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Municipiul Bucureşti 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea URACO INTERNATIONAL PRODSERVICOM SRL, cod unic de înregistrare: 457186 
Tribunalul Bucuresti 
Sectia A VII-A Civila 
Dosar nr. 14560/3/2010 
Termen: 23.02.2017 

Reconvocarea adunarii creditorilor 
Nr. 92/16.01.2017 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 14560/3/2010, Tribunal Bucureşti, Secţia a VII-a Civila 
Judecător sindic: BUMBULUŢ ANCA 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa B-dul Unirii, nr 37, sector 3, Bucureşti 
Programul arhivei/registraturii instanţei luni-vineri 09:00-14:00 
3.Debitor: URACO INTERNATIONAL PRODSERVICOM SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 6, str. Sibiu, nr. 27/A, 
bloc H5, ap. 12, cod poştal 73432, CIF 457186, Număr de ordine în registrul comerţului J40/2867/1992. 
4.Creditori: Lista anexa. 
5.Lichidator judiciar: ROYAL INSOLV I.P.U.R.L. (fosta Pălăcean Carmen şi Ştefănescu Florenţa Luiza – Cabinete 
asociate de practicieni în insolvenţă), Cod de Identificare Fiscala 28399581, cu sediul în Bucureşti, Bd. Unirii, nr. 37, 
bl. A4, sc. 4, et. 5, ap. 93, sector 3, Număr de înregistrare în Registrul Formelor de Organizare RFO II – 0535, nr. 
matricol 2A0535, tel./fax. 031.401.27.18, tel. mobil 0723.452.218, e-mail: office@royalinsolv.ro, prin asociat 
coordonator Pălăcean Carmen. 
6.Subscrisa ROYAL INSOLV I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitoarei URACO INTERNATIONAL 
PRODSERVICOM SRL, conform sentinţei comerciale nr. 527 din data de 27.01.2011 pronunţată de Tribunalul 
Bucureşti, Secţia a-VII-a Comerciala, în dosarul 14560/3/2010, în temeiul art. 13 din Legea 85/2006  
reconvoaca 
Adunarea Creditorilor debitoarei Uraco International Prodservicom SRL – în faliment, care va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Bucureşti, Bd. Unirii, nr. 37, bl. A4, sc. 4, et. 5, ap. 93, sector 3 (interfon 93) în data de 
25.01.2017, orele 11.00 (tel mobil 0723.452.218, tel./fax. 031.401.27.18, e-mail office@royalinsolv.ro). 
ORDINE DE ZI 
1. Avansarea sumelor necesare pentru evaluarea a doua bunuri mobile, care fac obiectul dosarelor de executare silita, 
aflate pe rolul B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache: pentru remorca marca Montracon, apartinand debitoarei Tria Line 
SRL, în dosar de executare silita nr. 422/2011, suma de 600 RON + TVA, şi pentru autoturismul marca Peugeot, 
apartinand debitoarei Inovar Floor SRL, în dosar de executare silita nr. 430/2011, suma de 500 RON+TVA. Mentionam 
ca Ofertele Financiare au fost transmise executorului judecatoresc B.E.J.A. Dumitrache şi Dumitrache de catre 
evaluator Eval Corp SRL. 
Conform Adresei cu nr. 2421/05.01.2017, eliberata de U.N.P.I.R. Filiala Bucureşti, şi comunicata lichidatorului 
judiciar, prin serviciile postale în data de 06.01.2017: 
“In baza art. 117, alin. (9) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolventa, republicat 
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1007 din 15/12/2016, 
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Nu sunt decontate din fondul de lichidare urmatoarele: cheltuielile de transport/cazare […], cheltuielile de functionare a 
sediului profesional, consumabile, abonamente, cotizatii profesionale, asigurari profesionale, asigurari de raspundere, 
comisioanele bancare, onorariile de executare şi alte cheltuieli indirect. 
In plus din adresa dvs. a rezultat faptul ca debitorul a detinut bunuri în patrimoniu iar sumele rezultate în urma 
valorificarii acestora s-au distribuit catre creditori, fara a se previziona un buget pentru cheltuielile ulterioare cu 
procedura”.  
2. In masura în care nu veti avansa sumele respective, va solicitam sa va exprimati acordul în sensul inchiderii celor 
doua dosare de executare silita.  
Anexam: Adresele cu nr. 422/2011/23.11.2016 şi nr. 430/2011/23.11.2016, comunicate de catre B.E.J.A. Dumitrache şi 
Dumitrache, doua oferte financiare şi adresa nr. 2421/05.01.2017, eliberata de U.N.P.I.R. Filiala Bucureşti. 
Va rugam sa asigurati prezenta unui reprezentant autorizat care sa voteze în Adunarea creditorilor problemele aflate pe 
ordinea de zi, în conditiile specificate în art. 14 alin. 3 din Legea privind procedura insolventei. Astfel reprezentantii 
creditorilor vor depune o procura autentica sau delegatie în cazul persoanelor juridice şi a creditorilor bugetari cu care 
pot face dovada dreptului de a participa la Adunarea Creditorilor şi de a vota asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi 
în numele şi pe seama persoanei pe care o reprezinta. In caz contrar, puteti trimite punctul de vedere în scris la numarul 
de fax 031.401.27.18 sau în format electronic la adresa de e-mail office@royalinsolv.ro. 
Tabel creditori: 
1. Directia Generala Regionala a Finantelor Publice – Bucureşti, în reprezentarea Administratiei Finantelor Publice 
sector 6 cu sediul în Bucureşti, str. Sperantei, nr. 40, sector 2; 
2. Saint Gobain Construction Products Romania SRL, cu sediul ales în Bucureşti, Bd. Preciziei (Preciziei Business 
Center), nr. 1, et. 4, sector 6, la Urban & Asociatii SRL. 

Lichidator judiciar, 
Royal Insolv I.P.U.R.L. 

Prin asociat coordonator Palacean Carmen 
 

2. Societatea SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A., 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: 20.03.2017 

Extras raport de activitate 
pentru perioada 01-30 noiembrie 2016 și situația privind cheltuielile efectuate în perioada 01 octombrie– 30 

noiembrie 2016, elaborat conform art. 258 lit. l coroborat cu prevederile 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. Conform hotărârii ședinței Adunării creditorilor din 25.04.2016 KPMG Restructuring 
SPRL a fost confirmat ca și Lichidator judiciar definitiv. Față de această decizia a creditorilor instanța a luat act la 
termenul din 23.05.2016.  
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 01.11 – 30.11.2016 (perioada de raportare), raport ce prezintă modul în 
care și-a îndeplinit Lichidatorul judiciar atribuțiile dar și justificarea cheltuielilor efectuate din fondurile debitoarei. Cu 
privire la situația cheltuielilor efectuate facem precizarea că prezentăm și informațiile aferente lunii octombrie 2016 dat 
fiind că la finalizarea raportului anterior acestea nu erau disponibile.  
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 sumarizat 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 în principal 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, sau activități noi inițiate în perioada de raportare.  
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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.  
În cele de mai jos sunt menționate principalele tipuri de activități avute în vedere de Lichidatorul judiciar pe parcursul 
perioadei de raportare: 

Sumar principalelor activități desfășurate în perioada de raportare  
Analiza cererilor de admitere a creanțelor la masa credală (atât cereri noi de creanță, cât și cereri de repunere în 
termen, cereri de plată, cereri de suplimentare creanță, cereri precizatoare etc) și realizarea punctajelor cu creditorii 
înscriși în Tabelul preliminar al creanțelor; Analiza cererilor de admitere la masa credală formulate de Fondul de 
Garantare a Asiguraților pentru creanțe certe, lichide şi exigibile. 
Monitorizarea litigiilor aflate pe rolul instanțelor şi formularea apărărilor în dosarele aflate pe rol; 
Documentarea și pregătirea răspunsurilor la solicitările externe venite din partea diverselor autorități, respectiv 
pregătirea și furnizarea de informații și documente (cercetări penale cu privire la anumite fapte de abuz în serviciu, 
spălare a banilor, delapidare, evaziune fiscală, complicitate la abuz în serviciu, conflicte de interese, înșelăciune, 
constituire a unui grup infracțional organizat); 
Întocmirea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2015, precum şi desfășurarea 
procesului de audit; 
Activități de recuperare a creanțelor în sold la data deschiderii procedurii de faliment şi reflectarea contabilă a tuturor 
operațiunilor efectuate în cursul anului 2016; 
Continuarea negocierilor exclusive cu ofertantul declarat câștigător, ca urmare a aprobării Adunării Creditorilor, în 
cadrul procedurii de desemnare a unei părți interesate în transferul portofoliului de polițe de asigurare generale 
bancassurance şi pregătirea documentației pentru aprobarea operațiunii de către ASF; 
Continuarea discuțiilor cu părți interesate în a analiza portofoliul de polițe de asigurări de viață al Societății; 
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, corespondență 
cu instituțiilor bugetare din state respective; 
Continuarea acțiunii de predare a arhivei de documente din locațiile Astra. 
Conservarea activelor şi pregătirea activelor şi a documentației de proprietate pentru începerea operațiunilor de 
valorificare imediat ce avizul ASF va fi emis.  
Demararea procesului de reorganizare teritoriala – faza a doua şi disponibilizarea personalului. 
Demararea procesului de inventariere parțială a patrimoniului la 31.10.2016 
Accesarea Fondului de Garantare a creanțelor salariale conform prevederilor Legii 200/2006 şi furnizarea 
informațiilor necesare pentru finalizarea operaţiunilor de plăţi către salariaţii înscrişi la masa credală.  

Facem precizarea că în derularea activităților menționate anterior sunt implicați reprezentanții Lichidatorului judiciar, 
cât și personalul Societății alocat pe operațiunile specifice lichidării (pregătirea de informații solicitate de diverse 
autorități, 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). 
1.2. Gestionarea relației cu alte părți implicate 
1.2.1. Solicitări recepționate din partea diverselor autorități  
În perioada de raportare, Societatea a continuat activitățile de pregătire și transmitere a informațiilor solicitate de 
instituțiile implicate în verificarea unor fapte: ANAF, DNA, DIICOT.  
1.2.2. Comunicarea cu Autoritatea de Supraveghere Financiară 
La data prezentului raport se așteaptă din partea ASF avizarea următoarelor solicitări transmise de Lichidatorul judiciar 
către autoritate:  
- Solicitarea avizului ASF cu privire la denunțarea polițelor de asigurare încheiate de Astra pentru activitatea de 
asigurări generale din România, polițe având data de expirare după data de 30.09.2016, potrivit adresei nr. 
4153/15.04.2016, înregistrată sub nr. 28042/18.04.2016;  
- Solicitarea avizului prealabil ASF cu privire la metoda de valorificare propusă de Lichidatorul judiciar pentru 
vânzarea activelor corporale mobile și imobile, a stocurilor și a obiectelor de inventar evidențiate extra bilanțier din 
patrimoniul Societății, prin adresele înregistrate la ASF cu nr. 58148/11.08.2016 și nr.65840/14.09.2016.  
- Îndrumări/clarificări privind încadrarea garanțiilor, pentru nevoile activității de distribuire a sumelor rezultate din 
valorificare active admise să acopere rezervele tehnice, distinct în active aferente rezervelor constituite în privința 
creanțelor de asigurări de viață și respectiv a creanțelor generale, non-viață, ca două grupuri separate, raportat la 
modalitatea de ținere a evidenței acestor active în registrele speciale existente la nivelul Societății, sau alternativ, prin 
considerarea acestora ca un tot unitar, sumele obținute urmând să se aloce proporțional, tuturor creditorilor din 
asigurări, nediferențiat viață – non-viață. Adresa a fost înregistrată la ASF cu numărul 58328/12.08.2016. 
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, conform procedurilor stabilite.  
In cursul lunii noiembrie s-au continuat comunicările cu FGA referitor la situația transmisa la finalul lunii octombrie 
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privind valorile de răscumpărare pentru un număr de 719 polițe de viată care au fost denunțate pana la data de 
3.12.2015 şi a sumelor pentru retururile de prima, acolo unde a fost cazul. 
Tot în cursul lunii noiembrie s-a continuat analiza pentru calculul rezervelor matematice şi de beneficii necesare pentru 
stabilirea valorilor de răscumpărare şi a retururilor de prima aferente unui număr de 936 de polițe de asigurări de viată, 
care au înregistrat cereri de răscumpărare ulterior datei de 3.12.2015. 
De asemenea, Lichidatorul judiciar şi FGA au desfășurat în perioada de raportare întâlnirile bilunare, în cadrul cărora au 
fost discutate, în principal, aspecte care apar în legătură cu cererile de plată primite de FGA, precum și în legătură cu 
activitatea de verificare a creanței de asigurări a FGA de către Lichidatorul judiciar în vederea înscrierii la masa credală. 
În perioada de raportare Fondul de Garantare a Asiguraților a continuat efectuarea plăților către creditorii din asigurări, 
precum și transmiterea către lichidatorul judiciar a dosarelor plătite și informațiilor aferente acestora, în vederea 
verificării acestora, conform procedurii agreate. Stadiul înregistrării creanţelor declarate de FGA este prezentat în cap. 
2.15. 
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, creanțesalariale@astrasig.ro), ce sunt 
verificate periodic de reprezentanții KPMG.  
1.2.5. Comunicări către autoritățile din Ungaria 
În perioada de raportare au fost recepționate mai multe solicitări și sesizări din partea autorităților din Ungaria, respectiv 
din partea Departamentului de Asigurări Sociale din cadrul Oficiului de stat al Capitalei Budapesta, MOKK - Camera 
Notarilor din Ungaria precum și din partea executorul judecătoresc Pazmandine Meszlenyi Virag de pe lângă Tribunalul 
Budapesta. Solicitările se referă în mare parte la somații de plată venite din litigii finalizate sau sume anterioare 
deschiderii procedurii falimentului pentru care creditorii aveau obligația înscrierii la masa credală. Față de acestea 
Lichidatorul judiciar a demarat o analiză în ce măsură sumele sunt datorate, au fost anterior achitate sau daca nu s-au 
formulat cereri de înscriere la masa credală și se lucrează la formularea unor răspunsuri în funcție de concluziile pentru 
fiecare solicitare.  
1.2.6. Relația cu Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.) 
În perioada de raportare, în baza protocolului de colaborare semnat de Lichidatorul judiciar şi BAAR, au fost 
desfășurate schimburi de informații referitoare la polițele de asigurare RCA/Carte Verde încheiate de Astra și la daunele 
legate de aceste polițe, gestionare de BAAR. 
1.2.7. Solicitări primite cu privire la dosarul ICSID nr. ARB/16/19 
În perioada de raportare au fost recepționate şapte solicitări de furnizare documente și informații din partea Ministerului 
de Finanțe, în calitate de reprezentant al Statului Român în Dosarul arbitral format la ICSID nr. ARB/16/19 (părți The 
Nova Group Investments B.V. vs. Statul Român). Față de aceste solicitări Lichidatorului judiciar a alocat parte din 
echipa pentru pregătirea și comunicarea documentelor, astfel că până în prima săptămână din luna decembrie 2016 au 
fost furnizate documentele și informațiile solicitate, ce erau disponibile Lichidatorului judiciar. 
1.3. Contracte încheiate în perioada de raportare 
În perioada analizată, Debitoarea a încheiat următoarele contracte și acte adiționale, detaliile acestora fiind prezentate în 
tabelul următor: 

Nr. contract 
și dată- 
emitere 

Obiect Furnizor 
Valabilitate 

contract 
Contravaloare 

Contract nr. 
13927/03.11.2
015 

Furnizare servicii întreținere 
proactivă, mentenanță și 
remediere situații pentru 
echipamentele de calcul și 
comunicație ale Beneficiarului 
ASTRA (Administrare 
comunicații Internet și VPN, 
Securitate Cisco+Fortigate, 
menținerea relației cu providerii 
de internet și VPN) 

Class IT 
Outsourcing 
SRL 

12 luni de la data 
semnării de către 
ambele părți 
03.11.2016-
02.11.2017 
Plată tip 
abonament fix 
lunar 

1000 Euro+TVA 

Act adițional 
nr. 5 din data 
de 01.11.2016, 
la contractul 
nr. SRV_AST-
088/30.04.201
3 

Pachetul de servicii prestate de 
acest furnizor se modifică 
astfel: 
- Asistență tehnică remote și 
on site București și SAI 8x5 
(identificare probleme 
reclamate de useri, tratare 
probleme prin dialog telefonic, 
conectare remote, deplasare on 
site, depanare la sediul 

R&M 
Internațional 
’94 SRL  

Valabil conform 
durată inițială 
contract  

Tarif lunar: 2450 euro + 
TVA 
Pentru proiecte 
suplimentare (doar pe 
baza de comanda scrisa 
prealabila din partea 
beneficiarului): 
-10 euro/ora/tehnician 
București şi SAI sau 
- 55 euro/zi/tehnician 
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clientului şi retur on site 
- 1 tehnician senior 
- 1 supervizor 
- 1 junior în limita a 7 ore 
- 1 mașină la dispoziție pe 
baza de programare cu 24h în 
avans 

București şi SAU pentru 
operațiuni neincluse în 
contract sau 
- 85 euro/zi/tehnician 
București şi SAI pentru 
operațiuni neincluse în 
prezentul contract 

Contractul încheiat cu prestatorul de servicii IT Class IT Outsourcing SRL a fost semnat în luna noiembrie 2016 în 
vederea asigurării serviciilor profesionale de întreținere pro-activă, mentenanță și remediere situații pentru 
echipamentele de calcul și comunicații ale Beneficiarului ASTRA (de tipul Administrare comunicații VPN, securitate 
Cisco, Fortigate, menținerea relației cu provider-ii de internet şi VPN, monitorizare internă locală, administrare sistem 
de monitorizare locală etc). Necesitatea încheierii acestui contract provine din faptul că sistemele IT şi platformele 
utilizate de Debitoare (ex. Smart Asig, Smart Sales etc) care conțin informații cu privire la asigurați, dosare de daună, 
plăți precum și întregul sistem contabil sunt accesibile doar prin conexiune VPN/Cisco. Dat fiind că mentenanța acestor 
platforme nu poate fi asigurată intern de personalul actual specializat al ASTRA, serviciul a fost contractat de la un 
prestator autorizat.  
În vederea optimizării costurilor, raportat la volumul de servicii prestate, a fost încheiat actul adițional de reducere a 
costului lunar la contractul încheiat cu R&M Internațional’94 SRL, cu scopul de a asigura asistență remote și on site în 
București şi SAI 8x5 cu privire la sistemele IT (antivirus Kaspersky, depanare telefonică/on site etc).  
De asemenea, în perioada de raportare au fost încheiate mai multe acte adiționale de prelungire perioada contractuală a 
contractelor de furnizare a energiei electrice aferente sediilor – proprietate ASTRA din teritoriu.  
2. Activități derulate de Lichidatorul Judiciar în perioada de raportare 
2.1. Întocmirea Tabelului preliminar rectificat nr. 1 cu data de referință 03.12.2015, actualizat la data de 15.11.2016 
Tabelul preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor împotriva Debitoarei, cu data de referință 03.12.2015, actualizat la data 
de 15.11.2016, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 21655/25.11.2016 a fost întocmit în considerarea 
următoarelor aspecte: 
A. Actualizare pentru nevoia votului a creanței Fondului de Garantare a asiguraților 
a) Lichidatorul judiciar a procedat la actualizarea tabelului preliminar rectificat nr. 1 de creanțe publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 14990 din data de 11.08.2016, cu scopul de a asigura (în cadrul ședinței adunării 
creditorilor) un vot potrivit regulilor unui vot real, conform și just. Prin regula votului conform se înțelege modificarea 
corespunzătoare a tabelului de creanțe pentru cazul stingerii totale sau parțiale a creanțelor, astfel cum este prevăzut de 
art. 49 alin (4) din Legea nr. 85/2014 anume În cazurile privind creditorii ale căror creanțe au fost stinse total sau parțial 
se va proceda la o modificare corespunzătoare a tabelului de creanțe, după caz. 
b) Considerații generale. Temeiul legal. În conformitate cu art. 258 alin. 1 lit. c coroborat cu dispozițiile aplicabile din 
art.102 şi următoarele din Legea 85/2014, Lichidatorul Judiciar a întocmit un Raport de analiză a creanțelor Fondului de 
garantare a asiguraților (denumit în continuare FGA”), raport ce prezintă modul în Lichidatorul judiciar și-a îndeplinit 
atribuțiile, cât și metodologiile aplicate în analizarea creanțelor declarate de FGA până la data de 31.10.2016.  
Necesitatea înscrierii la masa credală a creanței FGA a fost motivată de plățile efectuate până la această dată şi pentru a 
asigura în cadrul procedurii de faliment a Astra, respectiv în cadrul sentințelor adunării creditorilor un vot potrivit 
regulilor unui vot real, conform și just, într-o proporție cat mai apropiata de valoarea plaților efectuate şi care se poate 
constitui într-o creanța certa, lichida şi exigibila, 
Astfel, creanța Fondului de Garantare a Asiguraților, admisă în Tabelul preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor împotriva 
Societății de Asigurare Reasigurare ASTRA, actualizat la data de 15.11.2016 este defalcată astfel: 
1. Creanță admisă SCADENTĂ, neafectată de condiție, în cuantum de 49,928,689 lei, constituită din: 
a) 616.151 lei, creanță scadentă conform Tabel preliminar al creanțelor publicat în BPI nr. 6676/04.04.2016 
reprezentând cheltuieli efectuate de FGA ocazionate de deschiderea dosarelor de daună ale asiguraților/păgubiților 
ASTRA până la data de 17.03.2016. 
b) 9.931.787 lei, creanță scadentă admisă suplimentar conform Tabel preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor cu data de 
referință 03.12.2015, actualizat la data de 31.07.2016, publicat în BPI nr. 15055/12.08.2016, reprezentând sumă plătită 
de FGA creditorilor de asigurări (pentru un număr de 2.393 dosare de daună) care au depus cereri de plată ce au fost 
aprobate de comisia specială a FGA și analizate de Lichidatorul judiciar până la data prezentului tabel 
c) 9.454.946 lei creanță scadentă admisă suplimentar conform Tabel preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor cu data de 
referință 03.12.2015, actualizat la data de 15.11.2016, reprezentând sumă plătită de FGA creditorilor de asigurări 
(pentru un număr de 2.223 dosare de daună) care au depus cereri de plată ce au fost aprobate de comisia specială a FGA 
și analizate de Lichidatorul judiciar până la data prezentului tabel 
d) 29.518.664,06 lei, creanță scadentă admisă suplimentar conform Tabel preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor cu 
data de referință 03.12.2015, actualizat la data de 15.11.2016, reprezentând sumă plătită de FGA creditorilor de 
asigurări aferentă tranșelor 6 și 7. 
e) 407.141 lei, creanță scadentă admisă suplimentar conform Tabel preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor cu data de 
referință 03.12.2015, actualizat la data de 15.11.2016, reprezentând cheltuieli efectuate de FGA ocazionate de 
deschiderea dosarelor de daună ale asiguraților/păgubiților ASTRA până la data de 31.08.2016.  
2. Creanță admisă în cuantum de 657,392,293 lei sub condiție suspensivă a efectuării plății sumelor cuvenite 
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creditorilor de asigurări care au formulat cereri de plată și a prezentării documentelor justificative din care să reiasă 
cuantumul și dovada efectuării plății către creditorii de asigurări, ce a fost actualizată ca urmare a înscrierii creanței 
scadente, aferente punctelor c) şi d) de mai sus.  
B. Actualizare pentru nevoia votului a creanței salariale, modificată ca urmare a plății de către Fondul De Garantare a 
creanțelor salariale şi a subrogării Fondului De Garantare a salariaților în drepturile creditorilor salariați plătiți din 
disponibilitățile acestuia 
Conform Tabelului preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor, împotriva Societății de Asigurare Reasigurare ASTRA SA, 
cu data de referință 03.12.2015, actualizat la data de 31.07.2016, salariații ASTRA (conform Anexa nr. 1), în număr de 
aproximativ 980, dețin creanțe împotriva ASTRA în cuantum de 3.224.869 lei, din care 2.072.174 lei creanță scadentă 
și 1.152.695 lei creanță admisă sub condiția suspensivă a îndeplinirii următoarelor condiții (cumulativ): neefectuarea 
concediului de odihnă în termenul legal stabilit de art. 146 alin. 2 din Codul Muncii și încetarea contractului individual 
de muncă.  
a) Modificarea creanței salariale din cadrul Tabelului preliminar rectificat nr. 1, actualizat la data de 15.11.2016 cu 
plata efectuată din Fondul de Garantare a creanțelor salariale 
În baza deciziei nr. 34/01.09.2016, Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București a admis solicitarea 
de plată a creanțelor salariale (aferente lunii noiembrie 2015, creanță înregistrată la masa credală precum și creanțe de 
tipul concediu neefectuat de angajați la momentul deschiderii procedurii de faliment) stabilind drept cuantum total al 
creanțelor suportate din Fondul de Garantare pentru plata creanțelor salariale suma de 1.649.812 lei.  
Astfel, creanța scadentă aferentă creditorilor salariaților ce a fost admisă în tabelul preliminar rectificat nr. 1 actualizat 
la data de 15.11.2016 a fost diminuată, în baza prevederilor art. 16 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și 
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu valoarea plăților efectuate de Fondul de Garantare a 
Creanțelor Salariale (în cuantum de 1.649.812 lei) rezultând total creanță admisă drept scadentă, creanța în cuantum de 
422,362 lei. 
b) Subrogarea Fondului de Garantare a creanțelor salariale (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 
București) în drepturile salariaților plătiți din disponibilitățile Fondului potrivit prevederilor Legii nr. 200/2016 
Conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborat cu 
prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, 
urmare a plăților efectuate din disponibilitățile Fondului de Garantare a Creanțelor Salariale, Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă București a fost înregistrată în Tabelul preliminar rectificat nr. 1 actualizat la data de 
15.11.2016, cu o creanță în cuantum de 1,649,812 lei, admisă sub condiția suspensivă. În măsura în care se achită 
integral datoriile înregistrate la masa credală a societății și vor rămâne fonduri disponibile, sumele suportate din Fondul 
de garantare trebuie restituite. 
Împotriva Tabelului au fost identificate ca fiind înregistrate următoarele contestații: 

Nr dosar Contestator Obiect Termen Data înregistrare 
44338/3/2016 MUNICIPIUL 

BUCURESTI 
contestație la tabelul preliminar rectificat 
nr.1 (Municipiul București) 

03.04.2017 06.12.2016 

44306/3/2016  DIEFFE FARMA 
SRL 

contestație la tabelul creanțelor (Dieffe 
Farma SRL) 

03.04.2017 06.12.2016 

2.2. Convocarea ședinței Adunării creditorilor și a Comitetului creditorilor pentru 5.12.2016 
În perioada de raportare, Lichidatorul judiciar a convocat creditorii Astra pentru discutarea următoarelor puncte pe 
ordinea de zi: 
- In cazul ședinței Adunării creditorilor din data de 05.12.2016 
→ Aprobarea modificării componenței Comitetului Creditorilor de la 5 la 7 membri  
→ Alegerea celor 2 membri ce vor completa componența Comitetului Creditorilor 
→ Alegerea Președintelui Comitetului Creditorilor 
Ședința Adunării creditorilor convocată pentru această dată a avut drept decizii: 
→ Aprobarea majorării componenței comitetului creditorilor la 7 membri 
→ Prorogarea discutării punctelor 2 şi 3 de pe ordinea de zi într-o ședință ulterioară, convocată pentru data de 
19.12.2016 
→ Procesul verbal al ședinței Adunării creditorilor a fost publicat în buletinul procedurilor de insolvență nr. 22188 din 
data de 06.12.2016. 
- In cazul ședinței Comitetului creditorilor din data de 05.12.2016 
→ Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate și situația privind cheltuielile efectuate în perioada 01 septembrie – 
31 octombrie 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  
→ Prezentarea ofertei şi desemnarea furnizorului de servicii de contabilitate pentru Sucursala din Ungaria (Astra 
Biztosito) conform prevederilor art. 61 coroborat cu prevederile art. 62 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi aprobarea onorariului acestuia.  
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→ Prezentarea ofertei şi desemnarea furnizorului de servicii administrativ-operative pentru Sucursala din Slovacia 
(Astra Poistovna) conform prevederilor art. 61 coroborat cu prevederile art. 62 alin. (6) din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi aprobarea onorariului acestuia. 
→ Discutarea asupra completării componenței Comitetului creditorilor de la 5 la 7 membri. 
Ședința Comitetului creditorilor convocată pentru această dată a avut drept hotărâri: 
→ Creditorii au luat act de măsurile luate de lichidatorul judiciar în perioada 01.09-31.10.2016 și aprobă raportul de 
activitate. 
→ Cu privire la cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi Comitetul creditorilor a decis desemnarea furnizorului de 
servicii de contabilitate Colling Accounting & Consulting LTD pentru Sucursala din Ungaria (Astra Biztosito) și aprobă 
onorariul acestuia. 
→ Cu privire la cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi Comitetul creditorilor a decis desemnarea furnizorului de 
servicii administrativ-operative VGD Slovakia Payroll pentru Sucursala din Slovacia (Astra Poistovna) și aprobă 
onorariul acestuia. 
→ Comitetul creditorilor, si-a exprimat votul negativ cu privire la completarea componenței Comitetului de la 5 la 7 
membrii. 
Procesul verbal al ședinței Comitetului creditorilor a fost publicat în buletinul procedurilor de insolvență nr. 22210 din 
data de 06.12.2016. Nu s-au identificat la data închiderii prezentului raport contestații împotriva acestor hotărâri.  
2.3. Realizarea punctajelor cu creditorii înscriși în Tabelul preliminar al creanțelor 
În perioada de raportare s-a continuat procedura de punctaj cu creditorii ale căror creanțe au fost înscrise în tabelul 
preliminar al creanţelor sub condiția suspensivă a prezentării documentelor în original precum și cu creditorii care au 
formulat contestație cu privire la modalitatea de înscriere a creanței. Astfel că s-au purtat corespondențe și s-au derulat 
întâlniri de lucru pentru clarificarea criticilor incluse de creditori în contestațiile formulate. Această activitate are ca 
scop diminuarea numărului situațiilor pe care instanța va trebui sa se pronunțe precum și eliminarea condiției 
suspensive din tabelul de creanțe.  
Această activitate va continua în perioada următoare dat fiind numărul mare de creditori pentru care trebuie efectuate 
punctajele și este estimată a fi finalizată în luna februarie 2017. Rezultatul fiecărui punctaj se înscrie într-un Raport de 
analiză, document care va fi semnat de ambele părți și care va fi detaliat la nivel de dosar de daună cu diferențele 
existente/modalitatea de înscriere a creanței/menționate sumele și motivele pentru care nu se ajunge la înțelegere (dacă 
este cazul), în conformitate cu dispozițiile date de judecătorul sindic.  
2.4. Analiza cererilor de repunere în termen, cererilor de plata, a cererilor de suplimentare creanță, cereri 
precizatoare etc și a unor cereri noi de creanță 
Având în vedere volumul foarte mare al documentelor depuse de creditorii sau de părți în dosarul de faliment al Astra 
sau la sediul Debitoarei și al Lichidatorului judiciar, documente de tipul cererilor de admitere creanțe, cereri de repunere 
în termen, cereri precizatoare, înscrisuri depuse în completare, cereri de plata etc., reprezentanții Lichidatorului judiciar 
au efectuat demersuri în vederea analizării acestor documente.  
Astfel, în perioada de raportare, au fost preluate și copiate de la arhiva secției a VII-a a Tribunalului București, volume 
de documente depuse de creditori/părți după data deschiderii procedurii de faliment în dosarul 32802/3/2015. 
Documentele astfel recepționate au fost supuse analizei Lichidatorului judiciar, după cum urmează: 
A. Analiza cererilor de admitere creanță/cererilor de repunere în termen și admitere creanță conform dispoziției 
instanței reținute prin încheierea pronunțată în ședința publică din data de 21.11.2016 în dosarul 32802/3/2015 
În cadrul dosarului de fond au fost identificate următoarele tipuri de înscrisuri de tipul cererilor de admitere creanță și 
repunere în termen/cereri de plată ce au făcut obiectul analizei Lichidatorului judiciar. 
Cu privire la cererile formulate de creditori, urmare a analizei efectuate, Lichidatorul judiciar a procedat la notificarea 
creditorilor în cauza, raportat la prevederile art. 110 alin. 4 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență, în considerarea concluziilor analizelor derulate.  
De asemenea, conform dispozițiilor instanței, Lichidatorul judiciar a efectuat publicarea în Buletinul procedurilor de 
insolvență nr. 21622/24.11.2016, a raportului privind analiza cererilor mai sus menționate.  
Mai jos sunt prezentate concluziile și analizele efectuate pentru fiecare tip de cerere: 

Tip document Creditor Concluzia lichidatorului judiciar 
A. Cereri de 
repunere în termen și 
admitere creanță 
 

Mandin Steluț și Mandin 
Ilinca Iuliana 

Lichidatorul judiciar apreciază creanța certa, lichidă şi exigibilă, 
pentru 
sumele la care ASTRA a fost obligata prin hotărârea pronunțată, 
motiv pentru care punctul de vedere este în sensul înscrierii la 
masa credală a creditorilor MANDIN STELUT şi MANDIN 
ILINCA IULIANA cu suma de 3.255,29 lei, defalcată după cum 
urmează: 

Tip creanță Cuantum creanță (Ron) 
Despăgubire (principal) 
conform sentință civilă 
nr. 7590/28.05.2015, 
definitivă 

2.977,55 
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Dobândă legală 63.32 
Cheltuieli de judecată 214.42 
Cheltuieli de executare - 
TOTAL 3.255,29 

In situația în care instanța va admite cererea de repunere în 
termen formulată de creditor, va fi luată măsura înscrierii 
creanței de 3.255,29 lei cu titlu de despăgubiri, dobândă legală 
penalizatoare și cheltuieli de judecată. 

B. Cereri de 
repunere în termen și 
admitere creanță 

Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) 

In situația în care instanța va admite cererea de repunere în 
termen a creditoarei, va fi luată măsura înscrierii creanței în 
cuantum de 7.562,69 lei, în categoria creanțelor de asigurări, 
prevăzută de art. 267 alin 1 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 

C. Cereri de 
repunere în termen și 
admitere creanță 

Service Ciclop SA Lichidatorul judiciar apreciază că în cauză nu poate fi admisă 
cererea de repunere în termen întemeiată de reclamant pe propria 
sa neglijență, fata de adagiu latin - Nemo auditur propriam 
turpitudinem allegans - Nimeni nu poate invoca în susținerea 
intereselor sale propria sa culpa, acesta neputând invoca lipsa de 
diligență prin înscrierea și cu această sumă în tabelul de creanțe 
pentru faptul că nu a avut un răspuns din partea unei autorități. 

D. Cereri de 
repunere în termen și 
admitere creanță 

 
Mordunescu Mihaela 

Raportat la prevederile art. 42 din Legea nr. 85/2014, creditorul 
a fost considerat de drept în termenul de depunere a cererilor de 
înscriere, precedându-se prin urmare la analizarea de către 
Lichidatorul judiciar pe fond a cererii de creanță. Față de 
susținerile de mai jos, în situația în care instanța va admite 
cererea de repunere în termen a creditoarei, va fi luată măsura 
RESPINGERII creanței solicitate în cuantum de 793 euro și 39 
lei. 

E. Cereri de 
repunere în termen și 
admitere creanță 

Pretty Car Față de susținerile de mai jos, în situația în care instanța va 
admite cererea de repunere în termen a creditoarei, va fi luată 
măsura înscrierii parțiale a creanței în cuantum de 76.372,22 lei 
drept creanță chirografară înregistrată în categoria de creanțe 
conform prevederilor art. 161 alin. 8 din Legea nr. 85/2014. 

F. Cereri de 
repunere în termen și 
admitere creanță 

Euro Car Trading Raportat la prevederile art. 42 din Legea nr. 85/2014, creditorul 
a fost considerat de drept în termenul de depunere a cererilor de 
înscriere, procedându-se prin urmare la analizarea de către 
Lichidatorul judiciar pe fond a cererii de creanță. Precizăm că, 
urmare a analizei, creanța solicitată de creditor (obținută prin 
însumarea facturilor fiscale) este în fapt în cuantum total de 
31.519,15 lei, iar suma cu care creditorul a solicitat înscriere la 
masa credală este de 30.627,15 lei. Lichidatorul judiciar a 
identificat și a îndreptat eroarea materială. În condițiile date, 
concluzionăm astfel, cu privire la fondul creanței: 
1) Creanță admisă (scadentă, pură și simplă în categoria 
creanțelor chirografare) – 13.810,37 lei 
2) Creanță respinsă până la depunerea înscrisurilor justificative – 
15.978,53 lei 
3) Creanță respinsă motivat conform centralizatorului de mai sus 
– 1.730,25 lei 
  
Față de susținerile de mai jos, în situația în care instanța va 
admite cererea de repunere în termen a creditoarei, va fi luată 
măsura înscrierii parțiale, pentru situația completării 
documentelor justificative. 
 
Astfel, față de cele de mai sus, dat fiind faptul că pentru parte 
din creanțe nu au fost identificate documente justificative 
necesare pentru a considera creanța admisă, apreciem ca se 
impune ca Euro car Trading, în calitate de creditor, să se 
conformeze dispoziției instanței privind depunerea documentelor 
justificative lipsă, necesare pentru concluzionarea asupra 
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admisibilității sumelor, în caz contrar instanța urmând a pune în 
discuția părților respingerea cererii formulate ca fiind 
nedovedită. 

G. Cereri de 
repunere în termen și 
admitere creanță 

Axa Telecom Pentru ca analiza sa poată fi completă, s-a solicitat 
reprezentantului creditorului sa facă dovada comunicării 
Deciziei Civile nr. 420/A/25.04.2016 şi în măsura în care nu 
depune aceasta comunicare considerăm că este necesar a se 
solicita instanței de judecată să solicite acest document 
creditorului, deoarece nu poate fi primita mențiunea acestuia 
înscrisă în cerere respectiv ca data la care a obținut titlul este 
data legalizării acestuia, respectiv data de 15.06.2016, data de la 
care începe sa curgă termenul de 10 zile prevăzut de lege pentru 
înscrierea la masa credală. 
 
Așadar, pentru aceste considerente apreciem ca fiind tardiv 
formulată cererea de înscriere la masa credală formulată de AXA 
TELECOM SRL raportat la prev. art. 262 alin. 5 şi înțelegem să 
respingem cererea de înscriere la masa credală formulată de 
aceasta, aceștia fiind decăzuți din dreptul de a fi înscriși la masa 
credală a debitoarei Astra. 

H. Cereri de 
repunere în termen și 
admitere creanță 

Direcția Fiscală Locală 
Mediaș, prin serviciul de 
Urmărire și Executare 
Silită 

Cu privire la cererea formulată de creditor, precizăm că 
solicitarea de înscriere la masa credală a debitoarei cu suma de 
1849,68 lei a făcut deja obiectul analizei la momentul întocmirii 
tabelului preliminar de creanțe al societății, iar în urma 
verificării efectuate suma solicitata de creditor nu a fost admisă 
în Tabelul preliminar de creanțe publicat în BPI 
nr.6676/04.04.2016, motivat de faptul că faptul că creditorul era 
decăzut din dreptul de a fi înscris, cererea sa fiind formulată cu 
depășirea termenului limită stabilit în cauză, observații ce se 
regăsesc în tabel la poziția 573, creanțe bugetare.  
 
Împotriva neînscrierii creanței invocate în tabelul preliminar 
creditorul nu a înțeles să formuleze contestație, ci după aproape 
4 luni de la publicarea tabelului a depus din nou cererea de 
înscriere în tabelul de creanțe.  
 
Astfel, prin neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea 
oricărui alt act de procedură în termenul legal apreciem că 
creditorul e decăzut din dreptul de a valorifica creanța pretinsă în 
cadrul procedurii, afară de cazul când legea dispune altfel sau 
când partea dovedește că a fost împiedicată printr-o împrejurare 
mai presus de voinţa ei. 

I. Cerere de plată Agenția Națională de 
Administrare Fiscala 

Față de cererile înregistrate și analiza efectuată s-a concluzionat 
faptul că suma de 250 lei - reprezentând o amenda conform 
PV0316626/22.06.2016 comunicata la data de 07.07.2016 a fost 
deja achitata de ASTRA, astfel că această sumă va fi respinsă. 
 
Cu privire la celelalte sume solicitate, apreciem că sunt incidente 
dispozițiile art.102 alin. 6 din Legea nr.85/2014 conform cărora 
– Creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada 
de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi 
plătite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara 
înscrierea la masa credala. Prevederea se aplica în mod 
corespunzător pentru creanțele născute după data deschiderii 
procedurii de faliment”, mai puțin în privința sumei de 1300 lei 
compusă din suma de 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare 
conform sentința penală 660/27.10.2015 şi decizia penală 
311/09/09.03.2015 pronunțate în dosarul 4893/200/2015, suma 
de 500 lei reprezentând ajutor public conform Încheierilor din 
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08.4.2014, 02.07.2014,sc 1719/29.06.2015, respectiv suma de 
300 lei reprezentând cheltuieli judiciare conform SP 
373/02.11.2015 pronunțată în dosar 2704/260/2013, în privința 
cărora titlurile în baza cărora se solicită înscrierea sunt anterioare 
deschiderii procedurii. 
Prin urmare, în urma analizei cererilor de plată, concluziile 
lichidatorului judiciar sunt în sensul confirmării creanței în 
cuantum total de 3.180 lei și recunoașterii acesteia drept creanță 
în privința căreia sunt incidente disp.art.120 alin.6 din Legea 
nr.85/2014, urmând a fi achitată, în funcție de disponibilitățile 
bănești ale societății, conform documentelor din care rezultă. 

J. CERERI DE 
ADMITERE 
CREANȚĂ 
SUPLIMENTARĂ 
K.  

Autoritatea de 
Supraveghere Financiară 
(ASF) 

În urma analizei cererii formulate, lichidatorul judiciar apreciază 
că în speță sunt incidente dispozițiile art.120 alin.6 din Legea 
nr.85/2014, urmând a fi achitată suma solicitată, în funcție de 
disponibilitățile bănești ale societății, conform documentelor din 
care rezultă, având în vedere că nașterea creanței a avut loc 
ulterior deschiderii procedurii, respectiv prin pronunțarea 
sentinței civile de deschidere a procedurii de faliment a societății 
debitoare în data de 03.12.2016. 

L. Alte înscrisuri Rusu Ionuț, Cornea 
Daniel 

Lichidatorul judiciar a apreciat că în vederea soluționării cererii, 
în temeiul rolului activ al judecătorului sindic, este necesar că 
instanța sa le pună în vedere petenților de a depune pe rolul 
Tribunalului București și al lichidatorului judiciar, cererile de 
înscriere la masa credală a Debitoarei formulate de Rusu Ionuț 
Daniel şi Cornea Daniel împreună cu documentele justificative 
anexate precum şi dovezile de comunicare anterioare. 

M. Alte înscrisuri Schelean Dorina, 
Schelean Nicușor Dorel 

Cererea creditorilor este considerată ca fiind întemeiată și pe 
cale de consecință creanța înregistrată în tabelul de creanțe va fi 
modificată corespunzător, după cum urmează: 
 Menținerea în Tabelul de creanțe doar a creanței față de 
creditorul Schelean Nicușor Dorel, în cuantum de 558.540,19 
lei, neafectată de nicio condiție (pură și simplă) și înregistrarea 
Fondului de Garantare a Asiguraților cu o creanță suplimentară, 
certă, lichidă și exigibilă, neafectată de condiție în cuantum de 
654.051 lei. 
Facem precizarea că aceasta creanța a fost modificată la Tabelul 
actualizat la data de 15.11.2016, cu eliminarea sumelor plătite de 
către FGA şi verificate de către Lichidatorul judiciar. 

B. Analiza cererilor formulate de creditori, față de care instanța a dispus prin încheiere inserarea concluziilor analizei în 
raportul de activitate întocmit de Lichidatorul judiciar 
1. Cererea de plata formulată de Asocierea Klearchos G. Routsis SA – K. Kourtidis SA, în temeiul art. 75 alin 7 din 
Legea nr. 85/2014, care a format obiectul dosarului nr. 31459/3/2016, prin care Asocierea Klearchos a solicitat plata 
sumei de 40.610,81 euro reprezentând garanție în numerar (cash colateral) şi restituirea scrisorii de garanție corporatistă 
emisă în data de 21.07.2014 (in original), a fost soluționată de instanță conform hotărârii pronunțată în data de 
05.12.2016. Astfel, instanța a decis (a) calificarea cererii formulate de Asocierea Klearchos G. Routsis SA – K. 
Kourtidis SA ca fiind cerere de plată;(b) a dispus atașarea dosarului nr. 31459/3/2016 la dosarul de fond şi pune în 
vedere Lichidatorului judiciar să analizeze cererea de plată, să insereze răspunsul în următorul raport de activitate pe 
care îl va publica în BPI și să notifice petenta cu privire la soluția rezultată în urma analizei. 
Față de dispozițiile Instanței pronunțate în dosarul nr. 31459/3/2016, Lichidatorul judiciar a procedat la analizarea 
cererii de plată, rezultând următoarele concluzii: 
• In fapt, intre Asocierea Klearchos G. Routsis SA – K.Kourtidis SA, în calitate de Asigurat şi Societatea Asigurare 
Reasigurare Astra SA, în calitate de Asigurator, a fost încheiată poliță privind asigurarea de garanție de bună execuție 
având ca beneficiar al garanției Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA ; 
• Obiectul al asigurării a fost garantarea îndeplinirii obligațiilor asumate de asigurata Asocierea Klearchos G. Routsis 
SA prin contractul IPSA 2000/RO/16/P/PT/001/04/03 încheiat cu Compania Naționala de Cai Ferate CFR S.A; 
• La data de 21.07.2014, Asocierea Klearchos G. Routsis SA a depus o garanție în cuantum de 40.610,81 euro şi o 
scrisoare de garanție comerciala corporatista în legătură cu polița nr. 2382.2/24.01.2014. 
• În urma analizării documentelor puse la dispoziție, s-a identificat că pentru eliberarea garanției, cererea de plată 
formulată de Asociere trebuia însoțită și de o declarație data de Beneficiarul lucrării, Compania Națională de Căi Ferate 
CFR SA, din care să rezulte ca nu s-au înregistrat evenimente, neconformități si/sau întârzieri la lucrările executate de 
către Asocierea Klearchos G. Routsis SA, în baza contractului de execuție de lucrări nr. IPSA 
2000/RO/16/P/PT/001/04/03 care ar putea atrage răspunderea acestuia, că nu are cunoștință de eventuale 
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situații/circumstanțe/vicii ale lucrării care ar putea determina o solicitare de despăgubire şi că nu există neexecutări 
culpabile ale contractului de execuție lucrări, neexecutări pentru care sa solicite plata de despăgubiri în baza poliței de 
asigurare nr. 2382.2/24.01.2014 emisă de Societatea Asigurare Reasigurare ASTRA SA  
• De asemenea, beneficiarul lucrării ar trebui sa declare ca de la data semnării Procesului Verbal de recepție la 
terminarea lucrărilor și până la data prezentei și nici în viitor nu va solicita despăgubiri pentru nerespectarea obligațiilor 
contractuale de către Executantul Asocierea Klearchos G. Routsis S.A în baza poliței de asigurare nr. 
2382.2/24.01.2014, precum şi că nu are şi nu va avea împotriva Societății Asigurare Reasigurare ASTRA SA nicio 
pretenție de despăgubiri în baza acestei polițe. Mai mult, așa cum este prevăzut de legislația în vigoare, beneficiarul 
(Compania Națională de Căi Ferate CFR SA) ar fi trebuit sa restituie polița în discuție în original asiguratorului. 
• Necesitatea acestei declarații rezulta din următoarele aspecte: 
a) garanția de bună execuție, fiind emisă în cadrul activității de asigurare și pentru niște costuri mai mici ca scrisoarea 
de garanție bancară (polițele de asigurare nu sunt garantate real, iar asigurătorul nu poate avea conturi prin care să 
oblige asiguratul să își desfășoare activitatea), din punct de vedere economic, constituită prin intermediul unei polițe de 
asigurare oferită de un asigurător (polița de asigurare) nu se justifică/ nu este permisă de lege decât dacă își păstrează 
toate caracteristicile contractului de asigurare, inclusiv caracterul indemnitar şi caracterul aleatoriu, altfel spus este 
condiționată întotdeauna de producerea riscurilor asigurate și de existența pagubei precum și de îndeplinirea condițiilor 
de plată din Condițiile generale de asigurare . 
b) garanția de bună execuție constituită prin intermediul unei polițe de asigurare NU poate avea alta natura decât cea pe 
care părțile au dorit-o la momentul încheierii poliței de asigurare.  
c) condițiile de asigurare nr. 2382.2/21.07.2014, respectiv art. 3, art. 8 şi art. 9 lit. g. 
Lichidatorul judiciar face precizarea că, anterior inițierii litigiului, au fost purtate discuții prin corespondență electronică 
cu reprezentanții Asocierii Klearchos G. Routsis S.A, prin care au fost prezentate cele expuse mai sus. Debitoarea 
ASTRA, prin Lichidator judiciar nu s-a opus și nu se opune solicitării adresate de Asocierea Klearchos, însă cu 
respectarea prevederilor legale şi a condițiilor necesar a fi îndeplinite în vederea eliberării acestei garanții.  
Ca atare, coroborând toate cele menționate mai sus, apreciem că nu va putea de curs cererii de plată formulată de 
Asocierea Klearchos G. Routsis S.A, în considerarea aspectelor evidențiate. 
Lichidatorul judiciar, în respectarea dispozițiilor instanței va proceda la notificarea creditorului Asocierea Klearchos G. 
Routsis SA – K. Kourtidis SA, cu privire la rezultatul analizei cererii de plată formulată de acesta.  
2. Contestația împotriva tabelului preliminar al creditorilor formulată de către creditorul Codat Trans SRL, ce a format 
obiectul dosarului nr. 32802/3/2015/a184 a fost soluționată de instanță prin încheierea de ședință din data de 
10.10.2016, conform căreia judecătorul a dispus calificarea cererii formulată de Codat Trans SA ca fiind declarație de 
creanță și atașarea dosarului asociat 32802/3/2015/a184 la dosarul de fond, punând în vedere Lichidatorului judiciar să 
analizeze declarația de creanță și să notifice creditorul cu privire la soluția rezultată în urma analizei.  
Față de dispozițiile Instanței pronunțate în dosarul nr. 32802/3/2015/a184, Lichidatorul judiciar a procedat la analizarea 
cererii de admitere a creanței, rezultând următoarele concluzii: 
• Creditorul a solicitat înscrierea la masa credală a Societății de Asigurare Reasigurare ASTRA SA - în faliment, cu 
suma de 11.333,24 lei. Urmare a verificărilor efectuate de Lichidatorul judiciar, urmare a sentințelor civile pronunțate 
de Judecătoria Satu Mare respectiv Tribunalul Satu Mare în dosarul nr. 3697/296/2014, instanțele au hotărât ca ASTRA 
să plătească către Codat Trans SRL următoarele sume, care totalizează 10.333,24 lei: 
a) 6.901,24 lei cu titlu de despăgubiri aferente dosarului de daună nr. SM1014DA000064/28.01.2014 
b) 2.912,00 lei cheltuieli de judecată suportate cu ocazia soluționării cauzei în primă instanță. 
c) 520 lei cheltuieli de judecată în apel. 
• Astfel, ca urmare a verificărilor realizate, Lichidatorul Judiciar KPMG RESTRUCTURING SPRL înțelege sa 
procedeze la înregistrarea creanței de 10.333,24 lei cu titlu de despăgubiri acordate prin sentința civilă nr. 
1882/21.05.2015 pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosarul 3697/296/2014, astfel cum a fost modificata prin 
decizia civila nr. 23/AP/29.01.2016 pronunțată de Tribunalul Satu Mare în dosarul nr. 3697/296/2014.  
• Fata de situația prezentată anterior, creanța în cuantum de 10.333,24 lei, nicidecum în cuantum de 11.333,24 lei 
astfel cum în mod greșit a indicat în cuprinsul cererii de admitere a creanței CODAT TRANS SRL, este considerată de 
Lichidatorul judiciar drept o creanță de asigurări scadentă constând în despăgubiri sub condiția rezolutorie a plății de 
către FGA. In ceea ce privește înscrierea despăgubirilor sub condiția rezolutorie a plații de către FGA, precizam 
următoarele: 
i) In conformitate cu prevederile legale privind Fondul de Garantare a Asiguraților (Legea nr. 213/2015) în situația 
unor daune produse în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, asigurații/beneficiarii asigurării/persoanele 
păgubite se pot adresa FGA. (cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege 450.000 lei/creditor de asigurare).  
ii) Pe cale de consecință, în situația în care Fondul de Garantare a Asiguraților efectuează plăți către creditor conform 
cererii acestuia (valabil doar în situația în care Codat Trans SRL a înaintat o astfel de cerere de plată către FGA), 
dreptul creditorului la masa credală a Astra se va stinge corespunzător plații efectuate de către FGA pana la concurenta 
sumei de 450.000 lei (daca este cazul). De asemenea în cazul în care creditorul a primit o plata parțială pentru creanța sa 
de la FGA respectiv de la un codebitor/fidejusor al debitorului poate avea creanța înscrisă în tabelul de creanțe numai 
pentru partea pe care nu a încasat-o încă.  
Creditorul are obligația de a raporta lichidatorului judiciar orice sumă încasată de îndată conform art. 1401 Cod Civil 
(1) şi potrivit art. 266 din Legea 85/2014.  
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Față de toate cele exprimate mai sus, Lichidatorul judiciar va dispune înscrierea creanței în cuantum de 10.333,24 lei în 
Tabelul de creanțe al Societății de Asigurare Reasigurare ASTRA SA ca fiind o creanța de asigurări (conform ordinii de 
prioritate prevăzută de art. 267 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, sub condiția rezolutorie a plății de către Fondul de Garantare al Asiguraților. 
Lichidatorul judiciar, în respectarea dispozițiilor instanței va proceda la notificarea creditorului Codat Trans cu privire 
la rezultatul analizei cererii de creanță formulată de acesta.  
C. Analiza cererilor de admitere creanțe/cereri de repunere în termen, documente precizatoare, cereri de plata etc. 
recepționate de Lichidatorul judiciar și identificate la arhiva Tribunalului București 
În perioada de raportare, la sediul Lichidatorului judiciar dar și al Debitoarei, au fost recepționate o serie de documente 
din partea creditorilor, ce au fost supuse analizei Lichidatorului judiciar, în vederea concluzionării asupra admiterii 
creanțelor solicitate și asupra oportunității de modificare a tabelului de creanțe, precum și pentru a aprecia asupra 
cuantumului creanței curente a debitoarei (născută după data deschiderii procedurii de faliment) în baza cererilor de 
plată recepționate. 
Față de situația cererilor formulate de creditorii sau partenerii Debitoarei (de tipul furnizori de servicii, brokeri, agenți, 
alți intermediari, etc), prezentată în raportul de activitate anterior, în perioada de raportare a fost recepționate un număr 
al cererilor formulate de creditori, din menționăm astfel: 11 cereri de plată, 4 cereri de admitere creanță, 4 documente de 
tipul alte înscrisuri (acte depuse în completare, notificări etc), iar rezultatul verificărilor va fi prezentat judecătorului 
sindic şi comunicat creditorilor. 
2.5. Stadiul actual al Inspecției fiscala raportat la Decizia 220/30.08.2016 depuse împotriva Raportului de inspecție 
Fiscală 
Având în vedere Decizia nr. 220/30.08.2016 emisă de Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor prin care au fost 
desființate parțial măsurile stabilite prin Dispoziția de masuri nr 102531/10.02.2016 respectiv recalcularea bazelor de 
impozitare și respectiv a pierderilor fiscale anuale pentru perioada supusă controlului respectiv 2008-2013, societatea a 
fost notificată prin Avizul de inspecție fiscală nr. F-MC 261/03.10.2016 asupra faptului ca începând cu 06.10.2016 va 
face obiectul unei activități de inspecție fiscală ce are ca obiective verificarea legalității și conformității declarațiilor 
fiscale și/sau operațiunilor relevante, a corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor fiscale, verificarea respectării 
prevederilor legislației fiscale și contabile în legătură cu bazele de impozitare ale impozitului pe profit în perioada 
01.01.2008 – 31.12.2013. 
Acțiunea de verificare şi inspecție fiscală este în curs de desfășurare, Lichidatorul judiciar a pus la dispoziție 
documentele solicitate în reverificarea capitolelor privind impozitul pe profit în vederea recalculării pierderilor fiscale. 
La data emiterii RIF-ului Lichidatorul judiciar va evalua creanța înregistrată şi rectificarea Tabelului de creanțe.  
2.6. 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, pe măsura ce au fost 
recepționate Încheierile de distribuire a sumelor executate, comunicarea sumelor încasate şi alocarea lor pe dosarele de 
dauna potrivit titlurilor de executare.  
De asemenea, Societatea desfășoară în continuare activități pentru reflectarea contabilă a operațiunilor economice 
aferente anului 2016 pe măsura recepționării documentelor justificative şi în raport de informațiile primite prin cererile 
de înscriere la masa credală şi în urma punctajelor efectuate cu creditorii.  
2.7. Întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2015 și demararea procesului de audit 
Procesul de intocmire a situtiilor financiare în conformitate cu Ordinul CSA nr. 3129/2005 și Ordinul nr. 123/2016 a 
fost continuat în perioada de raportare, precum şi procesul de audit au fost continuare în perioada de raportare.  
Societatea estimeaza finalizarea situatiilor financiare în cursul lunii ianuarie 2017. 
2.8. Demersuri cu privire la arhivarea documentelor  
În perioada de raportare s-au continuat demersurile de colectare arhivă documente din sucursalele din teritoriu ale 
Societății. Societatea de arhivare a demarat procedura de inventariere conform prevederilor Legii nr. 16/1996 privind 
Arhivele Naționale, cu modificările și completările ulterioare 
Urmare a desemnării ArchivIT SRL în calitate de prestator de servicii de arhivare, Lichidatorul judiciar a efectuat 
demersurile de organizare a calendarului de preluare a arhivei din teritoriu, în funcție de prioritățile cunoscute 
(considerând eliberarea prioritară a spațiilor închiriate sau cele supra-aglomerate). Programul de preluare a fost pus la 
dispoziția prestatorului desemnat, pentru a nu întârzia în inițializarea operațiunilor specifice și pentru a nu genera 
costuri adiționale debitorului.  
Până la data de finalizare a prezentului raport se preluase arhiva de documente din 33 de județe din teritoriu. În perioada 
următoare se va concentra toată activitatea pentru a prelua din teritoriu (în vederea închiderii sucursalelor și a predării 
gestiunii ca urmare a concedierii colective) și în luna ianuarie se vor elibera și spațiile din București: se va colecta 
arhiva din spațiile din str. Ion Slatineanu, din Str Câmpineanu, Bld. Banu Manta precum și arhiva rămasă în sediul din 
str. Nerva Traian. 
Lichidatorul judiciar și reprezentanții ArchivIT efectuează demersuri pentru preluarea cât mai rapidă a arhivei cu scopul 
eliberării spațiilor ce urmează să fie promovate pentru valorificare. 
1.1. Accesarea Fondului de Garantare a creanțelor salariale  
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Dat fiind faptul că în data de 10.11.2016 Lichidatorul judiciar a recepționat câteva solicitări din partea Agenția 
Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București prin adresa nr. 7427/AMOFMB/10.11.2016 cu privire la: 
1. punerea la dispoziție până la data de 15.11.2016 a situației complete a creanțelor salariale pentru fiecare salariat, 
întocmită conform Anexei nr.2 din HG nr. 1850/2006 față de plângerile prealabile precum și a contestațiilor primite de 
la angajați/foști angajați ai Societății  
2. furnizarea dovezii solicitării de recuperare a sumelor din FNUASS de către angajator pentru luna noiembrie 2015 
Lichidatorul judiciar a furnizat informații și documente către AMOFMB prin adresa din 15.11 și ulterior în 25.11.2016.  
De asemenea, conform solicitărilor adresate, în perioada de raportare s-a efectuat accesarea nr. 2 a fondului de garantare 
a creanțelor salariale pentru cele 6 (șase) persoane care au depus fie plângere prealabilă, fie contestație. Solicitarea de 
plată a fost înregistrată la AMOFM cu nr. 14616 din data de 05.12.2016. Față de această accesare, până la data 
întocmirii prezentului raport, nu a fost recepționat răspunsul oficial (decizie scrisa) emisă de Agenția de Ocupare a 
Forței de Muncă privind efectuarea plăților conform prevederilor Legii nr. 200/2006.  
In data de 20.12.2016, Lichidatorul judiciar a transmis documentația necesară pentru accesarea nr. 3 (pentru 602 de foști 
angajați) a Fondului de garantare a creanțelor salariale pentru acoperirea restanțelor salariale anterioare deschiderii 
procedurii falimentului (creanțele salariale ce nu aparțineau lunii noiembrie 2015 ce constau în Compensații pentru 
concediul de odihna neefectuat pentru maximum un an de munca anterior lunii accesării).  
1.2. Renegocieri contracte servicii telecomunicații/IT 
În perioada de raportare lichidatorul judiciar a inițiat și finalizat cu furnizorii de servicii demersurile privind 
renegocierea contractelor de suport comunicații/IT, telefonie mobila, chirie echipamente servicii fotocopiere, conexiune 
VPN. 
Modalitatea de reducere a costurilor a vizat renegociere tarifelor prestațiilor, renunțarea la anumite categorii de servicii 
și/sau echipamente, diminuarea prestațiilor orare pentru serviciile de asistență/întreținere IT, retragerea unor 
echipamente fotocopiere. 
Reducerile de costuri astfel negociate în perioada de raportare sunt implementate începând cu 01.10.2016. 
1.3. Demersuri cu privire la operațiunea de back-up date stații și preluare echipamente IT 
Față de demersurile inițiate de lichidatorul judiciar în lunile anterioare privind operațiunile de back-up date stații și 
preluare echipamente IT, în perioada de raportare au continuat aceste operațiuni în vederea expedierii acestora în sediul 
central din București și salvarea datelor pe echipamente 
Operațiunea este în curs de desfășurare estimându-se ca până la finele lunii martie 2017 să fie finalizată atât preluarea 
din teritoriu cât și salvarea/ștergerea datelor și depozitarea echipamentelor în spațiul dedicat din clădirea din str. Ion 
Slatineanu – proprietatea societății. 
1.4. Decizie inventar parțială active corporale teritoriu şi organizare operațiuni de predare primire 
In vederea eficientizării procesului de inventariere a patrimoniului reprezentat de active corporale, stocuri şi obiecte de 
inventar precum şi raportat la masurile privind reorganizarea teritoriala unităților administrativ teritoriale prin 
constituirea unui număr de 9 clustere lichidatorul judiciar a emis Decizia de inventariere nr.22/21.11.2016 privind 
Inventarierea patrimoniului Societății de Asigurare – Reasigurare ASTRA ASIGURARI SA la data de 31.10.2016. 
Obiectivul inventarierii parțiale, conform deciziei 22/21.11.2016 il constituie:  
(i) stabilirea situației reale a activelor corporale, obiecte de inventar, stocuri, la data de referință a operațiunii de 
inventariere 31.10.2016, în vederea întocmirii situațiilor financiare la 31.12.2016, a evaluării stării patrimoniului, a 
cunoașterii apartenentei bunurilor, dimensiunii şi existentei acestuia şi  
(ii) operațiunea de predare primire a bunurilor (bunuri mobile, obiecte de inventar şi stocuri) şi imobilelor către 
coordonatorul de cluster 
În perioada 21.11.2016 – 16.12.2016 s-a derulat procesul de inventariere în privința activelor corporale, obiecte de 
inventar, stocuri, existent la nivelul agențiilor teritoriale, urmând a fi încheiat un proces verbal la nivelul unei Comisii 
Centrale ce va centraliza constatările, concluziile şi propunerile comisiilor teritoriale şi va monitoriza procesul de 
predare primire de facto a gestiunii către coordonatorul de cluster. 
1.5. Operațiuni identificare parc auto depozitare autoturisme teritoriu 
Raportat la strategia de reorganizare a activității de lichidare şi disponibilizarea personalului, ajustarea costurilor şi 
organizarea la nivel teritorial a unităților administrative în 9 clustere, faptul ca în urma acestei reorganizări 
autovehiculele proprietatea societății rămân nesupravegheate în localități în care nu mai exista reprezentare prin 
personal propriu, şi având în vedere: 
(i) distantele mari intre localitățile centre de cluster şi locațiile actuale ale autovehiculelor şi costurile mari generate de 
eventualele deplasări necesare verificării stării acestora (fără a avea siguranța unei supravegherii continue), 
(ii) necesitatea conservării valorii patrimoniale pentru maximizarea gradului de recuperare a creditorilor şi evitarea 
degradării fizice a autoturismelor 
(iii) finalizarea proceselor de inventariere şi sigilare a actualelor spatii pana în data de 23 decembrie 2016,  
(iv) pregătirea parcului auto pentru valorificare, 
(v) securizarea activelor care la acest moment sunt localizate/depozitate pe domeniul public, 
lichidatorul judiciar a inițiat în perioada de raportare un proces de identificare a unor posibile locații de depozitare a 
autoturismelor în vecinătatea unităților teritoriale organizate în 9 clustere şi ofertare către societăți specializate în 
transportul autoturismelor. 
La nivel teritorial sunt identificate un număr de 154 autoturisme cu dispersie națională ce vor trebui a fi concentrate în 
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vecinătatea celor 9 unități teritorial administrative rezultate urmare reorganizării inițiate în perioada de raportare. 
Unitatea 

teritoriala 
Nr cluster Adresa actuala a unitatii teritoriale 

ARAD 1 Bdul Iuliu Maniu nr 64, Arad, jud Arad 
BISTRITA 2 Str. A Muresanu Bl.3 Ap.17-18, Bistrita 

MURES 3 Tg.Mures, str. Tusnad,nr.1, ap.1 şi 5 
OLT 4 Str. Primaverii nr. 8, cod 230033, Slatina 

VALCEA 5 Calea Lui Traian 145, Bloc D4,Parter,Ramnicu Valcea 
CONSTANTA 6 Str. Dianei nr.2, cod 900733, Constanta 

PRAHOVA 7 Str. Romană, nr. 13, bl. B, sc. B, ap. 27, Ploieşti 
BACAU 8 Bacau, str. I.L. Caragiale nr.5 

IASI 9 Iasi, str. Garii, nr. 4, jud Iasi 
 

Cluster Nr 
cluster 

judet localizare 
auto 

nr auto  Cluster Nr cluster judet localizare auto nr auto 

OT 4 OT 3 BN 2 BN 2 

    MH 2     MM 2 

    GJ 3     SM 4 

    DJ 6     SJ 2 

    AG 3 CT 6 CT 7 

    VL 6     TL 2 

    TR 4 BC 8 BC 3 

IS 9 IS 5     HR 5 

    BT 5     VS 3 

    SV 6     VN 3 

    NT 4 MS 3 MS 4 

AR 1 AR 4     HD 6 

    BH 4     SB 4 

    TM 7     CJ 6 

    CS 3     AB 3 

PH 7 PH 4 B   CL 3 

    CV 3     

    BV 7     

    DB 2     

    BZ 4     

    GL 3     

    IL 4     

    BR 3     

TOTAL  
General 

        154 

Costul mediu lunar de depozitare estimat pe baza ofertelor recepționate este de aprox. 60 lei/luna/auto iar costul 
transportului în vederea colectării este estimat la 1.6-2 lei/km/auto. 
In perioada următoare se vor continua aceste demersuri cu obiectivul finalizării pana la finele lunii ianuarie 2017. 
1.6. Analiza cererilor de admitere la masa credală formulate de Fondul de Garantare a Asiguraților pentru creanțe 
certe, lichide şi exigibile 
În conformitate cu art. 258 alin. 1 lit. c coroborat cu dispozițiile aplicabile din art.102 şi următoarele din Legea 85/2014, 
Lichidatorul Judiciar a întocmit un Raport de analiză a creanțelor Fondului de garantare a asiguraților, raport ce prezintă 
modul în Lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile, cât și metodologiile aplicate în analizarea creanțelor declarate 
de FGA până la data de 31.10.2016. Raportul a fost prezentat creditorilor în şedinţa publică din data de 21.11.2016 şi a 
fost publicat în BPI nr. 21282/21.11.2016. 
Necesitatea înscrierii la masa credală a creanței FGA este motivată de plățile efectuate până la această dată şi pentru a 
asigura în cadrul procedurii de faliment a Astra SA, respectiv în cadrul sentințelor adunării creditorilor un vot potrivit 
regulilor unui vot real, conform și just, într-o proporție cat mai apropiata de valoarea plaților efectuate şi care se poate 
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constitui într-o creanța certa, lichida şi exigibila, 
În considerarea analizei derulate privind verificarea creanței creditorului FGA au fost prezentate în Raport:  
→ Statusul analizei derulate potrivit metodologiei şi fluxului operațional predefinite de lichidatorul judiciar pentru 
verificarea creanței FGA împreună cu reprezentanții FGA, 
→ Metodologia de înscriere a creanțelor solicitate a fi înscrise de FGA potrivit plăților efectuate până la data de 
31.10.2016 în vederea recunoașterii creanței creditorului într-o proporție cât mai apropiată de valoarea plăților efectuate 
și care se poate constitui într-o creanță certă, lichidă și exigibilă.  
Centralizator al sumelor ce au fost înscrise în Tabelul preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor împotriva Societății de 
Asigurare Reasigurare Astra SA cu data de referință 03.12.2015, data deschiderii procedurii de faliment, ca și creanțe 
certe, lichide şi exigibile, tabel actualizat la data de 15.11.2016 şi publicat în BPI nr. 21655/25.11.2016: 

 Valoare 
creanță(RON) 

Tip creanță  Prioritate/Încadrare 

Creanțe plătite tranșele 1-5 - analiza dosarelor de dauna 
ce au făcut obiectul plaților efectuate de FGA conform 
pct. A din prezentul document 

9,454,946 Creanță de 
asigurări  

Art. 267 alin. 1 

Creanțe plătite tranșele 6-7 – estimare conform 
metodologie descrise la pct. D din prezentul document 

29,518,664.06 Creanță de 
asigurări  

Art. 267 alin. 1 

Cheltuieli efectuate de FGA ocazionate de deschiderea 
dosarelor de daună conform pct. B din prezentul 
document 

407,141.36 Creanță de 
asigurări  

Art. 267 alin. 1 

Total creanță scadentă  39,380,751.42  Art. 267 alin. 1 
Centralizator al sumelor achitate de FGA în perioada de faliment, încadrate în categoria cheltuielilor curente ce urmează 
a fi plătite în perioada de faliment. 

 Valoare 
creanță(RON) 

Tip 
creanță  

Prioritate/Încadrare 

Cheltuieli cu instrumentarea dosarelor de daună şi 
instrumentarea dosarelor în restituire de primă conform pct. 
C din prezentul document 

4,333,749 Creanță 
curentă 

Art. 102 alin (6) 

În perioada următoare se va continua activitatea privind analiza dosarelor de dauna ce au făcut obiectul plaților 
efectuate de FGA menționate mai sus astfel încât sa se diminueze constant ecartul existent la acest moment intre sumele 
plătite de FGA şi sumele aprobate de către lichidator pentru înscrierea creanței FGA ca certa, lichida şi exigibila. 
3. Structura de personal 
3.1. Personalul angajat 
Pentru perioada de raportare structura se prezintă astfel: 

Descriere Nr Salariați la 30.11.2016 din care cu contracte 
suspendate 

Actuariat 2   

Administare Portofolii şi Management Retea 69 1 

Administrativ 8  

Analist Creante Daune 8  

Financiar - Contabilitate 26 6 

HR 2  

in perioda de preaviz 60 36 

IT şi Baze de Date 8  

Juridic 27 3 

Plati, Incasari, Distributii 3 1 

Total angajati  213 47 

Persoane aflate în procesul de concediere colectiva 
(faza II) 

19  

3.2. Derularea procesului de concediere colectivă (cf. Decizie nr. 21/21.11.2016) 
Restructurarea rețelei teritoriale 
In urma analizei economica-financiară asupra bazei de costuri şi a activităților operaționale derulate în aceasta etapa a 
procedurii de faliment a Societății Asigurare-Reasigurare ASTRA SA – în faliment, Lichidatorul Judiciar a emis 
Decizia nr. 21/21.11.2016 privind continuarea procesului de restructurare (faza 2) a rețelei teritoriale a debitoarei. 
Acest proces a vizat organizarea rețelei teritoriale de la nivel de unități teritoriale - 154 de sedii (fostele sucursale şi 
agenții operaționale) - la nivel de 9 regiuni raportat la etapele specifice procedurii de faliment a debitoarei. 
Având în vedere faptul ca pana la data acestei decizii nu a fost demarat procesul de vânzare a clădirilor, terenurilor şi 
mașinilor, proces care va fi demarat numai după primirea avizului ASF, în baza analizelor efectuate s-a concluzionat ca 
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pentru o perioada de 9 luni în cursul anului 2017 va fi necesar sa fie păstrată în continuare o structura de personal care 
sa asigure administrarea şi conservarea adecvata a spatiilor şi a bunurilor mobile din aceste spatii cu luarea în 
considerație a unei gestionari adecvate a bazei de costuri. 
Conform noii structuri organizatorice se vor crea 9 regiuni care vor fi gestionate de la nivelul unui sediu situat în 
anumite orașe după cum se prezinta în tabelul de mai jos: 

Nr. centru 
regional 

Zona Centru regional  Judete acoperite Numar sedii 
în 

administrare 
1 Zona II - Ardeal ARAD Arad-Timis-Bihor-Caras Severin 16 
2 BISTRITA Bistrita-Maramures-Satu Mare-Salaj 14 
3 MURES Mures-Cluj-Sibiu-Alba-Hunedoara 23 
4 Zona III - 

Muntenia 
OLT Olt - Dolj-Mehedinti-Gorj 16 

5 VALCEA Valcea-Arges-Dambovita-Giurgiu-
Teleorman 

20 

6 CONSTANTA Constanta-Tulcea-Ialomita-Calarasi-Braila 14 
7 Zona I - 

Moldova 
PRAHOVA Prahova-Brasov-Covasna-Buzau 19 

8 BACAU Bacau-Vaslui-Harghita- Vrancea-Galati 24 
9 IASI Iasi -Neamt-Suceava-Botosani 12 
TOTAL    154 

Aceasta reorganizare a fost efectuata în vederea stabilirii unei structuri organizatorice corelata cu natura şi volumul de 
activitate care se vor desfășură în perioada următoare (in cursul anului 2017) precum şi în vederea raționalizării - 
minimizării bazei de costuri în procedura de faliment.  
La data de 31.10.2016 structura organizatorica la nivelul rețelei teritoriale include 154 sedii în care este alocata 
următoarea structura de personal:  
Tabel 1 

 Nr. posturi 31.10.2016 

Categorii de personal în reteaua teritoriala *** Total din care CIM suspendate 

Coordonatori zonali 3 0 

Coordonatoriri de Unitati teritoriale (sucursala sau 
agentie)* 

32 0 

Functionari Administrativi Unitati Teritoriale 
(sucursala sau agentie)* 

10 0 

Economisti/Contabili** 33 4 

Consilieri Juridici Zonali** 2 0 

Consilieri Juridici ** 11 1 

Total 91 5 

*Aceste categorii de personal au fost angajate pe posturile nou create menționate în Decizia Lichidatorului Judiciar nr. 
12/13.05.2016 pe perioada determinata pana la data de 31.12.2016. 
**Aceste categorii de personal sunt angajate cu contracte individuale de munca („CIM”) pe perioada 
nedeterminata/determinata provenind din perioada dinainte de intrarea în faliment a Societății. 
*** exclusiv personalul care a fost inclus în procedura de concediere colectiva conform Deciziei Lichidatorului Judiciar 
nr. 12/13.05.2016 şi care la data de 31.10.2016 se afla încă în perioada de preaviz (urmare a concediilor medicale) sau 
al căror CIM era suspendat la momentul emiterii deciziei mai sus menționată 
Structura organizatorica standard în cele 9 centre regionale va fi formata din: 
- Coordonator centru regional (reprezentat de actualii coordonatorii de unități teritoriale în care vor fi create cele 9 
centre regionale) 
- Economist/contabil, post existent deja la nivelul unității teritoriale în care vor fi create cele 9 centre regionale; în 
cazul în care la nivelul unui centru regional postul este vacant atunci atribuțiile vor fi alocate către alti 
economiști/contabili existenți în schema de personal, fie în teritoriu, fie la nivelul centralei 
- Consilieri juridici –avocaţi colaboratori (unde este cazul) 
Astfel, având în vedere reorganizarea în 9 centre regionale, din numărul total de 33 de posturi de economiști/contabili 
existente la 31.10.2016 în rețeaua teritoriala s-a dispus desființarea unui număr de 19 posturi de economiști/contabili 
existente în unități teritoriale. 
Personalul care ocupa aceste posturi a intrat într-o procedura de concedierea individuala pentru motive ce nu tin de 
persoana angajatului în baza prevederilor Art. 55 lit. c), Art. 58 alin (2), Art. 65 (1) şi Art. 66 din Codul Muncii.  
După implementarea programului de restructurare menționat mai sus numărul posturilor din rețeaua teritoriala va fi 
redus la numărul minim de personal estimat a fi necesar pentru perioada următoare, pana la 30.09.2017 (de la 91 de 
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posturi la 39 de posturi, din care 5 posturi ocupate de salariații ale căror CIM sunt suspendate) ce vor desfășura activități 
operaționale specifice lichidării: activități de conservare a activelor, inventarierea patrimoniului, recuperarea creanțelor, 
funcțiuni juridice, funcțiuni economice, de arhivare. 

Tabel 2 

 
4. Proceduri inițiate de Lichidatorul judiciar privind valorificarea activelor 
Lichidatorul Judiciar a continuat în perioada de raportare demersurile în vederea pregătirii procedurii de valorificare a 
activelor astfel cum este prevăzută de dispoziţiile art. 258 li.q) pct. 1 şi 2 şi art. 262-264 din Legea 85/2014. 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. 
4.1. Valorificare portofolii de asigurări 
4.1.1. Polițe de tip bancassurance 
In cursul lunii noiembrie au fost continuate corespondentele cu reprezentanții celor doua bănci partenere cu care 
ASTRA are încheiate convenții care au stat la baza generării şi monitorizării portofoliului de bancassurance al 
Societății, în vederea stabilirii informațiilor necesare pentru finalizarea tranzacției astfel cum a fost aprobata de 
adunarea creditorilor şi a lămuririi aspectelor operaționale ale transferului portofoliului. 
În paralel, s-a avansat în negocierea condițiilor contractului de transfer de portofoliu, urmând sa fie înaintată 
documentația ASF pentru obținerea aprobărilor de către acesta şi urmând procedura de notificare a Consiliului 
Concurentei. 
4.2. Strategia de valorificare a activelor corporale mobile și imobile aflate în patrimoniul Debitoarei 
În acord cu dispozițiile art. 258, lit q) şi art. 154, alin 2) din Legea nr. 85/2014 privind insolventa a fost solicitat atât 
ASF şi FGA avizul prealabil cu privire la Strategia de Valorificare a activelor corporale, bunuri imobile şi 
mobile/stocuri şi obiecte de inventar extracontabil. 
Potrivit Procesului Verbal al ședinței Adunării Creditorilor din 19.08.2016, publicat în BPI nr. 15907/02.09.2016, 
Adunarea Creditorilor a aprobat Strategia de Valorificare a activelor corporale, bunuri imobile şi mobile/stocuri şi 
obiecte de inventar extracontabil potrivit propunerii efectuată de Lichidatorul judiciar.  
Prin adresa înregistrată sub nr. 56489/29.08.2016 Fondul de Garantare a Asiguraților a avizat favorabil Strategia de 
valorificare a activelor corporale, bunurilor imobile şi mobile/stocuri şi obiectelor de inventar extracontabil, Raportul 
asupra modalității de valorificare şi Regulamentele de valorificare întocmite de lichidatorul judiciar şi aprobate de 
Adunarea Creditorilor a ASTRA SA. 
Prin scrisoarea nr. 58148/11.08.2016 a fost solicitat avizului Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la 
Strategia de valorificare a activelor aflate în patrimoniul Societății Asigurare-Reasigurare Astra SA – în faliment. 
În lipsa unui răspuns cu privire la solicitarea avizului prealabil al Autorității de Supraveghere Financiară privind 
Strategia de valorificare raportat la dispozițiile art. 258, lit q) şi art. 154, alin 2) din Legea nr 85/2014 privind 
insolventa, prin adresa înregistrată la ASF sub nr. 65840/14.09.2016 s-a revenit la solicitarea adresată. Până la data 
finalizării prezentului raport de activitate nu a fost recepționat din partea Autorității de Supraveghere Financiară un 
răspuns cu privire la solicitările adresate privind acordarea avizului prealabil raportat la prevederile legii insolvenței. 
În pregătirea procesului de valorificare a patrimoniului și în acord cu Strategia de valorificare patrimoniului imobiliar, 
în perioada de raportare au fost continuate demersurile lichidatorului judiciar de identificare și completare a dosarelor 
de proprietate ale imobilelor prin inițierea unei corespondențe cu OCPI/BCPI locale pentru identificarea documentației 
cadastrale/relevee/cărți tehnice precum și reglarea/regularizarea unor situații privitoare la regimul juridic al imobilelor. 
Ca etape premergătoare demarării procesului de valorificare au fost pregătite electronic/format fizic o copie a dosarului 
de proprietate al imobilelor, au fost inițiate demersuri în vederea inițierii publicității acestor imobile. 
4.3. Activități derulate cu privire la bunurile imobile  
Lichidatorul Judiciar a continuat în perioada de raportare demersurile în vederea pregătirii procedurii de valorificare a 
imobilelor. 
În urma inventarierii derulate la nivelul Societății au fost identificate de 112 imobile fără documentație cadastrală, 

Categorii de personal in reteaua teritoriala Total la 31.10.2016 dupa disponibilizare
din care CIM 

suspendate

Coordonatori zonali 3 3 0

Coordonari de Unitati teritoriale (sucursala sau
agentie)

32 9
0

Functionari Administrativi Unitati Teritoriale
(sucursala sau agentie)

10 0
0

Economisti/Contabili 33 14 4

Consilieri Juridici Zonali 2 2 0

Consilieri Juridici 11 11 1

Total 91 39 5

Nr. posturi  
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pentru care au fost transmise cereri privind eliberarea copiilor acestora, către Oficiile de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară din întreaga țară. 
Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din tara au eliberat până la această dată date şi lămuriri privind existenta 
documentațiilor cadastrale sau lipsa acestor documentații cadastrale înregistrate în evidenţa birourilor pentru un număr 
de 101 imobile. Pentru 11 imobile se asteaptă răspuns şi se efectueaya demersuri pentru urgentarea cererilor. 
Cu privire la Terenul situat în Brasov, str. Mihai Viteazul nr. 38, jud. Brasov, pentru care este necesara clarificarea 
situației juridice și cadastrale a acestuia au fost efectuate următoarele demersuri menţionate şi în raportul anterior şi 
redată actiunea pentru a explica necesitatea contractării unor servicii specializate:  
1. Obținerea dosarului tehnic (documentației cadastrale) de la BCPI Brasov. 
2. Identificarea în fapt a imobilului cu ajutorul unui inginer cadastrist pentru a stabili cu exactitate poziția imobilului 
față de imobilele aflate în vecinătate pentru a putea efectua valorificarea acestuia. 
În urma solicitărilor adresate ne-au fost comunicate actele privind documentația cadastrală de la Oficiul de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară Brașov. 
Drept urmare, au fost continuate demersurile în vederea identificării în fapt a terenului utilizând serviciile unui inginer 
cadastrist. Au fost solicitate oferte de la 11 persoane care se ocupă de aceste servicii de cadastru şi au fost recepționate 
doar două oferte scrise.  
In perioada de raportare a fost semnat un contract de prestări servicii cu Pupaza Cristian (expert cadastrist autorizat) 
privind efectuarea de măsurători topografice referitoare la pozitia, configurarea suprafetei amplasamentul imobilului 
teren din str. Mihai Viteazul nr. 38, jud. Brasov, în vederea identificării acestuia şi depunerea documentației la OCPI 
Brașov. Valoarea contractului este de 2.000 lei (fara TVA) Termenul estimat de finalizate al lucrarii este 31.01.2017. 
Cu privire la Imobilul apartament situat în Targoviste, B-dul Independentei nr. 14, bl. 9, sc. B, ap. 21, jud. Dambovita 
Cu ocazia inventarierii a fost identificat în patrimoniul debitoarei imobilul apartament situat în Târgoviste, str. B-dul 
Independentei nr. 21, bl. 9, sc. B, ap. 21, judeţul Dambovita, conform actului de proprietate autentificat sub nr. 
8601/09.06.1995, neintabulat în cartea funciara. 
În urma analizei efectuate intern de Lichidatorul judiciar s-a constatat ca anterior s-a mai încercat intabularea acestui 
imobil, intabularea fiind respinsă de cartea funciara pe motiv ca debitoarea nu deține terenul aferent acestuia în 
suprafață de 16 mp. 
În acest sens s-au efectuat demersurile în vederea achiziționării suprafeței necesare de teren aferent apartamentului 
pentru a putea efectua intabularea acestuia şi mai apoi valorificarea în cadrul procedurii de faliment (conform strategiei 
de valorificare aprobate de creditori). Costul estimat este de 1000 lei, fiind efectuate procedurile de valorificare de către 
Primărie, urmând a fi comunicat Lichidatorului data la care se va face plata.  
5. Situația încasărilor și plăților pentru perioada 01.10 – 30.11.2016 
5.1. Situația încasărilor și plăților prin casierie în perioada analizată 
5.1.1. Încasări prin Casierie 
În perioada 01.10.2016 – 30.11.2016 societatea a efectuat încasări prin casă în valoare de 1,983 lei și plăți în valoare de 
46,384 lei. De asemenea, în perioada de raportare au fost realizate transferuri din conturile bancare în casierie pentru 
suma de 21.000 lei.  
Sunt evidențiate: 
� Transferurile de bani (viramente interne) din conturile deschise la Raiffeisen sub forma ridicărilor de numerar de la 
bancă în valoare de 21,000 lei; 
� Returnări avansuri de decontare în valoare de 1,583 lei. 
5.1.2. Plăți din Casierie 
În perioada de raportare au fost efectuate tranzacții prin casieria Astra doar în RON, nefiind utilizate celelalte valute 
(HUF, EUR). 
Plățile prin casierie din perioada de raportare totalizează 46,384 lei. Plățile efectuate constau în avansuri spre decontare 
acordate angajaților pentru diverse achiziții de materiale consumabile, transport, poștă, reparații, conform 
centralizatorului de mai jos: 

PLATI Valoare (lei) 
Întretinere, Reparatii  430 
Cheltuieli de transport  1,700 
Posta, Telefon, Comunicatii  113 
Alte plati 44,140 
TOTAL PLATI 46,384 

 
5.2. Situația încasărilor și plăților prin conturi bancare în perioada de raportare 
Prezentăm mai jos tipurile de tranzacții bancare, în sensul plăților și încasărilor efectuate de ASTRA în perioada 
analizată, respectiv 1 octombrie 2016 – 30 noiembrie 2016. 
5.2.1. Plăți prin bancă 
În perioada analizată societatea a efectuat plăți prin bancă în valoare totală de 4,468,566 lei, conform centralizatorului 
de mai jos:  
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PLATI (RON) Suma RON 
 Furnizori IT   229,944  
 Utilitati (En. electrica, En. termica, gaz,apa)   55,569  
 Posta, Telefon, Comunicatii   107,120  
 Întretinere, Reparatii   46,367  
 Cheltuieli de transport   20,840  
 Salarii (NET)   1,146,492  
 Taxe şi Impozite (inclusiv asig.soc.)   829,301  
 Onorariu administrator judiciar   822,013  
 Plati comisioane bancare   9,172  
 Chirie sediu   129,369  
 Reasigurare   112,500  
 Popriri salarii angajati   10,420  
 Avocati   141,096  
 Arhivare   511,159  
 Alte plati   118,737  
 Ungaria   135,807  
 Slovacia   42,659  
 Total   4,468,566  

Sursa: Raport de încasări și plăți pentru perioada octombrie-noiembrie 2016 
Notă: sumele nu includ transferurile inter-bancare sau casierie-bancă 
Principalele categorii de plăți, astfel cum au fost prezentate în centralizatorul de mai sus, sunt detaliate în cele de mai 
jos: 
� Plățile către Furnizorii IT constau în achitarea unor servicii cu caracter recurent, de tip abonament (mentenanță 
servere, retea VPN) precum și servicii de mentenanță a imprimatelor a consumabilelor de tip IT (toner, hârtie pentru 
copiator etc);  
� Plățile de Utilități constau în plata furnizorilor de electricitate, a furnizorilor de apă și canalizare, a serviciilor de 
salubritate, atât în sediul central al ASTRA cât și în celelalte sedii/imobile aflate în proprietatea ASTRA, din țară. 
� Plățile către Poșta, Telefon, Comunicații reprezintă plăți efectuate de ASTRA pentru achitarea serviciilor de 
telefonie mobila în sediul central, sucursale și agenții precum şi plățile efectuate pentru servicii de curierat.  
� Printre cele mai importante plăți sunt cele reprezentate de plăți ale salariilor angajaților ASTRA şi a contribuțiilor 
aferente. 
� În luna octombrie a fost achitat parțial onorariul restant din lunile precedente (decembrie 2015 – august 2016) ale 
Lichidatorului judiciar, ca urmare a validării acestuia de către Comitetul Creditorilor şi Adunarea Creditorilor.  
� Cheltuielile înregistrate cu plata chiriei pentru sediului Astra din Nerva Traian nr 3, etaj 8, în suma de 129,369 lei. 
� Onorariile și comisioanele avocaților colaboratori ai ASTRA, contractați în vederea monitorizării și reprezentării 
Debitoarei la nivel teritorial, precum şi sumele plătite către executorii judecătorești pentru recuperarea debitelor, au 
însumat în perioada de raportare 141,096 lei. 
� Ca urmare a încheierii procedurii de selecție a furnizorului pentru arhivarea fondului arhivistic al Societății (din 
sucursale şi sediul central) și a demarării activității de preluare arhivă plățile către acesta au însumat 511,159 lei în 
lunile octombrie și noiembrie 2016.  
Totodată, în perioada de raportare, societatea a mai efectuat Alte plăți în valoare de 118,737 lei. Dintre acestea, 
prezentăm următoarele: servicii cu paza, transport, servicii pentru traducere documente, onorarii experți judiciari 
desemnați de instanță, etc.  
5.2.2. Încasări prin bancă 
În perioada 01.10.2016 – 30.11.2016 societatea a avut încasări prin banca în valoare de 6,448,023 lei prezentate pe scurt 
în centralizatorul de mai jos: 

ÎNCASĂRI (RON) Suma RON 

 Încasări prime  649,647 
Încasări reasigurări 5,367,105 
 Încasări litigii/judiciare/recuperări popriri  205,183 
Alte încasări 226,089 
TOTAL INCASARI 6,448,023 

Sursa: Raport de încasări și plăți pentru perioada octombrie - noiembrie 2016 
Notă: sumele nu includ transferurile inter-bancare sau casierie-bancă 
Cele mai importante categorii de încasări sunt reprezentate de încasări din recuperare dosare daună, litigii, recuperări 
sume provenite din regrese, popriri etc, ce totalizează 1,290,236 lei, precum și încasări de prime în cuantum de 
379,768.3 lei. De asemenea, 5,367,105 lei au fost încasați în baza tratatelor de reasigurare.  
De asemenea, în perioada de raportare au fost încasată suma de 146,888 lei (sumă înregistrată în categoria Alte 
incasari), reprezentând dividende.  
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6. Disponibilități 
La data de 30.11.2016, soldul disponibilităților de numerar în conturile bancare ale ASTRA precum și în casierie, se 
prezinta astfel: 

Cont Disponibil Moneda 
Casierie RON 5,158.19  RON 
Casierie HUF 34,150.00 HUF 
Casierie EUR 555.94 EUR 
Raiffeisen Bank RON 3,487.43  RON 
Raiffeisen Bank EUR 1,630,050.30  EUR 
Raiffeisen Bank USD 172,966.47  USD 
Raiffeisen Bank GBP 62.00  GBP 
Raiffeisen Bank HUF 75,977.00 HUF 
Raiffeisen Bank CHF 126.64  CHF 
BCR RON 2,399.97 RON 
BCR EUR 91,508.24 EUR 
BCR – colector RON 25,906.00  RON 
UNICREDIT 70,486.50  RON 

În Anexa nr. 1 sunt prezentate rulajele prin casierie și conturile de insolvență în lei, din perioada 01.10.2016 – 
30.11.2016. În prezentul raport s-au prezentat plățile și încasările inclusiv ale lunii octombrie 2016 dat fiind că la 
raportul anterior nu au fost incluse (nefiind închise situațiile financiare la momentul emiterii raportului de activitate 
pentru perioada 01.09-31.10.2016).  
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 20.03.2017. 
În data de 21.11.2016 în dosar a fost pronunțată următoarea soluție: 
- Soluția pe scurt pronunțată în data de 21.11.2016 în ședință publică, în dosar: Amână pronunţarea pentru data de 
05.12.2016 în vederea soluţionării cererilor de repunere în termen formulate de SC FORUM INSURANCE BROKER 
SRL, SC SERVICE CICLOP SA şi DIRECTIA FISCALA LOCALA MEDIAS. Pentru soluţionarea cererii de înlocuire 
a lichidatorului judiciar formulată de administratorul special şi pentru soluţionarea cererii formulată de lichidatorul 
judiciar, acordă termen la data de 05.12.2016. Pentru continuarea procedurii, acordă termen la data de 20.03.2017.”  
În privința cererilor de repunere în termen formulate de SC Forum Insurance Broker SRL, SC Service Ciclop SA şi 
Directia Fiscala Locala Medias instanța s-a pronunțat prin încheiere în ședința publică din data de 05.12.2016. 
Astfel, în data de 05.12.2016 în dosar a fost pronunțată următoarea soluție: 
- Soluția pe scurt pronunțată în data de 05.12.2016 în ședință publică, în dosar: 
„Respinge cererea de repunere în termen formulată de petenta Forum Insurance Broker SRL, ca neîntemeiată. Respinge 
cererea de repunere în termen formulată de petenta Service Ciclop SA, ca neîntemeiată. Respinge cererea de repunere în 
termen formulată de petenta Direcţia Fiscală Locală Mediaş prin Serviciul de Urmărire şi Executare Silită, ca 
neîntemeiată. 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 
05.12.2016.”  
În privința cererii de înlocuire a lichidatorului judiciar formulată de administratorul special, instanța, respingând cererile 
de preschimbare ale termenului de judecată stabilit pentru soluționarea cererii, s-a pronunțat asupra acesteia prin 
încheiere în ședința publică din data de 12.12.2016. 
Astfel, în data de 12.12.2016 în dosar a fost pronunțată următoarea soluție: 
- Soluția pe scurt pronunțată în data de 12.12.2016 în ședință publică, în dosar: 
“Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentului Bogdan Antonescu în calitate de administrator special al 
debitoarei Asigurare - Reasigurare Astra SA. Respinge cererea formulată de petentul Bogdan Antonescu în calitate de 
administrator special al debitoarei Asigurare - Reasigurare Astra SA având ca obiect înlocuirea lichidatorului judiciar, 
ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. 
Apelul se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 12.12.2016.”  
În privința cererii formulate de către lichidatorul judiciar în dosar de emitere a avizului ASF cu privire la metoda de 
valorificare propusă de către lichidatorul judiciar pentru valorificarea activelor din patrimoniul Societății, instanța a 
dispus prin încheierea pronunțată în dosar în data de 05.12.2016 amânarea judecării cauzei, acordând termen la 
09.01.2017 pentru soluționarea cererii. 
7.1.2. Dosar nr. 32802/3/2015/a4 – Contestație 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. 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 855/16.01.2017 
 

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaţiei Buletinul Procedurilor de Insolvenţă pe bază de abonament sau furnizare punctuală în conformitate cu prevederile  
HG nr. 460/2005, modificată şi completată prin HG nr. 1881/2006 şi prevederile HG nr. 124/2007 

 

22 

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 nr.32802/3/2015/a6 la dosar nr.32802/3/2015/a4. 
Prin Sentința civilă nr. 4078/06.06.2016 instanța a pronunțat următoarea soluție: „ 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.” 
Împotriva sentinței civile a fost înregistrat apel de către Fondul de Garantare al Asiguraților, pe rolul Curții de Apel 
București fiind format dosar nr. 32802/3/2015/a4. 
Prin Decizia civilă nr.2067/08.12.2016 instanța a respins apelul ca nefondat, hotărârea pronunțată fiind definitivă. 
7.1.3. Contestații formulate împotriva măsurilor 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 dezinvestire pronunțată în data de 23.05.2016 în dosar nr. 32802/3/2015/a87 – contestație formulată 
de Balate Gianina Elena, Balate Florica, Balate Carina Elena Prin Reprezentant Balate Gianina Elena, Balate, instanța a 
dispus în temeiul art. 139 alin. 1 CPC conexarea la dosarul nr. 32802/3/2015/a12. 
Prin încheierea de dezinvestire pronunțată în data de 23.05.2016 în dosar nr. 32802/3/2015/a101 – contestație formulată 
de Astra prin Administrator Special, instanța a dispus în temeiul art. 139 alin. 1 CPC conexarea la dosarul nr. 
32802/3/2015/a12. 
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 şi 
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 și 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. 
Împotriva sentinței civile susmenționate, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili a formulat apel, 
formându-se pe rolul Curții de Apel dosar nr.32802/3/2015/a12. 
Prin Sentința civilă nr.2068/08.12.2016 instanța a respins ca nefondat apelul, hotărârea pronunțată fiind definitivă. 
7.1.4. 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 a fost înregistrat Dosar nr. 32802/3/2015/a190 – 
contestație formulată de FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILOR. 
Prin încheierea pronunțată în data de 12.09.2016 instanța a amânat judecarea cauzei pentru data de 24.10.2016 pentru a 
da posibilitate părţii să formuleze note scrise ca urmare a precizărilor efectuate de lichidatorul judiciar prin Raportul de 
activitate. 
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Prin încheierea de suspendare din data de 31.10.2016 instanța a dispus, în temeiul art. 413 alin. 1 pct.1 C. proc. civ., 
suspendarea judecării cererii formulată de contestatorul Fondul de Garantare a Asiguraților în contradictoriu cu 
debitoarea Asigurare - Reasigurare Astra SA. prin administrator special Bogdan Antonescu şi prin lichidator judiciar 
KPMG Restructuring SPRL şi cu intimata Autoritatea de Supraveghere Financiară, până la soluționarea definitivă a 
dosarului nr.32802/3/2015/a4 al Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a. 
7.1.5. Contestații formulate împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar  
Împotriva măsurilor lichidatorului judiciar privind analiza cererii/înscrisurilor formulate de Longavit SRL a fost 
înregistrată contestație, astfel: 
- Dosar nr. 43694/3/2016 – contestație formulată de Longavit SRL cu prim termen stabilit pentru data de 03.04.2017. 
7.1.6. Contestații formulate împotriva măsurilor lichidatorului judiciar împotriva raportului de activitate şi situația 
privind cheltuielile efectuate în perioada 01.09.2016-31.10.2016 
Împotriva măsurilor lichidatorului judiciar împotriva raportului de activitate şi situația privind cheltuielile efectuate în 
perioada 01.09.2016-31.10.2016 pe rolul Tribunalului București a fost înregistrată contestație, astfel: 
- Dosar nr. 43983/3/2016 – contestație formulată de FONDUL DE GARANTARE A ASIGURATILORL cu prim 
termen stabilit pentru data de 20.03.2017. 
7.1.7. Contestații înregistrate împotriva Tabelului preliminar de creanțe împotriva Debitoarei, publicat în BPI 
nr.6676/04.04.2016, respectiv a Tabelului preliminar rectificat nr. 1, publicat în BPI nr. 14990/11.08.2016 
Până la data întocmirii prezentului raport, împotriva Tabelului preliminar de creanțe împotriva averii Debitoarei, erau 
înregistrate 197 de contestații, detaliate conform Anexei nr. 2.9. la prezentul raport. 
Dintre cele 197 de contestații înregistrate pe rolul Tribunalului București, Secția a VII – a Civilă, 178 au fost formulate 
împotriva Tabelului preliminar de creanțe publicat în BPI nr. 6676/04.04.2016, iar restul împotriva Tabelului preliminar 
rectificat nr. 1 publicat în BPI nr. 14990/11.08.2016. 
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 30.11.2016 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 330, pe rolul instanțelor la data întocmirii prezentului raport, totalizând dosare 
în administrare interna precum şi cele gestionate de către cabinetele de avocați colaboratoare - Situația acestor dosare 
este detaliata în cuprinsului Anexei 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.), aflate pe rolul instanțelor la data întocmirii 
prezentului raport – un număr de 157 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.  
- De asemenea, în privința hotărârilor executorii pronunțate în litigiile ce privesc recuperarea creanțelor deținute 
împotriva debitorilor Societății au fost demarate/continuate măsurile de executare silită în oricare din modalitățile 
prevăzute de lege pentru punerea în executare a titlurilor executorii. 
Situația acestor dosare este detaliata în cuprinsului Anexelor 2.2., 2.4. şi 2.5. 
Gestiunea acestor dosare este asigurata atât intern cat şi prin externalizarea către avocați colaboratori a căror mandate au 
fost păstrate. 
7.2.2. Dosare în care Astra are calitate procesuală – materie penală 
Societatea are calitate de parte responsabila civilmente într-un număr de 158 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. 
7.3. Situația litigiilor aferente Sucursalei din Ungaria 
În Ungaria la data finalizării prezentului raport de activitate se află pe rolul instanțelor următoarele tipuri de litigii: 
- din dosare de daună ce au ca obiect daune morale, materiale, provenite din vătămări corporale/decese: 28 litigii 
- din dosare de daună auto: 17 litigii  
Gestiunea acestor dosare este asigurată prin externalizarea către doi avocați colaboratori ale căror mandate sunt 
confirmate pentru fiecare termen. De asemenea se asigură monitorizare internă de către doi consilieri juridici 
cunoscători ai limbii maghiare şi reprezentanții Lichidatorului. 
Situația acestor dosare este detaliata în cuprinsului Anexei 2.10 şi Anexei 2.11. la prezentul raport. 
8. Stadiul încasării onorariului de către Lichidatorul judiciar 
În perioada de raportare Lichidatorul judiciar a facturat onorariul lunar aprobat de creditori în cadrul ședinței din 
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19.08.2016 pentru perioada 01 – 30.11.2016 în cuantum de 30.000 euro / lunar (la care s-a adăugat TVA). Până la data 
finalizării prezentului raport onorariul a fost achitat pentru luna octombrie.  
9. Solicitări 
Față de cele menționate, solicităm onoratei instanțe să ia act de: 
� Activitatea desfășurată de Lichidatorul Judiciar în perioada de raportare, respectiv 01 – 30 noiembrie 2016; 
� Activitatea operațională a Debitoarei Astra în perioada de raportare, aceasta fiind reflectată în situația încasărilor și 
plăților menționate în Capitolul 5 
10. Anexe 
Anexele nu se publica dar se pun la dispoziția creditorilor în măsura în care există solicitări.  

Lichidator judiciar 
KPMG Restructuring SPRL 

 
Județul Olt 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea TRANSPORT AUTO SA, cod unic de înregistrare: 1528587 

Convocare adunarea creditorilor 
Număr: 78, Data emiterii: 16.01.2017 

1. Date privind dosarul:Număr dosar 68/104/2003, Tribunal Olt 
2. Judecător sindic: Tudorel SLUJITORU 
3. Creditori:  

DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT 
A.V.A.S. Bucureşti 
CONSILIUL JUDEŢEAN OLT 
S.C. IGO-ACET Drăgăneşti 
S.C. AGROCOMSERV SRL Caracal 
REGISTRUL ROMÂN AL ACŢIONARILOR SA Bucureşti 
 SC PETROM SA  
SALARIAŢI 

3.1. Debitor: Transport Auto SA Drăgăneşti-Olt, cod de identificare fiscală 1528587, cu sediul în Drăgăneşti-Olt, str. 
Comănencelor nr. 1, jud. Olt, Număr de ordine în registrul comerţului J28/414/1995. 
 4. Lichidator judiciar: VICTOR JURIS CONSULTUS ipurl, cod de identificare fiscală 15107669, sediul social Slatina, 
bd. A.I. Cuza nr. 33, bl. 1E, sc. E, ap. 1, parter, jud. Olt, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 
RFOII-0208, tel./fax 0249439977 E-mail victor_juris@yahoo.com 
Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar, persoană juridică: VOICU GELU 
5. Subscrisa VICTOR JURIS CONSULTUS ipurl în calitate de lichidator judiciar al debitorului Transport Auto SA 
Drăgăneşti-Olt, numita prin sentinţa nr. 1789/20.10.2003, pronunţată de Tribunalul Olt, secţia comercială, în dosarul 
68/104/2003, în temeiul art. 14 şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei 
convoacă adunarea creditorilor debitorului TRANSPORT AUTO SA DRĂGĂNEŞTI OLT 
 Adunarea creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Olt, Slatina, str. Mănăstirii nr. 2, jud. Olt. 
 Data (ziua/luna/anul) 13.02.2017 
 Ora: 09.00 
 Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată 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, semnată de creditor,semnătura fiind 
legalizată de notarul public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a raportat, 
ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată prin orice 
mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar /lichidator judiciar, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru 
exprimarea votului. 
 Creditorii cu titluri de valoare la purtător vor depune originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data 
fixată pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a vota. 
Ordinea de zi 
 -. discutarea raportului final; 
Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa: administratorului judiciar; 

Gelu Voicu 
Județul Vaslui 
Sectiunea I - Profesionisti 
1. Societatea KOKET SRL, cod unic de înregistrare: 6070919 
Tribunalul Vaslui  
Sectia Civila  
Debitor: SC Koket SRL  
Dosar Nr. 3715/89/2009  
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Tabel suplimentar completat al obligatiilor debitoarei 
S.C. Koket SRL 
Nr.20/06.01.2017 

Nr. 
Crt. 

Denumire 
creditor 

Suma solicitata Suma 
acceptata 

Caracterul 
şi rangul 
creantei 

% din 
categorie 

% din 
total 

Observatii 

LEI EUR Total RON 

         

CREANTE GARANTATE 

1 UNICREDIT 
TIRIAC BANK 
SA  

4.547.392,67   0,00 Art. 121 
alin (1) pct. 

2  

0,00% 0,00% In conformitate 
cu prevederile 

art.41, alin.2 din 
legea insolventei, 

valoarea 
accesoriilor se va 

calcula şi 
distribui la data 

valorificarii 
activului  

 TOTAL 
CREANTE 
GARANTATE 

4.547.392,67 0,00 0,00   0,00% 0,00%   

CREANTE BUGETARE 

1 ADMINISTRA
TIA 
JUDETEANA A 
FINANTELOR 
PUBLICE 
VASLUI 
(succesoare în 
drepturi a DGFP 
Vaslui) 

669.157,00   669.157,00 Art. 123 
pct. 4 

45,53% 42,71% Nu sunt 

2 MUNICIPIUL 
VASLUI  

799.984,00   799.984,00 Art. 123 
pct. 4 

54,44% 51,06% Nu sunt 

3 DIRECTIA 
SANITARA 
VETERINARA 
SI PENTRU 
SIGURANTA 
ALIMENTELO
R VASLUI  

1.672,63   0,00 Art. 123 
pct. 4 

0,00% 0,00% In conformitate 
cu prevederile 
art.41 alin.1 şi 

alin.4 din Legea 
nr. 85/2006 nicio 

o dobanda, 
majorare sau 
penalitate de 
orice fel ori 
cheltuiala, 

numita generic 
accesorii, nu se 
va putea adauga 

creantelor 
nascute ulterior 
datei deschiderii 

procedurii de 
insoventa. 

4 AGENTIA 
PENTRU 
FINANTAREA 
INVESTITIILO
R RURALE 
(prin 
reorganizarea 
Agentiei de plati 
pentru 
Dezvoltarea 
Rurala şi 
Pescuit, conform 

5.813.839,21   0,00 Art. 123 
pct. 4 

0,00% 0,00% Conform 
Deciziei civile 

din data de 
02.11.2012, 

pronuntate de 
Curtea de Apel 
Iasi, în Dosarul 

nr. 
3715/89/2009/a3 
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OUG 
nr.14/2014) 

5 DIRECTIA 
REGIONALA 
DE DRUMURI 
SI PODURI 
IASI 

0,00 96,00 425,71 Art. 123 
pct. 4 

0,03% 0,03% Nu sunt 

 TOTAL 
CREANTE 
BUGETARE 

7.284.652,84 96,00 1.469.566,71   100,00% 93,79%   

         

CREANTE CHIROGRAFARE 

1 BANCPOST SA  310,53   304,60 Art. 123 
pct. 7 

0,31% 0,02% In conformitate 
cu prevederile 
art.41 alin.1 şi 

alin.4 din Legea 
nr. 85/2006 nicio 

o dobanda, 
majorare sau 
penalitate de 
orice fel ori 
cheltuiala, 

numita generic 
accesorii, nu se 
va putea adauga 

creantelor 
nascute ulterior 
datei deschiderii 

procedurii de 
insoventa. 

2 INFORMATIC
A 
DEZVOLTARE 
MANAGEMEN
T S.R.L  

64.504,29   0,00 Art. 123 
pct. 7 

0,00% 0,00% Creanta solicitata 
nu reprezinta o 

creanta generata 
în perioada de 

observatie 
3 EON ENERGIE 

ROMANIA SA  
96.935,75   96.735,75 Art. 123 

pct. 7 
99,69% 6,17% Diferenta dintre 

creanta solicitata 
şi cea admisa a 
fost inscrisa în 
categoria alte 

creante 
chirografare 

 TOTAL 
CREANTE 
CHIROGRAFA
RE 

161.750,57   97.040,35   100,00% 6,19%   

ALTE CREANTE CHIROGRAFARE 

1 EON Energie 
Romania SA  

    200,00 Art. 123 
pct. 8 

100,00% 0,01% Nu sunt 

 Total Creante 
Chirografare 

0,00   200,00   100,00% 0,01%   

 TOTAL 
GENERAL 

11.993.796,08   1.566.807,06     100,00%   

         

* Potrivit dispozitiilor art. 69 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 creantele exprimate sau consolidate în valuta vor fi inregistrate la 
valoarea lor în Lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei existent la data deschiderii procedurii". Cursul oficial al al B.N.R. pentru 
data de 21.04.2015 este de 1 EUR = 4,4345 Lei. Prin urmare, creantele exprimate în valuta au fost transformate la cursul în Lei de la 
data deschiderii procedurii. 

Lichidator judiciar, BDO Business Restructuring SPRL 
* 

* * 
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I. Preţul de vânzare al Buletinului Procedurilor de Insolvenţă 
 
 

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare 

1 Suport electronic 

365 zile 949,95 lei 

90 zile 237,49 lei 

30 zile 79,16 lei 
 
 
 
 
 
 

II. Tariful de publicare în Buletinului Procedurilor de Insolvenţă a actelor de procedură: 34 lei/pagină de 
document. 

Pentru publicarea actelor de procedură în maxim 24 de ore de la înregistrare, se aplică un tarif suplimentar de 
50%. 
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