de către 
Lichidatorul judiciar a  termenilor și condițiile tranzacției 

4. Punerea în discuția creditorilor a solicitării efectuate de Fondul de Garantare a Asiguraților privind includerea sa 
în Comitetul creditorilor si luarea la cunoștință despre retragerea unui membru din Comitetul Creditorilor, după 
caz. Alegerea unui nou membru în comitetul creditorilor și confirmarea unei noi componente a Comitetului 
Creditorilor.  

5. Alegerea Președintelui Comitetului Creditorilor.  
 
Dorim să facem următoarele precizări cu privire la punctele de pe ordinea de zi: 
 

1. Prezentarea și aprobarea Strategiei de valorificare a activelor aflate în patrimoniul societății Societatea 
Asigurare-Reasigurare Astra S.A. (în faliment, in bankrupcy, en fallite), de natura activelor corporale mobile si 
imobile, a stocurilor si a obiectelor de inventar 

 
Dată fiind natura confidențială a informațiilor cuprinse în conținutul strategiei de valorificare a activelor, materialul pregătit 
pentru acest punct de pe ordinea de zi va fi pus la dispoziția creditorilor ASTRA înregistrați în Tabelul preliminar rectificat nr. 
1 actualizat la data de 31.07.2016, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 15055 din data de 12.08.2016, la 
solicitarea acestora transmisă în scris către următoarele adrese de e-mail: kpmg@astrasig.ro, 
declaratiedecreanta@astrasig.ro sau prin fax la numărul 40 (372) 377 700.  
 

2. Prezentarea și aprobarea Raportului cadru privind modalitatea de lichidare a bunurilor din averea debitoarei si a 
Regulamentelor de valorificare cadru corespunzătoare tipurilor de vânzare propuse  

 
Dată fiind natura confidențială a informațiilor cuprinse în conținutul strategiei de valorificare a Raportului cadru privind 
modalitatea de lichidare a bunurilor si a Regulamentelor de valorificare cadru corespunzătoare tipurilor de vânzare 
propuse, materialul pregătit pentru acest punct de pe ordinea de zi va fi pus la dispoziția creditorilor ASTRA înregistrați în 
Tabelul preliminar rectificat nr. 1 actualizat la data de 31.07.2016, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 15055 

mailto:kpmg@astrasig.ro
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din data de 12.08.2016, la solicitarea acestora transmisă în scris către următoarele adrese de e-mail: kpmg@astrasig.ro , 
declaratiedecreanta@astrasig.ro sau prin fax la numărul 40 (372) 377 700.  
 

3. Aprobarea modalității de valorificare prin transferul portofoliului de bancassurance și negocierea de către 
Lichidatorul judiciar a  termenilor și condițiile tranzacției 
 

Vă aducem la cunoștință faptul că acest punct de pe ordinea de zi a fost supus discutării și aprobării Comitetului creditorilor 
în ședința din data de 19.08.2016, ora 13:00. Hotărârile comitetului creditorilor cu privire la acest punct de pe ordinea de zi 
ce vor fi consemnate în procesul verbal al ședinței, urmează a fi prezentate de lichidatorul judiciar și în cadrul prezentei ședințe 
a adunării creditorilor.  

În considerarea obiectul acestui punct de pe ordinea de zi supus aprobării Adunării creditorilor, informăm pe scurt asupra 
concluziilor analizelor demarate de lichidatorul judiciar cu privire la modalitatea de valorificare a activelor Debitoarei prin 
transferul portofoliului de bancassurance, după cum urmează: 

(a) Cu privire la atribuțiile Lichidatorului Judiciar, Legea nr. 85/2014  privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență stabilește, în articolele 258 - 264 modalitățile de valorificare a patrimoniului unei societăți de asigurare-
reasigurare aflată în faliment și pașii procedurali de parcurs, indicând, totodată, ca primă modalitate de lichidare 
cumpărarea de active si 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. 

(b) În conformitate cu dispozițiile art. 263 si art. 264 din Legea insolvenței, s-a prevăzut ca negocierea privind tranzacția 
de cumpărare de active și asumare de pasive cu investitorii interesați considerați de ASF să fie efectuată de îndată 
după ce adunarea creditorilor aprobă această modalitate de lichidare. 

(c) Urmând procedura legală în vederea stabilirii unei strategii corecte de valorificare a activelor –în acest caz de tipul 
polițe bancassurance - ce trebuie vândute cu prioritate pentru a evita diminuarea valorii acestora, lichidatorul judiciar 
a parcurs mai multe etape (realizare Teaser, corespondență cu asigurătorii interesați, discuții cu evaluatori 
specializați, organizare ședințe de informare), recepționând interes ferm din partea unui asigurator important.  

(d) In data de 8.08.2016 lichidatorul judiciar a solicitat conform prevederilor art. 258 lit q) din Legea nr. 85/2014 avizul 
prelabil al Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la metoda de valorificare ropusă pentru vânzarea 
portofoliului de polițe multinanuale din clasa 8 vândute asiguraților prin intermediul bancilor (denumit generic 
“portofoliu de polițe bancassurance”).  

(e) In data de 12.08.2016 lichidatorul judiciar a informat Fondul de Garantare al Asiguratilor, conform prevederilor art. 
258 lit q) din Legea 85/2014, cu privire la metoda de valorificare propusa pentru vanzarea portofoliului de polite 
multinanuale din clasa 8 vandute asiguratilor prin intermediul bancilor (denumit generic “portofoliu de polite 
bancassurance”). 

Urmare a analizei Lichidatorului judiciar privind oportunitatea valorificării acestui portofoliu de bancassurance al Debitoarei 
ASTRA, bazată pe cele mai bune estimări și potrivit datelor comunicate de personalul specializat, considerând totodată și 
factorii de risc care ar afecta poziția de numerar a ASTRA, propunem aprobarea negocierii termenilor si conditiilor finale si 
incheierea transferului prin vanzare a portofoliului de polite bancassurance catre asigurătorul interesat, conform ofertei 
primite din partea acestei Societăți. 
 
Analiza completă a lichidatorului judiciar cu privire la oportunitatea valorificării portofolilui de bancassurance poate fi pusă la 
dispoziția creditorilor, la solicitarea scrisă a acestora, comunicată către următoarele adrese de corespondență: 
kpmg@astrasig.ro , declaratiedecreanta@kpmg.ro  
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4. Punerea în discuția creditorilor a solicitării efectuate de Fondul de Garantare a Asiguraților privind includerea sa 
în Comitetul creditorilor si luarea la cunoștință despre retragerea unui membru din Comitetul Creditorilor, după 
caz. Alegerea unui nou membru în comitetul creditorilor și confirmarea unei noi componente a Comitetului 
Creditorilor.  

 
Vă aducem la cunoștință faptul că discutarea solicitării efectuate de Fondul de Garantare a Asiguraților privind includerea sa 
în componența Comitetului creditorilor ASTRA precum și posibilitatea de retragere a unui membru actual al Comitetului 
reprezintă punct de pe ordinea de zi a ședinței Comitetului Creditorilor stabilit pentru data de 19.08.2016, ora 13:00.  
Concluziile discuțiilor și hotărârile membrilor Comitetului Creditorilor din cadrul ședinței stabilite pentru data de 19.08.2016 
vor fi consemnate în procesul verbal al ședinței și vor fi comunicate creditorilor prezenți la ședința Adunării creditorilor.  
 
Dat fiind faptul că: 

(a) structura actuală a Comitetului Creditorilor a fost selectată în cadrul ședinței Adunării creditorilor din data de 
25.04.2016, în considerarea unui clasament al primilor 20 de creditori cu drept de vot conform Tabelului preliminar 
de creanțe publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6676 din data de 04.04.2016, clasament în care Fondul 
de Garantare a Asiguraților se afla la poziția 14 [acesta nefiind desemnat drept membru al Comitetului de Creditori 
curent] și 

(b) urmare a rămânerii definitive a hotărârii privind deschiderea procedurii de faliment a Societății de Asigurare 
Reasigurare ASTRA SA, din data de 28.04.2016, Fondul de Garantare a Asiguraților a procedat la efectuarea plăților 
din disponibilitățile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări inclusiv pentru aceia care au 
formulat cerere de plată direct către FGA dar și cerere de înscriere la masa credală a Debitoarei 

Lichidatorul judiciar a analizat parte din tranșele de plăți efectuate de FGA si a concluzionat asupra oportunității actualizării 
Tabelui preliminar rectificat nr 1 publicat în BPI nr. 14990/11.08.2016 pentru necesitatea exprimarii unui vot conform si just 
in cadrul ședințelor creditorilor conform prevederilor art. 49 alin (4) din Legea nr. 85/2014.  
  
Astfel, urmare a analizelor demarate de lichidatorul judiciar, Fondul de Garantare a Asiguraților a fost înscris în Tabelul 
preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor cu data de referință 03.12.2015, actualizat la data de 31.07.2016 (BPI nr. 
15055/12.08.2016) la poziția 209, cu o creanță de asigurări certă, lichidă și exigibilă în cuantum de 12,279,964.04 lei, 
reprezentând 6.3656% din totalul masei credale 
Ca atare, prezentăm în cele de mai jos clasamentul actualizat al primilor 20 de creditori, în funcție de procentul deținut din 
total creanțe înscrise în Tabelul preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor cu data de referință 03.12.2015, actualizat la data de 
31.07.2016. În acest clasament, Fondul de Garantare a Asiguraților se află la poziția 4, cu o creanță certă, lichidă și exigibilă în 
cuantum de 12,279,964.04 lei.  

Nr. crt. Denumire/Nume și prenume creditor  Sume admise cu 
drept de vot (RON)  

 Sume admise sub 
condiție suspensiva   

 Procent din total 
creanțe  

1 OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA 16,430,028.20 4,473,599.20 8.5169% 

2 Agenția Națională de Administrare Fiscală 16,104,291.00 15,309,675.00 8.3481% 

3 T&T SALVAGE LLC 12,867,914.07 0.00 6.6704% 

4 Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) 12,279,964.04 697,933,305.76 6.3656% 

5 ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI SA  10,989,132.76 3,661,231.14 5.6965% 

6 GROUPAMA ASIGURARI SA 9,557,705.56 1,282,668.15 4.9545% 

7 UNIQA Asigurări SA 9,200,822.45 3,100,010.76 4.7695% 

8 Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania 
(B.A.A.R.) 7,738,375.58 0.00 4.0114% 

9 CX REINSURANCE COMPANY LIMITED 6,624,238.34 0.00 3.4338% 

10 GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA 6,268,799.92 1,020,299.11 3.2496% 
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ABCD 

Nr. crt. Denumire/Nume și prenume creditor  Sume admise cu 
drept de vot (RON)  

 Sume admise sub 
condiție suspensiva   

 Procent din total 
creanțe  

11 Fondul de Protecție a Victimelor Străzii 4,959,926.05 0.00 2.5711% 

12 HELLENIC SEAWAYS MARITIME 4,752,463.21 0.00 2.4636% 

13 BISMARK MARITIME LIMITED 4,203,893.62 0.00 2.1792% 

14 
ASOCIATIA SOCIETATILOR DE ASIGURARE DIN UNGARIA 
-  BIROUL DE ASIGURARI AUTO  DIN UNGARIA (MAGYAR 
BIZTOSITOK SZOVETSEGE) 

2,856,760.25 97,685,141.91 1.4809% 

15 GRIMALDI EUROMED S.P.A. 2,834,294.85 446,040.00 1.4692% 

16 FINNLINES PLC 2,281,318.24 0.00 1.1826% 

17 GRIMALDI DEEP SEA S.P.A. 2,268,011.39 223,020.00 1.1757% 

18 Lista creditori salariați conform Anexa 1 2,072,174.00 1,152,695.00 1.0742% 

19 ALLIANZ Deutschland AG 2,037,612.33 0.00 1.0562% 

20 PORSCHE VERSICHERUNGS AG SALZBURG SUCURSALA 
ROMANIA 1,832,451.09 412,746.58 0.9499% 

Notă: sumele admise sunt compuse din creanțele scadente, nescadente și înscrise sub condiție rezolutorie din Tabelul preliminar rectificat 
nr. 1 al creanțelor cu data de referință 03.12.2015, actualizat la data de 31.07.2016.  

(c) Fondul de Garantare a Asiguraților, prin adresa nr. 37002 din data de 02.06.2016 și-a exprimat intenția de a fi inclus 
în Comitetul creditorilor Societății de Asigurare Reasigurare ASTRA SA. 

(d) Posibilitatea ca FGA să fie inclus în Comitetul Creditorilor ASTRA implică renunțarea la mandat a unuia dintre membrii 
actuali, fapt pentru care acest aspect a fost supus atenției și hotărârii membrilor comitetului creditorilor. Hotărârea 
unuia dintre membrii actuali privind renunțarea la a fi parte din Comitetul creditorilor va fi comunicată în cadrul 
ședinței Adunării creditorilor, fiind totodată consemnată și în procesul verbal al ședinței, astfel încât creditorii să 
poată exprima un vot față de solicitarea FGA de a fi inclus în componența Comitetului Creditorilor.  

 
5. Alegerea Președintelui Comitetului Creditorilor 

 
Dat fiind faptul că, prin adresa fn/09.05.2016, creditorul Allianz-Țiriac Asigurări SA a comunicat către KPMG Restructuring 
SPRL, demisia sa din funcția de Președinte al Comitetului Creditorilor ASTRA, funcție în care a fost desemnat în cadrul Adunării 
creditorilor din data de 25.04.2016, lichidatorul judiciar propune, pentru necesitățile procedurii și pentru asigurarea 
reprezentării creditorilor ASTRA,  desemnarea un nou președinte al comitetului creditorilor (dintre membrii aleși ai 
comitetului), care să îndeplinească atribuțiile prevăzute în Legea nr. 85/2014.  
Urmarea a confirmării componenței Comitetului creditorilor (prin posibilitatea renunțării la mandat a unui membru actual și 
includerea FGA în Comitetul creditorilor ASTRA), creditorii vor vota conform noii structuri, în vederea desemnării unui 
Președinte al Comitetului creditorilor.  

*** 
Lichidatorul judiciar informează creditorii că în ziua și la locul stabilit pentru Adunarea creditorilor, în intervalul orar 15:30-
15:45, KPMG Restructuring SPRL va efectua activitățile de secretariat ale adunării creditorilor constând în verificarea întrunirii 
cvorumului de prezență, verificarea împuternicirilor/mandatelor, respectiv a pozițiilor scrise primite de la creditori, urmând 
ca ședința să înceapă la ora 15:45. Dat fiind numărul mare de creditori, rugăm creditorii care doresc să participe prin 
corespondenta la şedinţa adunării creditorilor să transmită votul şi numele persoanei împuternicite în timp util pentru a putea 
fi prelucrate datele în vederea eficientizării lucărilor de secretariat şi a şedinţei creditorilor.  
 
 
Lichidator judiciar al SOCIETĂȚII DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA – în faliment 
KPMG Restructuring SPRL  
Prin Asociat coordonator Munteanu Speranța 


