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Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. 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  

Extras raport de activitate pentru perioada 01 decembrie 2016 - 31 ianuarie 2017 și situația privind cheltuielile 
efectuate în perioada de raportare, 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 
Termen: 20.03.2017 
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 01.12.2016 – 31.01.2017 (perioada de raportare), raport ce prezintă 
modul în care și-a îndeplinit Lichidatorul judiciar atribuțiile dar și justificarea cheltuielilor efectuate din fondurile 
debitoarei.  
1. Descrierea activității curente 
1.1. Activitatea curentă. Modalitatea de continuare a activității Societății ulterior deschiderii procedurii falimentului 
În subcapitolele de mai jos este prezentată 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.  
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, 
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respectiv pregătirea și furnizarea de informații și documente; 
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; 
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). 
În capitolele subsecvente se prezintă pe larg activitățile mai sus.  
1.1.2. Activitatea sucursalelor externe  
În tabelul de mai jos este prezentata situația celor 3 sucursale ale Societății și măsurile implementate în perioada de 
raportare de către Lichidatorul Judiciar.  
1.1.2.1. Sucursala Astra Biztosito - Ungaria  
În perioada de raportare Lichidatorul judiciar a demarat o analiza în vederea reducerii costurilor cu chiria şi depozitarea 
aferente sucursalei din perspectiva redimensionării spațiilor închiriate luând în considerare activitatea estimată a fi 
desfășurată în cadrul sucursalei în perioada următoare și demararea negocierii cu furnizorii. 
De asemenea, în vederea diminuării costurilor, ca urmare a analizei serviciilor IT prestate în sucursala din Ungaria 
(chirie servere și service IT), Lichidatorul judiciar a decis relocarea serverelor la sediul central din România și a 
notificat la 31.12.2016 terminarea contractelor cu cei doi furnizori, conform prevederilor contractuale. La data 
raportului, procesul de mutare a serverelor era în curs de desfășurare. 
1.1.2.2. Sucursala Astra POISTOVNA - Slovacia  
În perioada de raportare, în vederea diminuării costurilor și ca urmare a analizei serviciilor prestate la nivelul sucursalei 
din Slovacia, Lichidatorul judiciar a decis transferul serverelor virtuale la sediul central din România. Contractul cu 
furnizorul a fost închis la 31.01.2017.  
Ca urmare a finalizării analizei asupra portofoliului de polițe RCA emise de sucursală și nedenunțate, luând în 
considerare caracterul continuu al acestor polițe precum și prevederile legale în vigoare în Slovacia și aplicabile acestui 
produs, Lichidatorul judiciar a pregătit și transmis notificări de încetare a contractelor de asigurare, fiind solicitată 
totodată plata primelor aferente perioadei de acoperire a riscului. Astfel, a fost pregătit un număr de 1.063 notificări de 
reziliere, valoare primelor de asigurare solicitate fiind în sumă de 8.339,05 EUR.  
Procesul de transmitere a notificărilor a fost finalizat în cursul lunii ianuarie 2017, în perioada următoare fiind 
desfășurate activități de monitorizare și operare a confirmările de primire, precum și a primelor încasate. Totodată, 
Lichidatorul a inițiat o analiză a portofoliilor de polițe facultative (asigurări Casco și de proprietăți) emise în cadrul 
sucursalei și nedenunțate, din perspectiva rezilierii acestor contracte, în conformitate cu condițiile de asigurare și 
prevederile legale în vigoare. 
1.2. Gestionarea relației cu alte părți implicate 
1.2.1. Solicitări recepționate din partea diverselor autorități  
În perioada de raportare, Societatea a desfășurat activități de pregătire și transmitere a informațiilor solicitate de către 
DIICOT în verificarea unor fapte.  
1.2.2. Comunicarea cu Autoritatea de Supraveghere Financiară 
In perioada de raportare Lichidatorul judiciar a primit avizul prealabil emis de ASF prin adresa ASF nr. SA-
DRA/501/17.02.2017 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. 
Detalii cu privire la strategia de valorificare și acțiunile întreprinse de Lichidatorul judiciar sunt prezentate la cap. 4.2. 
Următoarele solicitări de avizare au fost transmise de Lichidatorul judiciar către autoritate şi asupra cărora se așteaptă 
răspuns:  
- 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;  
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- 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 ianuarie 2017 a fost finalizată și comunicată FGA situația privind valorile de răscumpărare pentru un 
număr de 895 polițe de viată care au fost denunțate după data de 3.12.2015 și a sumelor pentru retururile de prima, 
acolo unde a fost cazul.  
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, creantesalariale@astrasig.ro), ce sunt 
verificate periodic de reprezentanții KPMG.  
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 de 
presări servicii nr. 
153/ 06.01.2017 

Executarea unei lucrări de: 
a) Studiu de carte funciară la 

OCPI Brașov în vederea obținerii 
tuturor actelor necesare stabilirii 

poziției terenului proprietatea 
ASTRA, din Brașov, str. Mihai 

Viteazu nr. 38, 402,54 mp 
b) Măsurători topografice pentru 

zona unde se află situat terenul 
c) Întocmirea unei documentații 

cadastrale pentru actualizarea 
datelor de carte funciară 

Pupăză 
Cristian 

30 zile, cu posibilitatea 
de prelungire la 

solicitarea scrisă a 
oricărei părți 

2000 RON (la 
care se adaugă 

TVA) 

Act adițional nr. 4 
la contractului de 
asistență juridică 

nr. 0083102/ 
29.12.2015 

Asigurarea de servicii de asistență 
juridică pentru zona care acoperă 
sucursalele Suceava și Botoșani. 

Av. Limona 
Eugenia 

Rusu Cabinet 
de avocat 

03.01.2017-
30.06.2017, contractul 
se prelungește automat 

până la data de 
31.12.2017 dacă 

niciuna din părți nu 
comunică intenția de 

denunțare cu cel puțin 
30 zile înainte de data 

de 30.06.2017 

5500 RON/lună 

Act adițional nr. 
15 la contractul 

de asistență 
juridică nr. 

64/22.03.2010 

Asistarea, reprezentarea, 
acordarea de consultanță juridică, 

redactare și semnarea de acte, 
cereri și alte căi de atac și orice 

alte activități prevăzute de Legea 
nr. 51/1995, pentru zona care 
acoperă sucursala Constanța 

Dan 
Grozavu, 
cabinet de 

avocat 

01.01.2017-
30.06.2017, contractul 
se prelungește automat 

până la data de 
31.12.2017 dacă 

niciuna din părți nu 
comunică intenția de 

denunțare cu cel puțin 
30 zile înainte de data 

de 30.06.2017 

5000 RON/lună 

Act adițional nr. 5 Asistarea, reprezentarea, Coroama 03.01.2017- 4500 RON/lună 
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Nr. contract și 
dată- emitere Obiect Furnizor Valabilitate contract Contravaloare 

la contractul de 
asistență juridică 

nr. 
165/29.12.2015 

acordarea de consultanță juridică, 
redactare și semnarea de acte, 

cereri și alte căi de atac și orice 
alte activități prevăzute de Legea 

nr. 51/1995, pentru zona care 
acoperă sucursalele Bacău și 

Neamț 

Speranța, 
cabinet de 

avocat 

30.06.2017, contractul 
se prelungește automat 

până la data de 
31.12.2017 dacă 

niciuna din părți nu 
comunică intenția de 

denunțare cu cel puțin 
30 zile înainte de data 

de 30.06.2017 

Act adițional nr. 2 
la contractul de 

Asistență juridică 
nr. 26/27.06.2016 

Asistarea, reprezentarea, 
acordarea de consultanță juridică, 

redactare și semnarea de acte, 
cereri și alte căi de atac și orice 

alte activități prevăzute de Legea 
nr. 51/1995, pentru zona care 
acoperă sucursalele Craiova și 

Târgu Jiu. 

Rodica 
Florescu, 
cabinet de 

avocat 

27.12.2016-
27.06.2017, contractul 
se prelungește automat 

până la data de 
31.12.2017 dacă 

niciuna din părți nu 
comunică intenția de 

denunțare cu cel puțin 
30 zile înainte de data 

de 30.06.2017 

2500 RON/lună 

Contract de 
asistență juridică 

nr. 
1351191/25.01.20

17 

Redactare, semnare, depunere 
cerere de chemare în judecată în 
dosarele de regres menționate în 
anexă; asistență și reprezentare 

juridică fond, apel. 

CIA Aniela 
Nedeluș 

 
400 

RON+TVA/dos
ar 

Contract cadru de 
prestări servicii 
depozitare parc 

auto 
fn/26.01.2017 

Punerea la dispoziția ASTRA a 
spațiilor în vederea depozitării 

bunurilor mobile ale 
Beneficiarului recepționate pe 

baza de Proces Verbal de predare 
- primire 

Nibo Serv 
SRL 

01.02.2017-
31.07.2017 

43.33 
RON/lună/vehic
ul (TVA inclus) 

Contract de 
prestări servicii 

nr. 11/15.12.2016 

Servicii de curățenie profesională 
în spațiul situat în București, str. 

Nerva Traian nr. 3, bl. M 101, etaj 
8, Birourile 12-28, sector 3 

Cleaning 
Concept 

Expert SRL 

1 lună, cu posibilitatea 
de prelungire automat 
cu perioade succesive 
de 1 lună dacă niciuna 

din părți nu notifică 
celeilalte intenția de 

încetare a contractului 
cu o perioadă de 5 zile 

înainte de date 
expirării 

2200RON 

Act adițional nr. 
5/22.12.2016 la 
contractul OPS 

11-B-KA-
196/18.09.2014 

Reducerea numărului 
echipamentelor de tip bizhub 
215” de la 43 la 14 bucăți” 

Konica 
Minolta 
Business 
Solutions 
România 

SRL 

- 
1.946,39EUR+T

VA 

Contractul încheiat cu dl. PUPĂZĂ CRISTIAN a fost semnat în luna ianuarie 2017 în vederea identificării corecte a 
situației topografice și cadastrale a terenului proprietatea ASTRA, aflat în Brașov, str. Mihai Viteazu, nr. 38, județ 
Brașov. Executantul efectuează următoarele tipuri de lucrări (a) studiu de carte funciară la Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Brașov în vederea obținerii tuturor actelor necesare stabilirii poziției terenului proprietatea 
ASTTRA; (b) măsurători topografice pentru zona unde se află situat terenul, aceasta incluzând și măsurarea blocului nr. 
40 situat pe str. Mihai Viteazu, parcările și trotuarele aferente pentru a determina ce suprafață ocupă toate acestea din 
imobilul proprietatea ASTRA, înregistrat la CF sub nr. 12173 a localității Brașov, număr topo 9128/1/1, în suprafață de 
402.54 lei; (c) întocmirea unei documentații cadastrale pentru actualizarea datelor de carte funciară a imobilului 
proprietatea ASTRA (de identificare imobil fără viza OCPI Brașov). Necesitatea încheierii acestui contract provine din 
faptul că Lichidatorul judiciar, cu respectarea prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență efectuează toate demersurile pentru conservarea și identificarea activelor din patrimoniul 
Debitoarei, iar pentru activele localizate în teritoriu (in afara localității București) au fost contractate persoane de 
specialitate, punctual, în funcție de speță. In acest caz, este necesară determinarea liniei de hotar și identificarea că 
există sau nu persoane terțe care ocupă termenul din proprietatea debitoarei.  
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În perioada de raportare au fost încheiate acte adiționale de prelungire a duratei contractuale cu o serie de colaboratori, 
cabinete de avocat, pentru o perioadă de 6 luni calendaristice, cu posibilitatea ca acestea să fie prelungite până la 
sfârșitul anului 2017, în măsura în care părțile nu notificau altfel. Dat fiind faptul că s-a procedat la închiderea 
sucursalelor/agențiilor Societății de Asigurare Reasigurare ASTRA SA – în faliment din teritoriu, personalul a fost 
restructurat, însă Debitoarea continuă să fie parte a litigiilor aflate pe rolul instanțelor (fie ca pârât, fie ca reclamant). Ca 
atare, pentru a asigura continuitate cu privire la spețele deja cunoscute, precum și pentru a asigura reprezentare la 
temenele de judecată, dar și pentru redactare documente și verificare arhivă, Lichidatorul judiciar a apreciat asupra 
continuării relației contractuale cu cabinetele de avocat, astfel încât să fie acoperite toate zonele din teritoriu. De 
asemenea, Lichidatorul judiciar a avut în vedere și optimizarea costurilor ce ar fi fost suportate de ASTRA în situați în 
care acesta ar fi trebuit să utilizeze personalul din centrală pentru deplasări în teritoriu pentru fiecare termen în 
parte/consultare arhivă/etc.  
În perioada de raportare a fost încheiat un contract de prestări servicii de curățenie profesională în spațiul situat în 
București, str. Nerva Traian nr. 3, bl. M 101, etaj 8, Birourile 12-28, sector 3. Acest serviciu a fost anterior prestat 
intern, de 1 (un) angajat al ASTRA. Dat fiind că în perioada decembrie 2016 – ianuarie 2017 salariatul a fost în 
concediu medical, iar această activitate nu a putut fi prestată de alt angajat specializat, a fost identificată necesitatea de a 
contracta un prestator extern de servicii de curățenie. În vederea desemnării acestui furnizor, Lichidatorul judiciar a 
efectuat o selecție, solicitând oferte de la o serie de prestatori din acest domeniu, iar oferta Cleaning Concept Expert 
SRL a fost cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnic (al serviciilor prestate) precum și din punct de vedere 
financiar.  
Mai mult, în considerarea închiderii sucursalelor și agențiilor din teritoriu, cu scopul optimizării financiare, 
echipamentul Konica Minolta aflat în aceste locații a fost preluat și predat furnizorului (Konica Minolta Business 
Solutions România SRL). Ca atare, prețul contractului a fost diminuat semnificativ (aprox. 35%), sens în care a fost 
încheiat actul adițional nr. 5/22.12.2016, prezentat în centralizatorul de mai sus.  
Totodată, cu scopul depozitării flotei auto a ASTRA în condiții de siguranță (pază, supraveghere de monitorizare 
video), și de asigurare a conservării și integrității patrimoniului Debitoarei, Lichidatorul judiciar a considerat oportună 
şi necesară încheierea contactului cu societatea Nibo Serv SRL. Întreaga operațiune este descrisa la cap. 2.14. 
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. Ședințele Adunării creditorilor și a Comitetului creditorilor din perioada de raportare 
În luna Decembrie, Lichidatorul judiciar a convocat și susținut? 
A. Ședința Comitetului creditorilor ASTRA din data de 05.12.2016 
B. Ședința Adunării creditorilor ASTRA din data de 05.12.2016 
C. Ședința Adunării creditorilor ASTRA din data de 19.12.2016 
A. Ședința Comitetului creditorilor din data de 05.12.2016 a fost convocată prin publicare în Buletinul Procedurilor de 
insolvență nr. 21669/25.11.2016, având ca ordine de zi: 
� 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.  
� 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. 
Hotărârile creditorilor față de punctele de pe ordinea de zi sunt prezentate în cele ce urmează: 
� 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 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență din data de 22210/06.12.2016. 
Împotriva acestui proces verbal nu au fost identificate contestații.  
B. Ședința Adunării creditorilor din data de 05.12.2016 a fost convocată prin publicare în Buletinul Procedurilor de 
insolvență nr. 21655/25.11.2016, având ca ordine de zi: 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5372/16.03.2017 
 

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 

 

7 

� 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 
Hotărârile adunării creditorilor față de punctele de pe ordinea de zi sunt prezentate în cele ce urmează: 
� 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 a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență din data de 22188/06.12.2016. 
Împotriva acestui proces verbal nu au fost identificate contestații.  
C. Ședința Adunării creditorilor din data de 19.12.2016 a fost convocată prin publicare în Buletinul Procedurilor de 
insolvență nr. 22480/09.12.2016, având ca ordine de zi: 
� Alegerea celor 2 membri ce vor completa componența Comitetului Creditorilor ca urmare a hotărârii Adunării 
creditorilor din data de 05.12.2016 privind modificarea componenței Comitetului creditorilor ASTRA de la 5 la 7 
membri 
� Alegerea Președintelui Comitetului Creditorilor nou constituit 
Hotărârile adunării creditorilor față de punctele de pe ordinea de zi sunt prezentate în cele ce urmează: 
� Potrivit voturilor exprimate în favoarea creditorilor ce s-au oferit voluntari, creditorii au desemnat următorii 2 (doi) 
noi membri ai Comitetului creditorilor Societății de Asigurare-Reasigurare ASTRA SA – în faliment (in completarea 
celor 5 deja existenți): 

Nr. 
crt 

Denumire/Nume şi prenume 
creditor 

Procent voturi exprimate 
componența creditori (din total 

creanțe prezente) 

Procent voturi exprimate 
componența creditori (din 

total creanțe) 
1 Fondul de Garantare a Asiguraților 100% 51.8743% 
2 Groupama Asigurari SA  97.0174% 50.3271% 

Ca atare, Comitetul Creditorilor ASTRA are următoarea componență actualizată:  
Nr. crt Denumire/Nume şi prenume creditor 
1. Allianz-Tiriac Asigurări SA 
2. Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili  
3. Omniasig Vienna Insurance Group 
4. Uniqua Asigurări 
5. Generali Romania Asigurare-Reasigurare  
6. Fondul de Garantare a Asiguratilor 
7. Groupama Asigurari SA  
� Creditorii au desemnat în calitate de Preşedinte al Comitetului creditorilor pe Fondul de Garantare a Asiguraților. 
Procesul verbal al ședinței a fost publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență din data de 23146/20.12.2016. 
Împotriva acestui proces verbal nu au fost identificate contestații.  
2.2. 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. După cum s-a menționat și în Raportul anterior 
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. Pentru situația în care creditorul refuză să deruleze punctajul, nu răspunde solicitărilor noastre sau nu dispune de 
documentele necesare pentru eliminarea condiției Raportul se va închide semnat doar de Administratorul judiciar al 
Astra.  
Aceste punctaje se derulează cu dificultate dat fiind că în multe din acestea întâlnim următoarele situații: 
- Numărul mare al dosarelor de daună care trebuie revăzute în cadrul întâlnirilor de lucru de comisiile tehnice și 
juridice ale celor două părți, 
- Interpretarea diferită a unor prevederi legale și refuzul creditorului de a închide punctajul în lipsa unui acord, 
- Întârzierea furnizării documentelor necesare pentru eliminarea condiției în ciuda termenelor limită agreate de părți.  
Până la data depunerii raportului au fost semnate deja parte din Rapoartele de analiza cu creditorii: Gothaer Asigurari 
Reasigurari, City Insurance, PORSCHE VERSICHERUNGS AG magyarorszagy Fioktelpe, Groupama Biztosito ZRT 
și sunt în curs de finalizare mai multe punctaje derulate în principal cu marii asigurători.  
2.3. Analiza cererilor de repunere în termen, cererilor de plata, a cererilor de suplimentare creanță, cereri precizatoare 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5372/16.03.2017 
 

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 

 

8 

etc și a unor cereri noi de creanță 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 recepționat un număr al 
cererilor formulate de creditori, din menționăm astfel: 7 cereri de plată, 2 cereri de admitere creanță, 2 precizări la 
cererile de admitere creanță formulate de creditori după data deschiderii procedurii de insolvență, 2 documente de tipul 
alte înscrisuri (informări cu privire la plățile efectuate de către FGA pentru creanța înscrisă în tabelul de creanțe al 
ASTRA, notificări etc), 4 cereri de repunere în termen și admitere creanță. Aceste cereri sunt în analiza Lichidatorului 
judiciar iar rezultatul verificărilor va fi prezentat judecătorului sindic şi comunicat creditorilor, conform practicii deja 
implementate.  
2.4. 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. 
În perioada de raportare, Lichidatorul judiciar a pus la dispoziție documentele solicitate în reverificarea capitolelor 
privind impozitul pe profit în vederea recalculării pierderilor fiscale. Inspecția fiscală a fost finalizată sub forma unui 
Raport de Inspecție Fiscală încheiat în data de 27.01.2017, Lichidatorul judiciar urmând a efectua o evaluare a creanței 
înregistrate şi rectificarea Tabelului de creanțe. 
2.5. Activități desfășurate pentru corectarea evidențelor contabile 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.  
2.6. Demersuri cu privire la arhivarea documentelor  
2.6.1. Colectarea arhivei de documente de către societatea de arhivare 
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 
In perioada de raportare, societatea de preluare arhivă a fost concentrată în principal pentru finalizarea operațiunilor de 
colectare din teritoriu. Din cauza intemperiilor vremii din luna Ianuarie, activitatea de colectare din teritoriu a fost 
întreruptă, societatea continuând să preia arhivă doar din București. Astfel, a fost finalizată preluarea documentelor din 
clădirea localizată în strada Slătineanu din București. La începutul lunii Ianuarie 2017 ArchivIT mai avea de colectat 
documente produse de ASTRA din 6 județe din țară. Astfel, începând cu ultima săptămână a lunii ianuarie 2017, 
prestatorul de servicii a reluat colectarea arhivei din teritoriu, anticipând încheierea operațiunii până la mijlocul lunii 
februarie 2017. In concluzie, după finalizarea preluării documentelor din teritoriu, ArchivIT va avea de colectat 
documentele ASTRA din Str Câmpineanu, Bld. Banu Manta precum și arhiva rămasă în sediul din str. Nerva Traian, 
actiune ce se anticiează ca va fi finalizată în luna Martie 2017.  
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. 
2.6.2. Demersuri efectuate la Arhivele Naționale cu privire la inventarul documentelor  
Ca urmare a verificării de către Lichidatorul judiciar a Nomenclatorului arhivistic aprobat de Arhivele Naționale prin 
Decizia nr. 1783 din 9.11.2001 emisă de Arhivele Naționale s-a constatat că acesta nu este în sensul prevederilor actuale 
ale Normei ASF nr. 9/2014 (astfel cum acestea sunt reluate în cele de mai jos) și prevede o măsura privind termenul de 
păstrare a dosarelor de daună precum și a altor documente adiționale pentru o perioadă de 20 de ani.  
Astfel că în Nomenclator se menționează asupra păstrarii dosarelor de daună precum și evidențele tehnice și contabile 
ale acestora (respectiv Documentele de introducere în reparație a vehiculelor, declarațiile proprietarilor/conducătorilor 
de vehicule și alte documente rezultate din verificări) pentru o perioadă ce excede 10 ani, astfel cum este reglementat de 
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Norma emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară (art. 10 dosarele de daună (…) se păstrează în arhiva 
asigurătorilor respectiv reasigurătorilor timp de 10 ani”), nr. 9/2014 privind organizarea activității de arhivă la 
asigurători/reasigurători și intermediari.  
În acest sens Lichidatorul judiciar a transmis către Arhivele naționale solicitări scrise de a avea în vedere prevederile 
Normei nr. 9/2014 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu privire la organizarea activităţii de arhivă la 
asigurători/reasigurători şi intermediari în asigurări şi/sau în reasigurări și de a ne transmite acceptul de a comunica 
operatorului autorizat desemnat în cadrul procedurii de faliment ca termen de păstrare în arhivă a dosare de daună 
pentru o perioadă de 10 ani, realizând astfel o derogare de la cele agreate conform Nomenclator aprobat de Arhivele 
Naționale în anul 2011. 
Solicitarea Lichidatorului judiciar a fost fundamentată după cum urmează: 
- Măsura de păstrare a unor documente pe o perioadă de 20 de ani în loc de 10 ani astfel cum prevede legislatia în 
vigoare va genera costuri semnificativ majorate pentru Debitoare, costuri nejustificate în contextul falimentului 
societății, 
- Măsura de includere în Nomenclator a acestei măsuri de păstrare a unor documente pentru 20 de ani se explică de 
faptul că la data întocmirii de către Societate și aprobării de către Arhivele Naționale a Nomenclatorului Arhivistic nu 
existau norme specifice în domeniul arhivării documentelor din activitatea de asigurare/reasigurare astfel încât 
considerăm că prevederea inclusă asupra păstrării dosarelor de daună pentru o perioadă de 20 ani a fost ca o măsură 
prudentă considerând și faptul că în perioada de întocmire a Nomenclatorului, respectiv anul 2001, Societatea Astra era 
într-o perioadă de creștere a activității astfel că nu se avea în vedere și eventualitatea unor costuri cu păstrarea 
documentelor creante în alte locații decât sediile proprii, 
- Din evidențele interne ale Societății în perioada de funcționare cu activitate în domeniul asigurărilor/reasigurărilor s-
a identificat și precizăm cu titlu de exemplu că în perioada 2000 – 2015 au fost avizate aproximativ 1.1 milioane dosare 
de daună și prin urmare, considerând perioada menționată aceste documente nu au depășit termenul de 20 de ani astfel 
încât să poată intra în procesul de selecționare ca arhivă cu termen de păstrare expirat,  
- Păstrarea pentru un termen de 20 de ani (deci dublarea termenului de păstrare utilizat actualmente de toate 
societățile de asigurare reasigurare) pentru o societate în faliment dublează costul ce va fi suportat de societate (dat fiind 
ca este un cost suportat din averea debitoarei) pentru serviciile de depozitare a acestor dosare de dauna. Facem 
precizarea că în urma selecției de oferte pentru operatorul autorizat de Arhivele Nationale care să preia arhiva au fost 
recepționate costuri estimate suplimentare de aproximativ 400.000 euro (la care se adaugă TVA) pentru păstrarea 
dosarelor de daună timp de 20 de ani de la emitere, în loc de 10 ani (conform normei actuale). 
Față de cele de mai sus facem precizarea că am trimis către Arhivele Naționale mai multe solicitări la care am primit 
răspuns în sensul celor de mai jos: 
- Adresa nr. ANB-4384-R - În considerarea faptului că Astra figurează cu numeroase litigii și procese pe rolul 
instanțelor judecătorești care nu sunt finalizate, reprezentanții Arhivelor Naționale consideră inoportună micșorarea 
termenelor de păstrare în vederea eliminării unor documente ce pot fi necesare în soluționarea litigiilor. 
- Adresa nr. ANB -6539-R – reprezentanții Arhivelor Naționale apreciază că lipsa spațiilor de depozitare, cantitatea 
de documente și costurile ridicate nu pot fi considerate criterii de selecționare prin urmare inventarierea și selecționarea 
se va efectua conform prevederilor Nomenclatorului arhivistic aprobat în 2001. 
În considerarea răspunsurilor Arhivelor Naționale de a nu accepta derogarea cu privire la termenul de păstrare a unor 
documente, în perioada de raportare, Lichidatorul judiciar a reluat corespondența și a solicitat stabilirea unei audiențe 
pentru expunerea pe larg a situației, a impactului financiar ce va avea ca finalitate suportarea de către Societate a unui 
cost semnificativ și prejudicierea creditorilor ale căror recuperări se vor diminua cu suma ce va fi plătită pentru 
depozitarea pe un termen prelungit a documentelor Societății.  
Această activitate este prioritară pentru perioada imediat următoare în considerarea operațiunilor de inventariere și 
selecționare ce urmează să fie demarate de societatea de arhivare care vor include în organizare și termenul de păstrare.  
2.6.3. Demersuri efectuate cu privire la arhiva depozitată în baza contractului semnat anterior deschiderii procedurii 
de faliment 
La data deschiderii procedurii, Debitoarea avea încheiat un contract de prestări servicii arhivare, scanare, indexare, 
management şi stocare documente (semnat în anul 2008) cu societatea Global Storage Solutions SRL (GLOSS Direct) 
pentru servicii de preluare, inventariere documente, indexare, etichetare și depozitare, contract ce a fost menținut și 
după 3 decembrie 2015 considerând obligațiile potrivit Legii Arhivelor Naționale. Conform evidențelor, până la 
deschiderea procedurii de faliment, ASTRA predase către firma de arhivare o cantitate de aproximativ 3.500 ml, 
documente ce se regăsesc în depozitul societății de arhivare din Jud. Ilfov: 
- Cantitatea de 3.000 ml documente Astra a fost preluată și pentru aceste documente s-au efectuat activitățile de 
inventariere documente, indexare și etichetare. Documentele sunt depozitate în cutii speciale ce prezintă opis pe cotorul 
fiecărei cutii.  
Pentru această cantitate de documente, Lichidatorul Judiciar a constatat necesitatea prelucrării și selecționării 
documentației în sensul identificării documentației ce nu mai trebuie păstrată conform prevederilor legale și trebuie 
distrusă (eliminarea materialului arhivistic vădit nefolositor).  
- Cantitatea de 500 ml documente Astra a fost preluata în 2015 şi depozitata la depozitul firmei de arhivare. Nu s-au 
efectuat demersurile specifice contractului de arhivare.  
Pentru aceasta cantitate de documente, s-a constatat necesitatea procesării și selecționării integrale dat fiind ca la acest 
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moment acest fond arhivistic se află doar stocat în saci. 
Pentru a asigura claritatea asupra informațiilor reiterăm în cele ce urmează câteva mențiuni incluse în Raportatele de 
activitate anterioare. Dat fiind ca acest contractul nu prevedea serviciile de selecționare (operațiunea de eliminare a 
documentelor cu termen de păstrare expirat) nu respecta nevoile stabilite potrivit Legii Arhivelor naționale. Contractul 
încheiat cu Astra este de natura unui contract de management al documentelor și nu pentru servicii arhivistice (astfel 
cum legea prevede pentru perioada de faliment) prin urmare s-a constatat necesitatea încheierii unui contract cu un 
operator autorizat care să includă toate serviciile arhivistice obligatorii pentru o societate în faliment. În acest sens s-a 
organizat selecția serviciilor de arhivare și Comitetul creditorilor a hotărât ca societatea AchivIT sa preia aceste 
activității obligatorii pentru societatea în faliment.  
În considerarea faptului că acest contract încheiat de Astra cu Gloss Direct are termen de încetare Noiembrie 2017 
precum și desemnarea unui alt operator economic autorizat care deja colectează și va depozita arhiva de documente a 
societății, Lichidatorul judiciar a luat măsura informării asupra intenției de încetare contract și astfel că a notificat în 
data de 18.01.2017 intenția de încetare a contractului de prestări servicii nr. GSS-9015 din 20 Noiembrie 2008 la data 
de 20 Noiembrie 2017, în temeiul art. 57 din Contract. În cadrul notificării s-a solicitat returnarea documentelor și s-a 
indicat locația unde documentele trebuie predate.  
2.7. Accesarea Fondului de Garantare a creanțelor salariale  
Dat fiind faptul că, față de accesarea nr. 1 a Fondului de Garantare a Salariaților, pentru care ANOFM a emis decizia nr. 
34/01.09.2016, fiind efectuate viramente către salariați și foști salariați ai ASTRA reprezentând salarii și indemnizație 
de concedii neefectuare aferente lunii de accesare noiembrie 2016, au existat 6 plângeri prealabile și contestații 
formulate de salariați, în data de 02.12.2016, Lichidatorul judiciar a efectuat accesare nr. 2 a Fondului, pentru cele 6 
persoane în discuție. Față de această accesare, ANOFM a emis Dispoziția de plată nr.51 din data de 07.12.2016, 
conform căreia, cuantumul total al creanțelor suportate din Fondul de Garantare pentru plata creanțelor salariale a fost 
de 15.556 lei.  
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). Față de această accesare, în 
data de 23.12.2016 a fost efectuată o completare a documentație de către Lichidatorul judiciar, pentru comunicarea 
pontajelor pentru 56 angajați / foști salariați ai ASTRA. Până la această dată nu a fost recepționată dispoziția de plată 
emisă de către ANOFM.  
2.8. Renegocieri contracte servicii telecomunicații/IT 
În perioada de raportare Lichidatorul judiciar a inițiat și finalizat cu furnizorii de servicii demersurile privind 
renegocierea contractelor de chirie echipamente servicii fotocopiere şi conexiune VPN. 
Modalitatea de reducere a costurilor a vizat renunțarea la anumite categorii de servicii și/sau echipamente, retragerea 
unor echipamente fotocopiere. 
Reducerile de costuri astfel negociate în perioada de raportare sunt implementate începând cu 01.12.2016. 
2.9. 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. 
2.10. 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, la data raportului fiind în curs de finalizare procesul verbal la 
nivelul Comisiei 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. 
2.11. Operațiuni identificare parc auto depozitare autoturisme teritoriu 
În perioada de raportare a fost continuata activitate inițiată cu privire la depozitarea autoturismelor, ca urmare a 
reorganizării teritoriale a unităților administrative în 9 centre regionale.  
În urma procesului de identificarea a posibilelor locații, a fost stabilită depozitarea autoturismelor în cadrul a 6 centre de 
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depozitare (Arad, Targu Mures, Slatina, Ploiesti, Bacau și Iasi). Astfel, au fost încheiate contracte de depozitare cu 
firme din Arad, Targu Mures, Ploiesti, Bacau şi Iasi (in curs de semnare la data raportului), la Slatina depozitarea 
urmând a fi făcută la sediului Astra pentru un număr de 14 autoturismele din toate cele 4 judete ce formeaza clusterul 4 
(a se vedea mai jos), fara costuri suplimentare. 
Din totalul de 154 autoturisme, un număr de 22 au fost depozitate la București (cele din judetele Calarasi, Constanta, 
Tulcea, Teleorman şi Valcea), restul de 132 urmând a fi depozitate în cele 6 centre din tara. 
Costul mediu lunar de depozitare/autoturism, TVA inclus, este de 54 lei/luna/auto pentru cele 118 autoturisme 
depozitate în tara pentru care s-au încheiat contracte de depozitare (fără a le lua în calcul pe cele din Slatina), respectiv 
de 68,67 lei/luna/auto, TVA inclus pentru cele 22 autoturisme depozitate în Bucureşti. 
Operațiunile sunt estimate a fi finalizate pana la sfârșitul lunii februarie 2017. 

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 BC 8 BC 3 
    MH 2     HR 5 
    GJ 3     VS 3 
    DJ 6     VN 3 
IS 9 IS 5 MS 3 MS 4 
    BT 5     HD 6 
    SV 6     SB 4 
    NT 4     CJ 6 
AR 1 AR 4     AB 3 
    BH 4     BN 2 
    TM 7     MM 2 
    CS 3     SM 4 
PH 7 PH 4     SJ 2 
      AG 3 B   CL 3 
    CV 3     VL 6 
    BV 7     TR 4 
    DB 2     CT 7 
    BZ 4     TL 2 
    GL 3         
    IL 4         
    BR 3         

TOTAL              154 
GENERAL 

2.12. 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. 
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 
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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) 

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

3,110,647  
 

Creanță 
curentă 

Art. 102 alin (6) 

În perioada de referintă, Lichidatorul a continuat activitatea privind analiza dosarelor de dauna ce au facut obiectul 
plătilor efectuate de FGA, urmând ca suma acceptata ca și creanță certă, lichidă şi exigibilă sa fie suplimentată la 
următorul Tabel preliminar actualizat, dupa cum urmează: 

Suma acceptata Numar dosare aferente sumei 
acceptate 

Suma eliminata de sub conditie 
suspensiva (lei) 

2,679,237 lei 653   2,444,426 lei  
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. 
În data de 18.01.2017, Fondul de Garantare a Asiguraților a înaintat o noua cerere de suplimentare a creaței (transa 8), 
în sumă de 23.624.599,26 lei, aferentă unui numar de 2.577 dosare plătite în perioada 14 octombrie 2016 – 30 
noiembrie 2016.  
3. Structura de personal 
3.1. Personalul angajat 
Pentru perioada de raportare structura se prezintă astfel: 

Descriere Nr Salariați la 31.01.2017 din care cu contracte 
suspendate 

Actuariat 2  
Administare Portofolii şi Management Retea 29  
Administrativ 8  
Analist Creante Daune 8  
Financiar – Contabilitate 20 5 
HR 2  
IT şi Baze de Date 8  
Juridic 17 3 
Plati, Incasari, Distributii 2 1 
in perioda de preaviz (fazele I și II) 7 34 
Total angajati  103 43 
Persoane aflate în procesul de concediere (faza III – a 
se vedea mai jos) 

6  

3.1. Derularea procesului de concediere (cf. Decizie nr. 24/25.01.2017). Restructurarea rețelei teritoriale 
Având în vedere Decizia Lichidatorului privind reorganizarea unităților teritoriale la nivelul a 9 centre regionale, a fost 
efectuată o analiză cu privire la numărul de dosare juridice aflate în lucru la nivelul fostelor sucursale Astra, modul de 
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colaborare şi implicarea în activitatea curenta a colaboratorilor avocați şi a consilierilor juridici după deschiderea 
procedurii de faliment a Societății prin raportare şi la corespondenta juridica comunicata fiecărui consilier juridic/avocat 
colaborator. 
Ca urmare a acestei analize, a fost aprobată prin decizia Lichidatorului judiciar nr. 24/25.102.017 reorganizarea 
activității juridice a Societății prin încetarea contractelor de muncă pentru un număr șase consilieri juridici. 
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 perioada de raportare 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. Procesul este în desfășurare la data raportului, având 
în vedere activitățile necesare a fi efectuate de către cele două bănci pentru colectarea informațiilor necesare finalizării 
tranzacției (extragere și prelucrare baze de date/ analiză documente fizice).  
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.  
În dosarul de fond nr.32802/3/2015 a fost formulata de Lichidatorul judiciar o cerere de autorizare a măsurii de 
valorificare a activelor în acord cu aprobarea data de Adunarea Creditorilor în lipsa avizului ASF. Cererea a rămas fără 
obiect, aspect constat de către instanța la termenul din 20.02.2017, având în vedere Avizul ASF emis prin Adresa nr. 
SA-DRA/501/17.02.2017 prin care s-a acordat avizul prealabil de valorificare a activelor în acord cu Strategia de 
valorificare propusa de Lichidator. 
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 şi organizarea 
licitațiilor pentru activele mobile de natura autovehiculelor şi a activelor imobiliare pentru 17 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, 
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 evidența birourilor pentru un număr 
de 101 imobile.  
Pentru 11 imobile se așteaptă răspuns şi se efectuează demersuri pentru urgentarea cererilor, în privința unora dintre 
acestea fiind respinse cererile de eliberare copii de pe documentația cadastrală motivat de lipsa notării mențiunii 
deschiderii procedurii insolvenței, drept pentru care în privința acestor situații a fost cu prioritate realizată această 
procedură, urmând a se relua demersul privind înregistrarea cererilor de eliberare documentație cadastrală. 
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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, fiind semnat 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). 
În perioada de raportare a fost recepționată lucrarea întocmită de către expert pentru identificarea terenului, urmând ca 
în perioada următoare să se efectueze o deplasare la fața locului, pentru a participa la măsurătorile efectuate de expert 
înainte de a concluziona cu privire la lucrarea scrisa. 
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).  
Urmare a demersurilor efectuate, în perioada de raportare au fost continuate demersurile pentru achiziționarea suprafeței 
necesare de teren, sens în care a fost purtată corespondență cu instituția, urmând a fi semnat contractul de vânzare – 
cumpărare, iar ulterior formulate cererile pentru intabularea în Cartea Funciara a dreptului de proprietate deținut de 
debitoare asupra imobilului apartament și a suprafeței de teren aferente.  
5. Situația încasărilor și plăților pentru perioada 01.12.2016 – 31.01.2017 
5.1. Situația încasărilor și plăților prin casierie în perioada analizată 
5.1.1. Încasări prin Casierie 
În perioada 01.12.2016 – 31.12.2016 societatea a efectuat încasări prin casă în valoare de 629 lei și plăți în valoare de 
27,262 lei. De asemenea, în perioada de raportare au fost realizate transferuri din conturile bancare în casierie pentru 
suma de 23,500 lei.  
Sunt evidențiate: 
� Transferurile de bani (viramente interne) din conturile deschise la Raiffeisen sub forma ridicărilor de numerar de la 
bancă în valoare de 23,500 lei; 
� Returnări avansuri de decontare în valoare de 629 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 27,262 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) – 
decembrie 2016 

Valoare (lei) –  
ianuarie 2017 

Total 

Întretinere, Reparatii  100 213 313 
Cheltuieli de transport  299 463 763 
Posta, Telefon, Comunicatii  24 110 134 
Alte plati 14,395 11,657 26,052 
TOTAL PLATI 14,818 12,443 27,262 

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 decembrie 2016 – 31 ianuarie 2017. 
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:  

PLATI (RON) Suma RON - 
decembrie 2016 

Suma RON - 
ianuarie 2017 

Total 
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Furnizori IT  21,998  63,623   85,621  
Utilitati (En. electrica, En. termica, gaz,apa)  45,219  77,970   123,188  
Posta, Telefon, Comunicatii  59,184  50,553   109,737  
Întretinere, Reparatii  9,947  11,239   21,186  
Salarii (NET)  543,973  601,059   1,145,032  
Taxe şi Impozite (inclusiv asig.soc.)  394,232  439,835   834,067  
Onorariu administrator judiciar  162,446  81,653   244,100  
Plati comisioane bancare  3,835  8,689   12,524  
Chirie sediu  21,771  41,744   63,515  
Reasigurare  112,500   112,500  
Popriri salarii angajati  6,049  6,830   12,879  
Avocati  66,529  86,080   152,610  
Arhivare  255,729  254,158   509,886  
Alte plati  91,904  36,623   128,527  
Ungaria  14,011  166,179   180,190  
Slovacia  58,697  189,873   248,570  
Total  1,755,525  2,228,608  3,984,132  

Sursa: Raport de încasări și plăți pentru perioada decembrie 2016-ianuarie 2017 
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 lunile decembrie 2016 şi ianuarie 2017 a fost achitat onorariul aferent lunilor noiembrie şi decembrie 2016 al 
Lichidatorului judiciar, conform deciziei Adunarii Creditorilor din 19.08.2016.  
� Cheltuielile înregistrate cu plata chiriei pentru sediului Astra din Nerva Traian nr 3, etaj 8, în suma de 63,515 lei. 
� Cheltuielile pentru reasigurarea impotriva catastrofelor, a portofoliului de polite în run off, în suma de 112,500 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 152,610 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 255,729 lei în luna 
decembrie 2016 și 254,158 lei în luna ianuarie 2017.  
� Plăți aferente sucursalelor din Ungaria și Slovacia reprezintă cheltuieli pentru servicii de payroll şi contabilitate, 
chirie servere, servicii IT, salarii şi utilități. In perioada raportata acestea au însumat 180,190 lei pentru sucursala 
Ungaria și 248,570 lei pentru sucursala Slovacia.  
Totodată, în perioada de raportare, societatea a mai efectuat Alte plăți în valoare de 128,527 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 01.12.2016 – 31.01.2017 societatea a avut încasări prin banca în valoare de 6,448,023 lei prezentate pe scurt 
în centralizatorul de mai jos: 

Perioada Incasari 
prime 

Incasari 
litigii/judiciare/ 

recuperari popriri 

Incasari 
reasigurare 

Alte 
incasari 

Total 

decembrie 2016 293,033 114,782 8,285 52,974 469,074 
ianuarie 2017 294,571 57,527 384,359 2,881 739,337 
TOTAL INCASARI 587,604 172,309 392,643 55,855 1,208,411 

Sursa: Raport de încasări și plăți pentru perioada decembrie 2016 – ianuarie 2017 
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 172,309 lei, precum și încasări de prime în cuantum de 587,604 
lei. De asemenea, 392,643 lei au fost încasați în baza tratatelor de reasigurare.  
De asemenea, în perioada de raportare au fost încasată suma de 52,974 lei (sumă înregistrată în categoria Alte incasari), 
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reprezentând dividende.  
6. Disponibilități 
La data de 31.01.2017, soldul disponibilităților de numerar în conturile bancare ale ASTRA precum și în casierie, se 
prezinta astfel: 

Cont Disponibil Moneda 
Casierie RON 2,025.49  RON 
Casierie HUF 34,150.00 HUF 
Casierie EUR 555.94 EUR 
Raiffeisen Bank RON 99,450.20  RON 
Raiffeisen Bank EUR 1,331,980 EUR 
Raiffeisen Bank USD 7,902.42  USD 
Raiffeisen Bank GBP 356.62  GBP 
Raiffeisen Bank HUF 132,316.67 HUF 
Raiffeisen Bank CHF 11,575.50  CHF 
BCR RON 2,196.97 RON 
BCR EUR 100,784.38 EUR 
BCR – colector RON 2,187.00  RON 
UNICREDIT 70,486.50  RON 

 
În Anexa nr. 1 sunt prezentate rulajele prin casierie și conturile de insolvență în lei, din perioada 01.12.2016 – 
31.01.2017. 
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 09.01.2017 amânarea judecării cauzei, acordând un ultim termen la 
20.02.2017 pentru a se depune avizul emis de ASF. 
7.1.2. Contestații formulate împotriva măsurilor administratorului/ lichidatorului judiciar privind analiza 
cererii/înscrisurilor – Contestator Longavit SRL 
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. 
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7.1.3. Contestație formulată împotriva măsurilor lichidatorului judiciar împotriva raportului de activitate şi situația 
privind cheltuielile efectuate în perioada 01.09.2016-31.10.2016 – Contestator FONDUL DE GARANTARE AL 
ASIGURATILOR 
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 ASIGURATILOR cu prim 
termen stabilit pentru data de 20.03.2017. 
7.1.4. Contestație împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar cuprinse în raportul de activitate 
publicat în BPI 21282/21.11.2016 – Contestator ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA prin Administrator 
special 
Împotriva măsurilor lichidatorului judiciar cuprinse în raportul de activitate şi situația publicat în BPI 
nr.21282/21.11.2016 a fost înregistrată contestație, astfel: 
- Dosar nr. 43899/3/2016 – contestație formulată de ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA prin Administrator 
special, cu prim termen stabilit pentru data de 20.03.2017. 
7.1.5. Contestații formulate împotriva măsurilor lichidatorului judiciar împotriva raportului de activitate aferent 
perioadei 01.11.2016-30.11.2016 
Împotriva măsurilor lichidatorului judiciar inserate în cuprinsul raportului de activitate a perioada 01.11.2016-
30.11.2016 pe rolul Tribunalului București a fost înregistrată contestație, astfel: 
- Dosar nr. 2759/3/2017 – contestație formulată de Asocierea Klearchos G.Routsis SA-K.Kourtidis SA cu prim 
termen stabilit pentru data de 20.03.2017 
7.1.6. 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 
La data întocmirii prezentului raport, împotriva Tabelului de creanțe al Debitoarei, se găsesc înregistrate în curs de 
soluționare definitivă 186 de contestații, detaliate conform Anexei nr. 2.9. la prezentul raport. 
Dintre cele 186 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. 
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 31.12.2016 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 115, pe rolul instanțelor la data întocmirii prezentului raport, totalizând dosare 
în administrare interna - 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 12 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 216 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 198 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 
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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 
19.08.2016 pentru perioada 01.12.2016 – 31.01.2017 în cuantum de 15.000 euro (la care s-a adăugat TVA). Până la data 
finalizării prezentului raport onorariul a fost achitat pentru luna decembrie 2016.  
9. Solicitări 
Față de cele menționate, solicităm onoratei instanțe să ia act de: 
� Activitatea desfășurată de Lichidatorul Judiciar în perioada de raportare, respectiv 01.12.2016 – 31.01.2017; 
� 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 şi sunt puse la dispozitia creditorilor la solicitarea acestora. 

Lichidator judiciar 
KPMG Restructuring SPRL 

 
Județul Suceava 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea 5 STAR GENERATION SRL, cod unic de înregistrare: 26897342 

Raport de activitate al lichidatorului judiciar privind debitoarea S.C. 5 Star Generation S.R.L. 
nr. înreg. 767/13.03.2017 

 
1. Date privind dosarul:nr.5945/86/2015, Tribunalul Suceava, Secţia a II-a civilă. 
2. Arhiva/registratura instanţei: adresa: Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr. 62, jud. Suceava. 
3. Debitor: S.C. 5 Star Generation S.R.L. în Faliment/in bankruptcy/en faillite, sediul social: sat. Marginea, com. 
Marginea, nr.655, jud. Suceava, Cod de Identificare Fiscală 26897342, nr. de înregistrare la O.R.C. J33/297/2010. 
4. Lichidator judiciar: Alfa Insolv I.P.U.R.L., sediul social: mun. Suceava, str. Stefan cel Mare, nr.37, bl.E2, sc. D, ap.8, 
nr. înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0468; tel/fax/e-mail:0729/021.922; 0330/803.133; e-mail: 
alfainsolvipurl@gmail.com 
5. Alfa Insolv I.P.U.R.L., în calitate de lichidator judiciar al S.C. 5 Star Generation S.R.L., în conformitate cu 
prevederile art.59 din Legea nr.85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenței și de insolvență, înaintăm la 
dosarul instanței prezentul: 

Raport de activitate al lichidatorului judiciar privind debitoarea S.C. 5 Star Generation S.R.L. 
1. A fost întocmit raportul final cu propunere de închiderea a procedurii, înregistrat sub nr.2733/12.10.2016, depus la 
dosarul instanței la data de 13.10.2016, comunicat creditorilor și publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
nr.18654/14.10.2016, conform dovezii de publicare nr.262616/14.10.2017. Raportul final a fost contestat de către 
creditorul D.G.R.F.P. Iași - A.J.F.P. Suceava, fiind constituit dosarul nr.5945/86/2015/a3, la termenul de judecată din 
07.11.2016, judecătorul sindic a admis contestația și a respins propunerea de închidere a procedurii. 
2. A fost soluționată cererea de antrenare materială a foștilor administratori statutari, formulată de către creditorul 
D.G.R.F.P. Iaşi - A.J.F.P. Suceava, în dosarul nr.5945/86/2015/a2 al Tribunalului Suceava la data de 06.03.2017, 
respectiv instanța a respins această cerere. Din verificările efectuate până la data întocmirii prezentului raport de 
activitate, nu a fost formulat apel împotriva hotărârii din 06.03.2017. 
3. Creditorul D.G.R.F.P. Iași - A.J.F.P. Suceava, a formulat o cerere de anulare transfer patrimonial pentru 
autovehiculele vândute din patrimoniul societății, astfel a fost constituit dosarul nr.5945/86/2015/a1,  cu termen de 
soluționare la data de 20.03.2017. 
Solicităm instanței acordarea unu nou termen de judecată în vederea soluționării dosarului nr.5945/86/2015/a1 al 
Tribunalului Suceava, dosar având ca obiect anulare transfer patrimonial. Prezentul raport de activitate a fost înaintat 
spre publicare în Buletinul Procedurilor de Insolventa la data de 13.03.2017. 

Alfa Insolv I.P.U.R.L., 
În calitate de lichidator judiciar al S.C. 5 Star Generation S.R.L. 

 
2. Societatea SIDER DESIGN SRL, cod unic de înregistrare: 24803104 
Dosar nr. 8248/86/2013* 
Debitoare: SC SIDER DESIGN SRL 

Raport de activitate 
Nr. 626/15.03.2017 

I. Publicitate valorificare active  
În vederea valorificării următoarelor active aparţinând SC SIDER DESIGN SRL: 
1. Maşina de alezat şi frezat WHN 9C, an fabr.1975 
2. Maşina de rectificat interior RI 500X2000, an fabr.1981 
3. Maşina de frezat vertical FC63VNC, an fabricaţie 1980, 
4. Durimetru portabil HLX187.5A, an fabricaţie 1987 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 5372/16.03.2017 
 

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 

 

19 

au fost publicate anunţuri de vânzare în ziarul România Liberă din data de 12.01.2017 şi pe site-ul UNPIR, fiind 
stabilite 6 şedinţe de licitaţie în intervalul 8 septembrie -19 ianuarie -23 februarie 2017.La şedinţele de licitaţie 
organizate în această perioadă nu au fost valorificate active din patrimoniul societăţii. 
Au fost transmise spre publicare în ziarul România Liberă din data de 17.03.2017 şi pe site-ul UNPIR noi anunţuri de 
vânzare, la 50% din preţul iniţial, fiind stabilite 6 şedinţe de licitaţie în intervalul 23 martie -4 mai 2017. 
Anexam: anunţ ziar, publicaţie vânzare, factura şi op publicitate. 
Solicităm continuarea procedurii în vederea valorificării activelor debitoarei. 

Lichidator judiciar 
Accerr IPURL 

 
* 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

*     * 
 

 
 

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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