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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 
Termen: 04.09.2017 
Extras din Raport De Activitate pentru perioada 01 aprilie - 31 iulie 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 
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 01.04 – 31.07.2017 (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. 
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 
Demararea procedurilor de publicitate pentru valorificarea activelor şi tinerea licitatiilor de vanzare 
Parcurgerea procesului de reorganizare teritoriala – faza a doua şi disponibilizarea personalului. 
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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 închiderea punctajelor cu creditorii 
înscriși în Tabelul preliminar al creanțelor; 
Analiza cererilor de admitere la masa credală formulate de Fondul de Garantare a Asiguraților precum și a Mabisz 
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; 
Activități de recuperare a creanțelor în sold la data deschiderii procedurii de faliment şi reflectarea contabilă a tuturor 
operațiunilor efectuate în cursul anului 2016 și 2017; 
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 catre operatorul autorizat şi depunerea 
lucrarilor de selectionare la Arhivele Nationale. 

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 sumarizate. 
1.1.2. Activitatea sucursalelor externe 
1.1.2.1. Sucursala Astra Biztosito – Ungaria 

 Masuri 1.04 - 31.07.2017 
Personal In cadrul sucursalei mai sunt angajate două persoane (specialist daune și specialist IT) care au 

ca sarcini principale asigurarea comunicării cu instituțiile statului, conservarea activelor 
proprietatea Astra, conservarea sistemelor IT utilizate în continuare, relația directă cu echipa de 
lucru a Mabisz, comunicarea corespondenței către Lichidatorul judiciar. 

Arhiva/ 
Documente fizice 

arhiva de documente se află în păstrare la o societate specializată de dpozitare. La această dată 
înca nu am primit un răspuns de la autoritățile din Ungaria și nici de la cele din Romania cu 
privire la posibilitatea de a prelua această arhivă și a aduce pentru depozitare la furnizorul 
actual pentru servicii arhivistice. Se vor efectua reveniri către autorități pentru concluzionarea 
asupra acestei situații. Facem precizarea că în legislația națională cu privire la arhiva nu există 
mențiuni pentru situația unei sucursale care se închide. 

Conturi Curente 
Disponibilități 

Sucursala Astra Biztosito a avut conturile deschise la Citi Bank. În luna iunie banca a luat 
decizia unilaterală de închidere a acestor conturi motivat de o prevedere din conditiile generale 
(”bad business” pentru banca sa mențină conturile funcționale). 
Dat fiind că sucursala are în continuare debite de încasat s-au făcut demersuri de abordare a 10 
bănci din Ungaria pentru a solicita deschiderea unui cont bancar. Doar Unicredit Bank a 
acceptat sa colaboreze cu o societate în faliment şi la aceasta data suntem în derulare cu 
formalitatile necesare. 
Se procedeaza la deschiderea unui cont bancar nou în Ungaria şi nu se solicita achitarea 
sumelor în contul de insolventa în moneda HUF deschis la Raffeisen Bucureşti pentru ca sunt 
multe situatii în care nivelul sumelor per debitor este redus şi în unele cazuri comisionele de 
transfer a sumei sunt apropiate de suma datorata iar asiguratii refuza efectuarea platilor 
motivand costul suplimentar ce ar trebui suportat. 

Active fizice In perioada de raportare s-a dispus reinventarierea cu data de referinta la 31.12.2016 impreuna 
cu echipa locala a Astra Biztosito pentru a stabili situatia fizica a bunurilor, functionalitatea 
acestora. La data raportului Comisa centraliza rezultatele inventarierii urmand a fi propuse 
masurile adecvate. 

Servicii juridice Sunt încheiate două contracte de colaborare cu avocati specializati pentru litigii cu daune auto 
şi vatamari/decese. În perioada de raportare, în considerarea reducerii numărului de litigii 
aferente sucursalei Astra Biztosito, s-au renegociat onorariile societăților de avocatură, 
reducându-se costurile cu 25% în cazul dosarelor de vatămări și cu 50% în cazul dosarelor 
daune auto. 

1.1.2.2. Sucursala Astra POISTOVNA – Slovacia 
 Masuri 1.04 - 31.07.2017 
Personal Sucursala din Slovacia nu mai are angajati proprii. 

In perioada de raportare s-a procedat la prezentarea catre Comitetului creditorilor a masurii de 
prelungire a contractului cu furnizorul de servicii administrativ-operative pentru Sucursala din 
Slovacia, VGD Slovakia Payroll. In vederea derulării activităților specifice perioadei de 
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lichidare a activelor şi de închidere a sucursalei au fost purtate negocieri cu prestatorul în 
vederea diminuării costurilor lunare raportat la faptul ca unele activități sunt în curs de 
finalizare şi ca un buget mai redus ar trebui sa fie avut în vedere pentru continuarea desfășurării 
activităților. In cadrul sedintei Comitetului creditorilor din 2.08.2017 s-a aprobat prelungirea 
contractului cu VGD Slovakia Payroll pentru perioada iunie – decembrie 2017, cu posibilitatea 
prelungirii de 2 luni pentru suma lunara de 4.500 euro. 
 

Conturi Curente 
Disponibilități 

Contul este deschis la Citi Bank Slovacia şi asupra acestuia se efectueaza o monitorizare 
curenta cu privire la incasarea debitelor restante. Periodic, soldul se transfera catre contul de 
insolventa al Astra. Cheltuielile aferente sucursalei se platesc din conturile Astra Romania. 

Active fizice In vederea diminuării costurilor de conservare a acestor active (chirie) şi pentru evitarea 
erodării continue a valorii acestora – prin uzura fizica şi morala, mașinile au fost promovate în 
perioada de raportare în vederea valorificării pe site-uri de specialitate dedicate vânzărilor auto, 
cu expunere locala dar şi internațională: 
- Mobile.de în data de 18.04.2017 
- Bazos.sk în data de 24.04.2017 
Nu au fost recepționate oferte/expresii ale interesului potențialilor cumparatori. Lichidatorul 
judiciar analizeaza optiunile pentru modificarea strategiei de vanzare pentru aceste active. 

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 
organele penale precum şi alte institutii cu activitate directa în verificarea unor fapte. Facem precizarea ca în medie pe 
luna se primesc aprox. 12-15 solicitari. 
1.2.2. 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, inclusiv cu privire la calculul valorilor de 
răscumpărare pentru polițele de asigurări de viață denunțate şi prime neachitate de asiguratii care au depus cereri de 
plata direct la autoritate. 
De asemenea, Lichidatorul judiciar şi FGA au desfășurat în perioada de raportare întâlnirile, 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. 
2.8. 
1.2.3. 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: 
A. Contracte în care ASTRA are calitatea de Locator/vânzător/cedent etc 
In perioada de raportare Debitoarea nu a încheiat contracte în care calitatea sa să fie de Vânzător/prestator/cedent sau 
Locator. 
B. Contracte în care ASTRA are calitatea de Beneficiar/cumpărător/client etc 
In perioada aprilie-iulie 2017 Astra a încheiat următoarele contracte, în care calitatea acesteia a fost de beneficiar/client: 

Lună de 
raportare 

Număr & Dată 
încheiere act 

Prestator/ 
Executant/ 

Colaborator 

Obiect contract Preț 

Aprilie 2017 1865/06.04.2017 RPG Security 
Center SRL 

Instalarea şi punerea în funcțiune 
a sistemului anti-efracție la 
sediul Astra din București, str. 
Ion Slătineanu nr.12, Sector1 

440 Euro +TVA 
Suplimentar 800 lei 
(analiza de risc), 
inclusiv manopera şi 
valoarea 
echipamentelor 
instalate 

Aprilie 2017 100/13.04.2017 Cabinet Avocat 
Adelina Marian 

Asistență juridică şi reprezentare 
a Debitoarei pentru zona 
Timiș/Prelungire valabilitate 
contract de asistență pentru 6 

Fără modificări asupra 
onorariului agreat 
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Lună de 
raportare 

Număr & Dată 
încheiere act 

Prestator/ 
Executant/ 

Colaborator 

Obiect contract Preț 

luni începând cu data de 
03.04.2017-02.10.2017 

Mai 2017 102/25.05.2017 Bănică Mihai Cabinet de asistență juridică 
pentru asistență, reprezentare, 
redactare, acordarea de 
consultații juridice şi Act 
adițional nr. 056343/19.05.2017 

2.500 lei brut lunar 

Mai 2017 104/31.05.2017 RPG Security 
Center SRL 

Contract de locațiune de servicii-
executarea serviciilor de 
monitorizare a obiectivului 
imobil din str. Ion Slătineanu nr 
12, sector 1, București. Contract 
încheiat pe o perioadă de 3 luni, 
până la 01.09.2017 

1.190 lei + TVA 

Iunie 2017 107/16.06.2017 Romgermed 
Văcărești SRL 

Servicii medicale (prelungire 
valabilitate contract nr. 
127/08.06.2016, până la data de 
08.12.2017), corelat cu servicii 
de Siguranță și Securitate în 
Muncă (verificare periodică din 
punct de vedere medical a 
angajaților, conform prevederilor 
legale) 

- 

Iunie 2017 105/12.06.2017 OLX Online 
Services SRL 

Furnizarea de servicii de 
publicare anunțuri privind 
vânzarea de vehicule şi produse 
conexe pe site-ul www.autovit.ro 
respectiv servicii de promovare a 
Beneficiarului în cadrul Paginii 
Autovit 

Pentru un număr de 51-
nelimitat anunțuri preț 
de publicare 30 zile 
300 euro+3.75 
euro/anunț adițional 
peste 50 – categoria 
Autoturisme, 
Camioane, Utilitare, 
Remorci 
Pentru un număr de 51-
nelimitat anunțuri preț 
de publicare 30 zile 
120 euro+1.89 
euro/anunț adițional 
peste 50 – Categoria 
Moto, Agro şi 
Construcții 
Pentru un număr de 
10.000-nelimitat 
anunțuri preț de 
publicare 30 zile 1000 
euro+0.1 euro/anunț 
adițional peste 10000- 
categoria piese. 

Iunie 2017 106/15.06.2017 Euro Expert 
Consulting SRL 

Efectuarea unei expertize 
contabile extrajudiciare dispuse 
în dosarul nr. 516/E/2016 aflat 
pe rolul BEJ Constantin, Nicolae 
şi Asociații pentru vânzarea 
pachetului de 8748 acțiuni ale 
debitoarei TNG Real Estate 
Management SRL, deținute la 
Societatea Rodachim SA, care 
fac obiectul executării silite. 

15.000 lei 

Iunie 2017 109/21.06.2017 Cabinet avocat 
Roxana Maria 

Prelungirea cu 6 luni a 
contractului de asistență juridică 

Fără modificări asupra 
onorariului agreat 
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Lună de 
raportare 

Număr & Dată 
încheiere act 

Prestator/ 
Executant/ 

Colaborator 

Obiect contract Preț 

Cubleșan nr. SJ002135/22.06.2015, pentru 
perioada 23.06.2017 – 
22.12.2017 

Iunie 2017 108/16.06.2017 Cabinet avocat 
Oncescu Nicoleta 

Act adițional nr. 3 la contractul 
de asistență juridică nr. 
4737/29.05.2009. Prelungirea 
duratei contractuale cu 6 luni 
(23.05.2017-23.11.2017) 

Fără modificări asupra 
onorariului agreat 

Iunie 2017 110/27.06.2017 Cabinet avocat 
Rodica Florescu 

Act adițional nr. 3 la contractul 
de asistență juridică nr. 
26/27.06.2016. Prelungirea 
duratei contractuale cu 6 luni 
(27.06.2017-27.12.2017) 

Fără modificări asupra 
onorariului agreat 

Iulie 2017 1/03.07.2017 Enviro Construct 
SRL 

Prelungire durată contractuală de 
la 06.07-31.12.2017 

- 

Iulie 2017 4/03.07.2017 CPL Concordia 
Filiala Cluj 
Romania SRL 

Furnizare negociată a gazelor 
naturale cu servicii incluse 
pentru locul de consum din 
Năsăud, 1. Martial, nr. 2, jud. 
Bistrița Năsăud 

40.20 lei/unități de 
energie 

Iulie 2017 111/03.08.2017 Cabinet avocat 
Coroama Speranța 

Act adițional nr. 6 la contractul 
de asistență juridică nr. 
165/29.12.2015. Prelungirea 
duratei contractuale pentru o 
perioada de 6 luni (in intervalul 
26.08.2017-26.02.2018) 

Fără modificări asupra 
onorariului agreat 

Suplimentar față de situația contractelor încheiate de debitoare în perioada de raportare, precizăm că au fost semnate o 
serie de alte contracte cu prestatorul de servicii de energie electrică ELECTRICA FURNIZARE SA aferente unor zone 
de consum din teritoriu, pentru locațiile proprietatea Astra (ex. Bacău, Tușnad, Bistrița, Târgu Mureș). Încheierea 
contractelor pentru modificarea datelor societatii sau prelungirea duratei contractuale a fost aprobată de Lichidatorul 
judiciar în considerarea faptului că în locațiile respective sunt instalate sisteme de alarmă/anti-efracție care funcționează 
cu electricitate, precum și în considerarea demersurilor de valorificare a activelor şi a inspecțiilor/vizitelor periodice 
realizate în locațiile respective. 
În perioada de raportare au fost încheiate acte adiționale de prelungire a duratei contractuale cu o serie de cabinete de 
avocat, colaboratori ai Astra pentru zona de teritoriu (în afara București/Ilfov), pentru o perioadă de 6 luni 
calendaristice, cu posibilitatea ca acestea să fie prelungite până la sfârșitul anului 2017 sau începutul anului 2018. 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), 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 situația în care acesta ar fi trebuit să utilizeze personalul din centrală pentru deplasări în 
teritoriu pentru fiecare termen în parte/consultare arhivă/etc. 
In perioada de raportare, societatea a încheiat contracte de servicii cu societatea de pază RPG Security Center SRL, 
pentru instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de alarmă anti-efracție pentru locația din Ion Slătineanu nr. 12, 
sector 1, București respectiv pentru efectuarea serviciilor de monitorizare și asigurare intervenție rapidă pentru același 
obiectiv (in regi 24 ore/permanent). Necesitatea încheierii acestui contract de pază și monitorizarea a generat ca urmare 
a depozitării în incinta spațiului menționat a flotei de calculatoare şi echipamente IT (servere etc) precum și a unor alte 
echipamente cu potențial risc de efracție. 
De asemenea, în luna iulie 2017, Debitorul a încheiat contract de prestări servicii cu Euro Expert Consulting SRL, 
expert contabil Cuzea Georgeta, având ca obiect efectuarea unei expertize contabile extrajudiciare ce a fost dispusă în 
dosarul de executare nr. 516E/2016 aflat pe rolul biroului Executorilor Judecătorești Constantin, Niculae și Asociații, cu 
obiectivele fixate de acesta privitor la stabilirea valorii pachetului de 8747 acțiuni ale Debitoarei TBG Real Estate 
Management şi Deținute la Societatea Rodachim SA şi care fac obiectul executării silite. Obligația stabilită în sarcina 
expertului tehnic se referă la exprimarea opiniei privind obiectivele dispuse de BEJ Constantin, Niculae şi Asociații în 
dosarul de executare nr. 516E/2016. 
Având în vedere avizul prealabil emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la valorificarea activelor 
din patrimoniul Societății de Asigurare-reasigurare ASTRA SA – în faliment, în perioada de raportare, Lichidatorul 
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judiciar obținând şi acordul creditorilor cu privire la regulamentele și metoda de valorificare, a efectuat demersurile 
necesare în vedere pregătirii etapei de vânzare a activelor, ce a constat în publicitatea operațiunii. In acest sens, au fost 
încheiate următoarele contracte cu prestatori de servicii din aria publicității: 
a) Contract de prestări servicii încheiat cu OLX Online Services SRL, având ca obiect furnizarea unor servicii de 
publicare de anunțuri privind vânzarea de vehicule şi produse conexe pe site-ul www.autovit.ro 
2. Activități derulate de Lichidatorul Judiciar în perioada de raportare 
2.2. Sedinta Comitetului creditorilor din 18.05.2017 
Ședința Comitetului Creditorilor a fost convocată prin Convocatorul publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 
9492/15.05.2017 avand urnatoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea valorificării bunurilor mobile aflate în imobilul din Craiova, str. C. Brâncuși nr.1 către ofertantul 
cumpărător al imobilului din Craiova str. Brâncuși, nr 1, 
2. Prezentarea situației debitorului Astra, societatea PANAMERICAN Re Ltd SPC, şi discutarea asupra avansării 
fondurilor necesare continuării investigațiilor privind modul de funcționare a contractului de cedare în reasigurare cota 
parte 50% încheiat de ASTRA cu PANAMERICAN Re Ltd SPC, în calitate de Reasigurator, în vederea clarificării 
creanței deținute de Astra 
3. Prezentarea măsurilor luate de Lichidatorul judiciar cu privire la arhivarea documentelor societății şi aprobarea 
demersurilor ce vor fi efectuate în vederea diminuării costului de depozitare, 
4. Prezentarea Raportului de activitate pentru perioada 01 februarie - 31 martie 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 
Hotararile Comitetului creditorilor pentru fiecare punct de pe ordinea de zi: 
Pentru pct. 1: a APROBAT valorificarea bunurilor mobile aflate în imobilul din Craiova, str. Brâncuși nr. 1, către 
ofertantul cumpărător la prețul oferit de 2.941 lei fără TVA (3.500 lei TVA inclus). 
Pentru pct. 2: a hotarat prorogarea discutarii acestui punct de pe ordinea de zi pentru un alt termen. 
Pentru pct. 3: a aprobat demersurile ce vor fi efectuate de Lichidatorul judiciar cu privire la arhivarea documentelor 
societatii în vederea diminuării costului de depozitare. 
Pentru pct. 4: Pentru acest punct de pe ordinea de zi Administratorul Judiciar a precizat că nu este necesară exprimarea 
unui vot, dar s-a reținut faptul că creditorii au luat act de conținutul Raportului de activitate aferent perioadei 01 
februarie - 31 martie 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 
Facem precizarea ca procesul verbal a fost publicat în BPI nr. 9898/19.05.2017. Impotriva hotararilor luate de creditori 
nu au fost identificate contestatii. 
2.3. Sedinta Comitetului creditorilor din 28.04.2017 
Ședința Comitetului Creditorilor a fost convocată de Lichidatorul Judiciar KPMG Restructuring SPRL, prin 
Convocatorul publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 7960/24.04.2017 avand urmatoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea ofertelor recepționate şi selectarea expertului pentru serviciile de întocmire a certificatelor de 
performanță energetică pentru imobilele aflate în proprietatea Astra conform prevederilor art. 61 și următoarele din 
Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi aprobarea onorariului 
acestuia. 
2. Desemnarea unui avocat specializat pentru administrarea dosarului penal nr. 929/P/2016 (cauza disjunsa din 
dosarul nr. 578/P/2015) conform prevederilor art. 61 și următoarele din Legea nr.85/2014 privind procedurile de 
prevenire a insolvenței și de insolvență, precum şi aprobarea onorariului acestuia. 
Hotararile Comitetului creditorilor pentru fiecare punct de pe ordinea de zi: 
Pentru pct. 1: S-a APROBAT desemnarea OCTOGON CONSULT M&S SRL prin inginer Monica Mitrică, pentru 
întocmirea certificatelor de performanță energetică pentru imobilele Astra, cu un onorariu de 19.500 RON TVA inclus 
și termen de finalizare a certificării de 45 zile de la predarea documentației și semnarea contractului. 
Pentru pct. 2: a solicitat organizarea unei selecții de oferte de servicii de asistență și reprezentare juridică, urmând ca 
ulterior obținerii acestora, să fie supuse aprobării comitetului creditorilor, conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 
85/2014. 
Procesul verbal al sedintei a fost publicat în BPI nr. 8579/03.05.2017 şi impotriva hotararilor luate în sedinta nu au fost 
identificate contestatii. 
2.4. 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. La data finalizarii prezentului raport de activitate mai sunt în lucru doua punctaje cu 
Uniqa Asigurari şi cu Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz). 
Alaturi de Raportele de analiza intocmite ca urmare a punctajelor s-a procedat conform solicitarilor instantei şi au fost 
depuse dosarele de dauna în copie certificata pentru care nu s-a ajuns la un acord. 
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2.5. 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 20.03.2017 în dosarul 32802/3/2015, precum 
și alte înscrisuri (cereri) recepționate de Lichidatorul judiciar în cadrul procedurii de faliment a ASTRA 
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, în vederea concluzionării asupra admiterii creanțelor solicitate și 
asupra modificarii 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. 
În cadrul dosarului de fond au fost identificate cereri 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. 10541/29.05.2017, a raportului privind analiza cererilor mai jos menționate. 
Mai jos sunt prezentate concluziile pe scurt rezultate pentru fiecare tip de cerere: 

Tip cerere Denumire/ Nume şi prenume 
creditor 

Concluzie 

Cerere de repunere în 
termen și admitere 

creanță 

Goman Julieta În măsura în care instanța va aprecia asupra repunerii 
în termenul de admitere a creanței a cererii formulată 
de Goman Julieta, Lichidatorul judiciar va proceda la 
înscrierea creanței în tabelul definitiv al creanțelor 
ASTRA, cu suma de 27.000 lei (daune morale) și 0 lei 
daune materiale (motivat de faptul că această creanță 
este nejustificată cu documente relevante), în categoria 
creanțelor de asigurări prevăzută de art. 267, alin 1 

Cerere de repunere în 
termen și admitere 

creanță 

Spitalul Municipal Dej analiza asupra cererii de repunere în termen și admitere 
creanță formulată de Spitalul Municipal Dej se 
regăsește în cadrul Notelor scrise ce au fost depuse în 
data de 17.03.2017 la dosarul cauzei pentru termenul 
de judecată din data de 20.03.2017 (filele 11 – 12) și a 
fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
nr. 5462/17.03.2017 

Cerere de repunere în 
termen și admitere 

creanță 

Olimp Fruits – în faliment, prin 
Lichidator judiciar SOLVENS 

SPRL 

analiza asupra cererii de repunere în termen și admitere 
creanță se regăsește în cadrul Notelor scrise ce au fost 
depuse în data de 17.03.2017 la dosarul cauzei pentru 
termenul de judecată din data de 20.03.2017 (filele 5 – 
6) și a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 5462/17.03.2017 

Cerere de repunere în 
termen și admitere 

creanță 

Culcea Nicoleta In situația în care se va aprecia că cererea de repunere 
în termenul de declarare al creanței este temeinică, 
lichidatorul judiciar urmează sa ia măsura înscrierii 
creanței în cuantum de 1.066.026 lei în Tabelul 
definitiv al ASTRA, în categoria creanțelor de 
asigurări, conform prevederilor art. 267 alin 1 din 
Legea nr. 85/2014. 

Cerere de repunere în 
termen și admitere 

creanță 

Serviciul de Ambulanță Satu 
Mare 

analiza asupra cererii de repunere în termen și admitere 
creanță se regăsește în cadrul Notelor scrise ce au fost 
depuse în data de 17.03.2017 la dosarul cauzei pentru 
termenul de judecată din data de 20.03.2017 (filele 7 – 
8) și a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 5462/17.03.2017 

Cerere de repunere în 
termen și admitere 

creanță 

GYORFI Marta Matilda In condițiile în care creditorul va face dovada 
formulării cererii în termenul prevăzut de art. 262 
alin.5, iar instanța va aprecia asupra respingerii 
excepției invocate, lichidatorul judiciar urmeaza sa ia 
masura inscrierii creantei de 2.500 eur cu titlu de 
despagubiri civile pentru daune morale plus 200 lei, 
reprezentand cheltuieli judiciare partiale 

Cerere de repunere în 
termen și admitere 

creanță 

Siepcofar SA in măsura în care instanța va aprecia asupra repunerii 
în termenul de admitere a creanței a cererii formulată 
de SIEPCOFAR SA, Lichidatorul judiciar va proceda 
la admiterea creanței solicitate în cuantum de 4.500,18 
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Tip cerere Denumire/ Nume şi prenume 
creditor 

Concluzie 

lei, în categoria creanțelor chirografare prevăzute de 
art. 161, alin. 8 din Legea nr. 85/2014 

Cerere de repunere în 
termen și admitere 

creanță 

Polimed analiza asupra cererii de repunere în termen și admitere 
creanță se regăsește în cadrul Notelor scrise ce au fost 
depuse în data de 17.03.2017 la dosarul cauzei pentru 
termenul de judecată din data de 20.03.2017 (filele 3 – 
4) și a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 5462/17.03.2017 

Cerere de repunere în 
termen și admitere 

creanță 

MDRAP analiza asupra cererii de repunere în termen și admitere 
creanță se regăsește în cadrul Notelor scrise ce au fost 
depuse în data de 17.03.2017 la dosarul cauzei pentru 
termenul de judecată din data de 20.03.2017 (filele 4 – 
5) și a fost publicată în Buletinul Procedurilor de 
Insolvență nr. 5462/17.03.2017 

Cerere de repunere în 
termen și admitere 

creanță 

SCA Țuca, Zbârcea & Asociații analiza asupra cererii de repunere în termen și admitere 
creanță se regăsește în cadrul Notelor scrise ce au fost 
depuse în data de 14.03.2017 la dosarul cauzei pentru 
termenul de judecată din data de 20.03.2017 (fila 3) și 
a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
nr. 5462/17.03.2017 

Cerere de repunere în 
termen și admitere 

creanță 

Adrian Ancuța analiza asupra cererii de repunere în termen și admitere 
creanță se regăsește în cadrul Notelor scrise ce au fost 
depuse în data de 14.03.2017 la dosarul cauzei pentru 
termenul de judecată din data de 20.03.2017 (fila 6) și 
a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
nr. 5462/17.03.2017 

Cerere de repunere în 
termen și admitere 

creanță 

Poșta Atlassib analiza asupra cererii de repunere în termen și admitere 
creanță se regăsește în cadrul Notelor scrise ce au fost 
depuse în data de 14.03.2017 la dosarul cauzei pentru 
termenul de judecată din data de 20.03.2017 (fila 9) și 
a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
nr. 5462/17.03.2017 

Cerere de repunere în 
termen și admitere 

creanță 

Auto Glass Replacement 
Service AGER SRL 

analiza asupra cererii de repunere în termen și admitere 
creanță se regăsește în cadrul Notelor scrise ce au fost 
depuse în data de 14.03.2017 la dosarul cauzei pentru 
termenul de judecată din data de 20.03.2017 (fila 7) și 
a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
nr. 5462/17.03.2017 

Cerere de repunere în 
termen și admitere 

creanță 

Mavrodin Maria analiza asupra cererii de repunere în termen și admitere 
creanță se regăsește în cadrul Notelor scrise ce au fost 
depuse în data de 17.03.2017 la dosarul cauzei pentru 
termenul de judecată din data de 20.03.2017 (fila 10) și 
a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
nr. 5462/17.03.2017 

Cerere de repunere în 
termen și admitere 

creanță 

Pana Mihai Bogdan analiza asupra cererii de repunere în termen și admitere 
creanță se regăsește în cadrul Notelor scrise ce au fost 
depuse în data de 17.03.2017 la dosarul cauzei pentru 
termenul de judecată din data de 20.03.2017 (fila 9) și 
a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
nr. 5462/17.03.2017 

Cerere de repunere în 
termen și admitere 

creanță 

Stoenescu Ana-Maria analiza asupra cererii de repunere în termen și admitere 
creanță se regăsește în cadrul Notelor scrise ce au fost 
depuse în data de 17.03.2017 la dosarul cauzei pentru 
termenul de judecată din data de 20.03.2017 (fila 8) și 
a fost publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvență 
nr. 5462/17.03.2017 

Cerere de compensare Lazăr Vasile analiza asupra acestei cereri se regăsește în cadrul 
Notelor scrise ce au fost depuse în data de 17.03.2017 
la dosarul cauzei pentru termenul de judecată din data 
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Tip cerere Denumire/ Nume şi prenume 
creditor 

Concluzie 

de 20.03.2017 (fila 8) și a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 5462/17.03.2017 

Cerere de compensare Sprinter Auto În măsura în care instanța va aprecia asupra repunerii 
în termenul de admitere a creanței a cererii formulată 
de creditor, Lichidatorul judiciar va proceda la 
admiterea creanței Sprinter în cuantum de 60.061,44 
lei, invocând prevederile art. 90 din Legea nr. 85/2014, 
creanța fiind astfel compensată cu creanța pe care 
ASTRA o deține față de creditor (dat fiind că ambele 
creanțe sunt certe lichide şi exigibile şi sunt anterioare 
deschiderii procedurii de faliment). 

Cerere de plată Municipiul Târgu Mureș analiza asupra acestei cereri se regăsește în cadrul 
Notelor scrise ce au fost depuse în data de 14.03.2017 
la dosarul cauzei pentru termenul de judecată din data 
de 20.03.2017 (fila 12) și a fost publicată în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 5462/17.03.2017 

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 locatiile Astra din Bucureşti. 
Societatea de arhivare a demarat procedura de inventariere conform prevederilor Legii nr. 16/1996 privind Arhivele 
Naționale, cu modificările și completările ulterioare. Societatea de preluare arhivă s-a concentrat pe colectarea 
documentelor ASTRA din Str Câmpineanu şi Bld. Banu Manta (arhiva deteriorata). 
Lichidatorul judiciar a organizat predarea documentelor cu scopul eliberării spațiilor ce sunt promovate pentru 
valorificare sau chiar cele deja valorificate. 
2.6.2. Demersuri efectuate de Lichidatorul judiciar cu privire la documentele de asigurari, diminuarea costurilor de 
păstrare de catre societatea de arhivare şi control al Arhivelor Nationale 
In vederea micsorarii costurilor de pastrare documente, s-a identificat o solutie intermediara care sa fie analizata de 
reprezentantii Arhivelor Nationale şi care în functie de rezolutia institutiei sa fie aplicata pentru toata arhiva. 
Lichidatorul judiciar a emis decizia nr. 29/26.06.2017 care sa fie pusa în aplicare de Archivit cu privire la lista 
documentelor de asigurari şi diminuarea termenului de pastrare de la 20 de ani la 10 ani, conform normei aplicabile la 
aceasta data (din lista documentelor de asigurari se vor exclude actele ce fac obiectul unor litigii nesolutionate 
definitiv). 
In luna iunie s-a procedat la depunerea primei lucrari de selectionare ce se referea la arhiva apartinand Sucursalei Banu 
Manta din Bucureşti. Pana la data finalizarii prezentului raport Comisia de selectionare nu a transmis un raspuns cu 
privire la lucrarea de selectionare depusa. 
Cu privire la modalitatea în care arhiva de documente este organizata şi pastrata la societatea de arhivare Archivit SRL, 
reprezentantii Arhivelor Nationale au efectuat o vizita de lucru în urma careia nu s-au constatat situatii de remediat. Ca 
o solicitare suplimentara din partea institutiei ni s-a pus în vedere sa depunem inventarul documentelor cu termen de 
pastrare permanent pentru a fi stabilite documentele care vor fi pastrate de Arhivele Nationale. In acest sens s-a 
procedat la prioritizarea inventarierii documentelor identificate în cele doua Nomenclatoare arhivistice aprobate cu 
termen permanent pentru ca în luna august 2017 sa putem depune o noua lucrare de selectionare. 
2.6.3. Demersuri efectuate pentru preluarea arhivei de documente deteriorate pastrata în subsolul Sucursalei Banu 
Manta, Bucureşti 
La deschiderea procedurii de faliment în subsolul Sucursalei Banu Manta din Bucureşti, a fost identificata o cantitate de 
documente pastrate în cutii de diverse dimensiuni care erau afectate serios de cele doua inundatii produse în spatiul de 
pastrare. In urma verificarii situatiei s-a constatat ca arhiva a apartinut unor filiale din sectorul 3 şi sectorul 4 fiind 
depozitata în subsolul sucursalei ulterior inchiderii acestor locatii (cantitate aproximativa 12 mc-volum cutii cu 
documente). 
Dat fiind ca majoritatea cutiilor şi bibliorafturilor din cutii erau afectate de mucegai, societatea de arhivare a refuzat sa 
preia documentele pentru ca ar fi afectat arhiva „sanatoasa” din depozit. 
Lichidatorul judiciar, prin reprezentantii sai precum şi angajatii Astra au efectuat inspectii la locatia din Banu Manta 
(subsol), verificari cu privire la documentele depozitate în spatiu şi au constatat ca documentele au fost în urmatoarea 
situatie: 
- documentele au fost depozitate în cutii de carton direct pe ciment sau pe rafturi, 
- subsolul ce este strabatut direct de țevi şi conducte a fost inundat de mai multe ori, documentele fiind afectate atat 
direct dat fiind ca apa a patruns prin cutiile de carton dar şi din cauza umezelii din aer, 
- camera de depozitare nu are spatiu pentru aerisire şi prin urmare uscarea documentelor s-a realizat în timp, acestea 
fiind deteriorate treptat, 
- spatiul a devenit în timp insalubru din cauza conditiilor improprii – spatiu nearisit, cu multa umezeala, fara lumina 
naturala, mucegai 
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- arhiva de documente depozitata în subsolul Sucursalei prezinta o degradare fizică avansată. 
Ulterior am constituit comisia de selectionare, s-a intocmit Procesul verbal de constatare documente deteriorate şi am 
solicitat reprezentantilor Arhivelor Nationale inspectia acestor documente pentru a stabili daca se impune distrugerea 
securizata sau reconstituirea acestora. In urma vizitei inspectorilor s-a stabilit ca se va efectua o inventariere a tuturor 
documentelor de catre reprezentantii Archivit şi doar documentele pe care informatia nu este lizibila vor face obiectul 
unei lucrari de selectionare. La data finalizarii prezentului raport sunt în derulare demersurile de inventariere şi preluare 
inclusiv arhiva deteriorata. Pentru documentele deteriorate ce nu pot fi preluate se va depune lucrare de selectionare în 
luna august 2017. 
2.7. Decizii de inventar 
În perioada de raportare anterioara, conform deciziei Lichidatorului judiciar nr 27/28.03.2017, a fost demarat procesul 
de inventar al activelor necorporale, corporale, stocuri şi obiecte de inventar aferente unităților din București. 
Prin decizia mentionata a fost demarat procesul de inventariere a patrimoniului la 31.12.2016, reprezentat de active și 
datorii, altele decât cele care au făcut obiectul deciziilor nr 22/21.11.2016 mentionata anterior şi nr. 23/23.11.2016 
privind inventarul la 31.10.2016 a balantelor unor sucursale din reteaua teritorială. Inventar patrimoniului la 31.12.2016 
va îngloba și rezultatele obținute în cadrul intentarului parțial la 31.10.2016 conform deciziei nr. 23/23.11.2016. 
In perioada de raportare a prezentului raport, procesul de inventar a fost în curs de desfășurare. Procesul verbal aferent 
inventarierii din teritoriu a fost finalizat. Pentru Bucureşti, pe fondul inchiderii mai multor locatii şi aducerea activelor 
de tip mobilier în spatiile din Bucureşti inventarierea acestor bunuri s-a derulat cu dificultate, din cauza numarului mare 
de active şi spatiul disponibil. 
2.8. Demersuri de recuperare a creantelor 
În cadrul perioadei de raportare s-au continuat demersurile derulate de recuperare a creanțelor atât acele demersuri 
amiabile cât și prin formularea de acțiuni în instanță. 
La momentul actual, pe lângă litigiile aflate în diverse faze procesuale pe rolul instanțelor de judecată, se 
instrumentează demersurile de recuperare a creanțelor aflate în diverse stadii, pornind de la notificările prealabile și 
până la executările silite precum şi înscriere la masa credală. 
În perioada de raportate s-au continuat acţiunile de recuperare a creanţelor cu prioritizarea acelora aflate în apropierea 
termenului de prescripţie. 
Astfel că la data prezentului raport avem următoarele situatii: 
- S-au comunicat către debitori 286 notificari de plată. În perioada de raportare din activitatea de recuperare 
amiabilă s-a recuperat suma de aprox. 200.000 lei, 
- Sunt 887 de dosare de executare active aflate în derulare la 80 de birouri de executori judecătorești din București și 
teritoriu cu o valoare totală a debitului rămas de recuperat în cuantum de 13.8 mil lei. Detalii cu privire la această 
activitate se regăsesc prezentate în secțiunea de Litigii, sub capitolul 7.2, 
- Până la finele lunii iunie 2017 au fost puse în executare 53 de titluri executorii prin Biroul Executorilor 
Judecatoresti Constantin, Niculae şi Asociatii, fără a fi avansat onorariu sau cheltuieli de executare, 
- S-a depus cerere de admitere la masa credală pentru debitorul Carpatica Asig SA. 
Urmează să fie depuse în perioada imediat următoare aprox. 40 de cereri de executare, termenul fiind influențat și de 
momentul în care se vor elibera titlurile executorii ca urmare a cererii de legalizare deja depuse la instanțe. 
2.9. 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 emis în luna mai Raportul de analiză nr. 2 asupra creanțelor Fondului de garantare a asiguraților, 
raport ce prezintă modul în Lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile în perioada noiembrie 2016 – aprilie 2017, cât 
și metodologiile aplicate în analizarea creanțelor declarate de FGA până la data de raportului de analiza. 
Raportul de analiza a fost comunicat la dosarul cauzei şi publicat în BPI nr. 10055/22.05.2017. Nu au fost identificate 
contestatii impotriva acestui document şi a concluziilor Lichidatorului judiciar cu privire la creanta FGA. Facem 
precizarea ca ulterior emiterii raportului s-au transmis către creditorii a caror creanta inregistrata la masa credala a fost 
propusa spre eliminare/diminuare o notificare cu privire la modificarea creanței în Tabelul preliminar al creanțelor ca 
urmare a plăților efectuate de Fondul de Garantare a Asiguratilor și a aplicarii prevederilor art. 266 și art. 267 din Legea 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. 
Prezentam în cele ce urmeaza concluziile raportului de analiza nr. 2: 
- Centralizator al sumelor suplimentare acceptate ca şi creanțe certe, lichide şi exigibile la data de 30.04.2017 pentru 
inscriere la masa credala ca urmare a analizei derulate de Lichidatorul judiciar în perioada 16.11.2016 – 30.04.2017 

 Valoare 
creanță(RON) 

Tip creanță Prioritate/Încadrare 

Creanțe plătite cererile 1-5 - analiza dosarelor de 
dauna ce au făcut obiectul plaților efectuate de FGA 

21,507,944 
 

Creanță de 
asigurări 

Art. 267 alin. 1 

Creanțe plătite cererile 6-7 – estimare conform 
metodologie 

17.005.613 Creanță de 
asigurări 

Art. 267 alin. 1 

Creanțe plătite cererea 8 – estimare conform 
metodologie 

21.262.139 Creanță de 
asigurări 

Art. 267 alin. 1 
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Creante plătite cererea 9 – estimate conform 
metodologie 

41.596.097 Creanță de 
asigurări 

Art. 267 alin. 1 

Cheltuieli efectuate de FGA ocazionate de 
deschiderea dosarelor de daună 

6.474 Creanță de 
asigurări 

Art. 267 alin. 1 

Cheltuieli efectuate de FGA ocazionate de 
deschiderea dosarelor de daună 

2.476 Creanță de 
asigurări 

Art. 267 alin. 1 

Total creanță scadentă 101,380,743   

*Nota: creanta admisa în completarea sumei deja acceptate prin Raportul de analiza nr. 1 în cuantum de 29,518,664 lei 
- Centralizator al creantelor Fondului de garantare a asiguratilor ce reprezintă totalul creanțelor certe, lichide şi 
exigibile la data de 30.04.2016 ce vor fi incluse la masa credală: 

 Valoare creanță 
(RON) 

Tip creanță Prioritate/ 
Încadrare 

Creanțe plătite cererile 1-5 - analiza dosarelor de 
dauna ce au făcut obiectul plaților efectuate de FGA 

40.894.677 Creanță de asigurări Art. 267 alin. 1 

Creanțe plătite tranșele 6-9 – estimare conform 
metodologie descrise 

109.382.513 Creanță de asigurări Art. 267 alin. 1 

Cheltuieli efectuate de FGA ocazionate de 
deschiderea dosarelor de daună 

1.032.252 Creanță de asigurări Art. 267 alin. 1 

Creanta chirografara 1.732.026 Creanta chirografara Art. 161 alin. 8 
Total creanță scadentă 153.41.468    

- 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 

4.333.749 Creanță 
curentă 

Art. 102 alin (6) 

Cheltuieli cu instrumentarea dosarelor de daună şi 
instrumentarea dosarelor în restituire de primă 

3.110.647 Creanță 
curentă 

Art. 102 alin (6) 

Cheltuieli cu instrumentarea dosarelor de daună şi 
instrumentarea dosarelor în restituire de primă 

2.457.409 Creanță 
curentă 

Art. 102 alin (6) 

Total 9.901.805   

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. Față 
de dosarele analizate deja de echipa Lichidatorului judiciar şi rezultatele analizei vom preciza în Raportul de analiza nr. 
3 ce va fi emis în perioada următoare cu privire la modificarea metodologiei de verificare a creantelor platite de FGA. 
Până la data finalizării prezentului raport au fost receptionate următoarele cereri depuse de creditorul FGA la dosarul 
cauzei: 
- Cerere de admitere a creanței înregistrată sub nr. 42613/26.07.2017 prin care se solicită înscrierea cu creanță 
suplimentară scadentă în cuantum de 44.895.407,71 lei, 
- Cerere de plată a creanței înregistrată sub nr. 43819/02.08.2017 prin care se solicită ca și creanță născută ulterior 
deschiderii procedurii de insolvență suma de 2.968.849 lei, reprezentând cheltuieli cu instrumentarea dosarelor de daună 
deschise de FGA sau preluate de la Astra, 
- Cerere de admitere a creanței înregistrată sub nr. 43834/02.08.2017 prin care se solicită înscrierea la masa credală 
cu suma de 6.783 lei fiind costuri suportate de FGA potrivit art. 12 din Legea 213/2015. 
3. Structura de personal 
Pentru perioada de raportare structura de personal se prezintă astfel: 

Descriere Nr Salariați 
activi la 

01.04.2017 

contracte 
suspendate 

Nr Salariați 
activi la 

31.07.2017 

contracte 
suspendate 

Actuariat 2  2  
Administare Portofolii şi Management Retea 28  23  
Administrativ 7  7  
Analist Creante Daune 8  7  
Financiar – Contabilitate 20 5 8 5 
HR 2  2  
IT şi Baze de Date 8  6  
Juridic 15 3 11 3 
Plati, Incasari, Distributii 2 1 1 1 
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Descriere Nr Salariați 
activi la 

01.04.2017 

contracte 
suspendate 

Nr Salariați 
activi la 

31.07.2017 

contracte 
suspendate 

in perioda de preaviz (fazele I, II și III) 5 31 8 24 
Total angajati 97 40 75 33 

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 obținerii tuturor informațiilor necesare pentru finalizarea tranzacției astfel cum a fost aprobata de adunarea 
creditorilor şi a lămuririi aspectelor operaționale ale transferului portofoliului. Procesul de obtinere a informatiilor 
necesare este în curs de finalizare la data raportului. 
De asemenea, în perioada de raportare au fost demarate activitati de pregatire a documentației necesare atat din partea 
cumparatorului cat şi din partea vanzatorului, în vederea înaintarii catre 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. 
În dosarul de fond nr.32802/3/2015 a fost depusă cerere de emitere a avizului ASF formulată de lichidatorul judiciar. 
Față de cererea înregistrată și concluziile părților formulate în dosar, instanța a amânat cauza acordând un ultim termen 
pentru data de 20.02.2017, pentru a se depune avizul emis de ASF. Avizul a fost comunicat Lichidatorului judiciar prin 
Adresa nr. SA-DRA/501/17.02.2017. 
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. 
4.2.1. Procedura de vânzare a activelor imobile 
În perioada de raportare au fost continuate demersurile pentru valorificare, astfel că, începând cu 20 martie 2017 au fost 
postate anunțuri de vânzare în ziare cu reprezentativitate națională, în mediul on-line (ziarul financiar), pe site-ul 
UNPIR, pe site-ul ASTRA, sediile primăriilor locale, agenții imobiliare, networking, afișare la sediile scoase la vânzare 
precum şi bannere pe locații. 
Au fost organizate serii succesive de licitații pentru pool de active selectat din cadrul activelor imobile cu 
reprezentativitate naționala astfel ca în lunile aprilie 2017 au fost organizate licitații în privința a 21 imobile, iar în luna 
iunie 2017 au fost organizat licitații pentru un număr de încă 23 imobile din patrimoniul societății, fiind remarketat şi 
soldul rămas nevalorificat, astfel: 
(i) Ședințele de licitații în privința a 21 imobile fixate în datele de 25 aprilie 2017 şi 26 aprilie 2017 s-au finalizat astfel: 
- Imobil Galați, str. Brăilei nr. 142 – proces de licitație şi adjudecare, adjudecat în favoarea Alfaro Security SRL, la 
prețul de 1,209,573.18 lei, fără TVA, 
- Imobil Deva, str. Decebal nr.23 - proces de licitație şi adjudecare, adjudecat în favoarea SC Farmacia Revitalia SRL, 
la prețul de 885,139.34 lei fără TVA, 
- Imobil Pitești – proces verbal de licitație - consemnata mențiune ca singurul ofertant înscris la licitație nu oferă prețul 
de pornire, fiind invitat sa depună oferta şi documente pentru modalitatea de vânzare prin negociere directa urmata de 
supraofertare. 
- Imobil Timișoara, str Berthlor nr.1 - proces de licitație şi adjudecare, adjudecat în favoarea dlui Matei Ioan, la pretul 
de 556,514 lei 
- Imobil Constanta, str. Tudor Vladimirescu nr 15 - proces de licitație şi adjudecare, adjudecat în favoarea dlui Danila 
Cristian, la prețul de 152,466.60 lei 
- Imobil Craiova, str. Constantin Brâncuși nr. 1 - proces de licitație şi adjudecare, adjudecat în favoarea dlui Petcu 
Petrus Dorel, la prețul de 387,776.80 lei 
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- Imobil Piatra Neamț, str. Obor nr.1 - proces de licitație şi adjudecare, adjudecat în favoarea dlui Riscuta Honorius, la 
prețul de 239,845.60 lei 
- Imobil Tg Jiu, str. Unirii nr.36 – proces verbal de licitație, consemnata mențiune ca singurul ofertant înscris la licitație 
nu oferă prețul de pornire, fiind invitat sa depună oferta şi documente pentru modalitatea de vânzare prin negociere 
directa urmata de supraofertare. 
(ii) Ședința de licitație în privința unui imobile fixată în data de 12 iunie 2017 s-a finalizat astfel: 
- Imobil București, str. Banu Manta, nr.1, bl.1B – proces de licitație şi adjudecare, adjudecat în favoarea Capital 
Property Advisors, la prețul de 3,649,738.15 lei. 
(iii) Ședința de licitație în privința a 3 imobile fixată în data de 19 iulie 2017. 
În privința ședințelor de licitație organizate în data de 19 iulie 2017, adjudecarea s-a făcut inclusiv în privința bunurilor 
mobile de natura mobilierului, echipamentelor IT, echipamente electrice, alte echipamente, stocuri, consumabile, 
obiecte de inventar, bunuri ce se găsesc montate si/sau dezmembrate în locație scoate la vânzare, astfel, raportat la 
interesul manifestat de către participanți în achiziționarea acestor active, ședințele de licitații s-au finalizat astfel: 
- Imobil Bolintin Vale, str. Republicii bl.B2, parter, jud. Giurgiu, împreună cu bunuri mobile aflate în locație – proces 
de licitație şi adjudecare, adjudecat în favoarea dlui. Drăghici Mihai Gabriel la prețul total de 300,615.70 lei. 
- Imobil Craiova str. România Muncitoare nr.85 și imobil Craiova str. Al. I. Cuza nr.38, împreună cu bunuri mobile 
aflate în locație – proces de licitație şi adjudecare, adjudecat în favoarea dlui. Stoica Lucian Eugen la prețul total de 
1,977,265.58 lei fără TVA. 
- Imobil Sibiu, str. Constantin Noica nr.39 compus din spațiu comercial înscris în CF nr.18559 și spațiu comercial 
înscris în CF nr.18499, împreună cu bunuri mobile aflate în locație – proces de licitație şi adjudecare, adjudecat în 
favoarea dlui. Toma Cristian Andrei la prețul total de 519,122.29 lei. 
Corelativ, au fost derulate proceduri de negociere directă urmată de supraofertare, raportat la intenții de interes 
manifestate de către ofertanți cu privire la activele Societății, finalizate astfel, 
- În privința Imobilului din Galați, str. Brăilei nr. 142, adjudecat în favoarea Alfaro Security SRL în cadrul ședinței 
de licitație publică din data de 25.04.2017, având în faptul că adjudecatarul nu și-a îndeplinit obligația de semnare a 
contractului de vânzare și plata a diferenței de preț rămase, acesta a pierdut garanția de participare constituită, astfel că, 
în privința acestui imobil, a fost reluată procedura de vânzare, iar, urmare a ofertelor înregistrate a fost încheiat proces-
verbal de negociere în urma căruia s-a consemnat faptul că Derutrans SRL a fost declarat câștigător iar promisiunea de 
vânzare va fi încheiată cu acesta. 
Conform procesului-verbal încheiat în data de 05.07.2017, a fost semnată promisiune de vânzare, iar ulterior parcursă 
procedura de supraofertare, Derutrans SRL fiind declarat câștigător al procedurii de vânzare a imobilului, cu care se va 
încheia contractul de vânzare. 
- În privința Imobilului din Pitești, str. Republicii, nr.60, împreună cu bunuri mobile aflate în locație, urmare a 
ofertelor înregistrate a fost încheiat proces-verbal de negociere în urma căruia s-a consemnat faptul că DGM NEW 
PLANET RO SRL a fost declarat câștigător iar promisiunea de vânzare va fi încheiată cu acesta. 
Conform procesului-verbal de negociere directă încheiat, a fost semnată promisiune de vânzare, iar ulterior parcursă 
procedura de supraofertare, la expirarea căreia, față de supraofertele înregistrate, a fost ținută ședința de licitație închisă 
și încheiat proces-verbal de licitație de adjudecare în data de 26.06.2017, bunurile fiind adjudecate în favoarea dlui. 
Enache Doru – Gabriel, la prețul total de 873.321,11 lei fără TVA. 
- În privința Imobilului din Târgu – Jiu, str. Unirii, nr.36, jud. Gorj, urmare a ofertelor înregistrate a fost încheiat 
proces-verbal de negociere în lipsa altor oferte consemnându-se faptul că va fi încheiată promisiunea de vânzare cu 
ofertantul câștigător CERULEX SRL. 
Conform procesului-verbal de negociere directă încheiat, a fost semnată promisiune de vânzare, iar ulterior parcursă 
procedura de supraofertare, la expirarea căreia, față de supraofertele înregistrate, a fost ținută ședința de licitație închisă 
și încheiat proces-verbal de licitație de adjudecare în data de 01.08.2017, bunurile fiind adjudecate în favoarea 
CERULEX SRL, la prețul total de 723.802 lei fără TVA. 
Procesele-verbale de licitație și adjudecare susmenționate au fost depuse la dosarul cauzei cu adresa de înaintare. 
Conform proceselor – verbale de licitație și adjudecare încheiate, semnarea contractelor de vânzare – cumpărare s-a 
făcut cu adjudecatarii bunurilor în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței 
și de insolvență, predarea – primire activelor realizându-se ulterior, într-un termen de cel mult 60 de zile de la data 
achitării integrale a prețului prin încheierea unor proces-verbale în acest sens. 
4.2.2. Procedura de vânzare a activelor mobile 
In perioada de raportare au fost continuate demersurile pentru valorificarea activelor de natura autoturismelor sens în 
care, în acord cu Strategia de valorificare, în luna martie a fost demarat un proces intern de promovare/publicitate a 
activelor. 
In urma acestui proces au fost valorificate un număr de 29 autoturisme cu o valoare de vânzare de 188.947 lei (fără 
TVA) al căror preț a fost încasat în luna aprilie 2017 şi iunie 2017. 
Procesul de valorificare în acord cu Strategia de valorificare este în desfășurare fiind menținut în vânzare tot soldul de 
autovehicule rămas de 240 autovehicule. 
De asemenea, au fost efectuate demersuri de publicitate şi pentru bunuri mobile din patrimoniul societății, altele decât 
cele de natura autoturismelor, fiind valorificate bunuri mobile în cuantum de 131.909 lei (fără TVA). 
Astfel, valorificarea acestora s-a realizat împreună cu activele imobile în a căror locație se găseau depozitate bunurile, 
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conform proceselor –verbale de licitație și adjudecare/negociere directă încheiate, astfel au fost valorificate bunurilor 
mobile din locațiile, 
- Craiova, str. Constantin Brâncuși nr. 1, 
- Bolintin Vale, str. Republicii bl.B2, parter, jud. Giurgiu, 
- Craiova str. România Muncitoare nr.85 și imobil Craiova str. Al. I. Cuza nr.38, 
- Sibiu, str. Constantin Noica nr.39, 
- Pitești, str. Republicii, nr.60. 
Mai mult, în luna iulie 2017 a avut loc licitație publică pentru valorificare activ mobil Generator de curent electric, 
acesta fiind adjudecat în favoarea TORO IMPEX SRL, la prețul de 37.181,90 lei. 
Procesele-verbale de licitație și adjudecare încheiate cu privire la aceste active au fost depuse la dosarul cauzei cu 
adresa de înaintare. 
Au fost achitate sumele reprezentând impozite şi taxe locale direct alocate activelor valorificate precum şi onorariul 
UNPIR de 2% din sumele încasate. 
3.1. Activități derulate cu privire la reîntregirea dosarului de cadastru al bunurile imobile (parte tehnică și acte) 
În perioada de raportare Lichidatorul Judiciar a continuat demersurile inițiate în vederea completării dosarelor de 
cadastru ale imobilelor proprietatea Societății și clarificării situațiilor identificate în privința unor active, situații 
necesare pentru parcurgerea procedurii de valorificare a imobilelor. 
Urmare a măsurilor luate, Birourile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară din teritoriu au continuat eliberarea datelor şi 
lămuririlor solicitate privind documentațiile cadastrale existente în evidența birourilor. 
Pentru 5 imobile se mai așteaptă răspuns, în privința acestora fiind reluat procesul de redepunere al cererilor de eliberare 
documentație cadastrală, conform solicitărilor recepționate din partea oficiilor de cadastru în acest sens, urmare a 
parcurgerii etapei de notare în cărțile funciare a mențiunilor privind deschiderea procedurii de insolvență a Societății. 
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 (fără TVA). 
În perioada de raportare a fost recepționată lucrarea întocmită de către expertul cadastrist pentru identificarea terenului. 
Conform lucrării topografice mai sus menționate, terenul în suprafață de 403 mp, proprietatea Astra este ocupat de 
trotuare și carosabil pe o suprafață de 152 mp, acestea fiind recent reasfaltate de către Primăria Mun. Brașov și de zonă 
verde și parc de joacă, amenajate recent de către Primăria Mun. Brașov pe o suprafață de 251 mp. 
În fapt, suprafața revendicată face parte din proprietatea Astra conform Contractului de vânzare – cumpărare 
autentificat sub nr.2670/26.11.1999 de către notar public Chivu Daniela, așa cum se regăsește evidențiată în 
Documentația tehnică ridicare topografică în vederea identificării imobilului cu nr. topo 9128/1/1 întocmită de către 
expert cadastrist Pupăza Cristian. 
Fata de concluziile expertului cadastrist, în vederea clarificării situației activului imobil din Brașov, lichidatorul a 
transmis în perioada de raportare către Primăria Brașov notificare prin care se solicită să fie lăsată în deplină proprietate 
și posesie suprafața de 403 mp, identificată cu număr topo 9128/1/1, înscrisă în CF 124316 Brașov, proprietatea Astra. 
Până la data întocmirii prezentului raport nu a fost recepționat răspuns din partea autorităților față de solicitarea 
adresată. 
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), fiind semnat contractul de vânzare – cumpărare, înaintate cererile ce privesc 
intabularea în Cartea Funciara a dreptului de proprietate deținut de debitoare asupra imobilului apartament și a 
suprafeței de teren aferente. 
Prin Încheierea nr.16232/10.03.2017 emisă de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Târgoviște a fost admisă 
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cererea înregistrată, dispunându-se admiterea cererii cu privire la imobilul apartament nr.21 și înscrierea dreptului de 
proprietate în cartea funciară nr.22703 a Mun. Târgoviște în cotă de 1/1 parte din apartament împreună cu cota de 
16/342 din terenul aferent apartamentului 21, în favoarea societății Astra. 
5. Situația încasărilor și plăților pentru perioada 01.04 – 31.07.2017 
5.1. Situația încasărilor și plăților prin casierie în perioada analizată 
5.1.1. Încasări prin Casierie 
În perioada 01.04.2017 – 31.07.2017 societatea a efectuat încasări prin casă în valoare de 6,371 lei și plăți în valoare de 
80,937 lei. De asemenea, în perioada de raportare au fost realizate transferuri din conturile bancare în casierie pentru 
suma de 71,500 lei. 
Sunt evidențiate: 
� Transferurile de bani (viramente interne) din conturile deschise la Raiffeisen sub forma ridicărilor de numerar de la 
bancă în valoare de 71,500 lei; 
� Alte încasări în valoare de 6,371 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 65,879 lei. Plățile efectuate constau în avansuri spre decontare 
acordate angajaților pentru diverse achiziții de materiale consumabile, transport, poștă, reparații, conform 
centralizatorului de mai jos: 

Perioada Întretinere, 
Reparatii 

Cheltuieli de 
transport 

Alte plati (avansuri catre 
decontare) 

Total 

Aprilie 2017 109 779 11,869 12,757 

Mai 2017 235 576 24,291 25,102 
Iunie 2017 220 469 16,377 17,066 
Iulie 2017 105 707 10,160 10,972 
Total 669 2,531 62,697 65,897 

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 aprilie – 31 iulie 2017. 
5.2.1. Plăți prin bancă 
În perioada analizată societatea a efectuat plăți prin bancă în valoare totală de 5,912,470 lei, conform centralizatorului 
de mai jos: 

PLATI (RON) Suma RON - 
aprilie 2017 

Suma RON - 
mai 2017 

Suma RON - 
iunie 2017 

Suma RON - 
iulie 2017 

Furnizori IT 16,731 37,450 24,057 27,487 
Utilitati (En. electrica, En. termica, gaz,apa) 52,979 47,728 11,001 23,075 
Posta, Telefon, Comunicatii 12,797 14,981 1,521 48,372 
Întretinere, Reparatii 2,170 235 1,938 2,862 
Cheltuieli de transport 779 576 1,869 - 
Salarii (NET) 356,488 322,437 312,925 309,037 
Taxe şi Impozite (inclusiv asig.soc.) 265,071 238,079 268,693 372,703 
Onorariu administrator judiciar 161,773 80,841 81,462 - 
Plati comisioane bancare 3,203 6,500 3,227 5,034 
Inchiriere site/spatiu publicitar 4,589 674 3,653 1,740 
Chirie sediu 39,687 39,438 39,741 48,079 
Popriri salarii angajati 200 5,007 549 50 
Avocati 71,683 75,943 66,840 81,935 
Arhivare 578,323 580,381 311,060 273,623 
Alte plati 37,561 72,047 22,576 96,827 
Costuri vanzare auto 28,423 12,446 13,522 52,767 
Ungaria 53,135 12,292 36,972 64,796 
Slovacia - - 139,438 - 
Total 1,685,591 1,547,054 1,341,044 1,408,388 

Sursa: Raport de încasări și plăți pentru perioada aprilie - iulie 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 imprimantelor a consumabilelor de tip IT (toner, hârtie pentru 
copiator etc); 
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� 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. 
� Cheltuielile înregistrate cu plata chiriei pentru sediului Astra din Nerva Traian nr 3, etaj 8, în suma de 166,944 lei. 
� Popriri salarii angajati reprezinta sume transferate în contul popririlor unor angajați sau foști angajați. 
� 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 296,401 lei. 
� Ca urmare a derularii activității de preluare şi depozitare arhivă documente plățile către societatile de arhivare au 
însumat 1,743,386 lei în lunile aprilie - iulie 2017. După cum s-a prezentat și în rapoartele de activitate anterioare, 
costul semnificativ cu arhiva se datorează faptului că în întreaga perioadă de activitate de aprox. 24 de ani societatea nu 
a efectuat operațiuni de selecționare pentru inventarierea și distrugerea documentelor cu termen de păstrare depășit. Prin 
urmare, inventarierea documentelor dar și celelalte servicii arhivistice se efectuează actualmente pentru întreg fondul 
arhivistic estimat a fi printre cele mai mari la nivelul țării în rândul societăților private. 
� 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 167,195 lei pentru sucursala 
Ungaria și 139,438 lei pentru sucursala Slovacia. 
Totodată, în perioada de raportare, societatea a mai efectuat Alte plăți în valoare de 176,473 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 01.04.2017 – 31.07.2017 societatea a avut încasări prin banca în valoare de 1,223,366 lei prezentate pe scurt 
în centralizatorul de mai jos: 

Perioada Incasari prime Incasari 
reasigurare 

Incasari 
litigii/judiciare/ 

recuperari 
popriri 

Alte 
incasari 

Total 

Aprilie 2017 132,498 18,882 76,383 9,250 237,013 

Mai 2017 176,768 80,761 15,548 6,293 279,370 
Iunie 2017 185,876 593,788 7,647 8,524 795,835 
Iulie 2017 266,819 0 552,421 108,380 927,620 
Total 761,961 693,431 651,998 132,448 2,239,838 

Sursa: Raport de încasări și plăți pentru perioada aprilie - iulie 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 651,998 lei, precum și încasări de prime în cuantum de 761,961 
lei. 
De asemenea, în perioada de raportare a fost încasată suma de 693,431 lei reprezentând încasări din reasigurare. 
6. Disponibilități 
La data de 31.07.2017, soldul disponibilităților de numerar în conturile bancare ale ASTRA precum și în casierie, se 
prezinta astfel: 

În Anexa nr. 1 sunt prezentate rulajele prin casierie și conturile de insolvență în lei, din perioada 01.04.2017 – 
31.07.2017. 
7. Dosare în care Societatea are calitate procesuală 

Cont Disponibil Moneda 
Casierie RON 1,256.56 RON 
Casierie HUF 34,150.00 HUF 
Casierie EUR 555.94 EUR 
Raiffeisen Bank RON 9,053,322.51 RON 
Raiffeisen Bank EUR 409,415.95 EUR 
Raiffeisen Bank USD 539.40 USD 
Raiffeisen Bank GBP 2.57 GBP 
Raiffeisen Bank HUF 190,687.58 HUF 
Raiffeisen Bank CHF 9,618.41 CHF 
BCR RON 4,081.92 RON 
BCR EUR 162,186.86 EUR 
BCR – colector RON 4,421.09 RON 
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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 
Prin încheierea pronunțată în dosarul de fond în ședința publică din data de 20.03.2017 instanța a amânat pronunțarea cu 
privire la cererile de repunere în termen la data de 03.04.2017. 
Prin aceeași încheiere, a acordat termen pentru continuarea procedurii la data de 04.09.2017, iar pentru discutarea 
cererilor de repunere în termen și a cererilor de compensare a fost acordat termen la data 29.05.2017, pentru când s-au 
citat petenții conform Codului de Procedură Civilă. 
Prin încheierea pronunțată în dosarul de fond în ședința publică din data de 03.04.2017, instanța a admis cererile de 
repunere în termen formulate de creditorii Municipiul Târgu Mureş, SCA Ţuca Zbârcea şi Asociaţii, Adrian Ancuţa 
Petrescu Ovidiu, Poşta Atlassib Curier Rapid SRL, Auto Glass Expres Replacement Service, Mavrodin Maria, Pană 
Mihai Bogdan şi Stoenescu Ana Maria şi, în consecinţă, a dispus repunerea acestora în termenul de înregistrare a cererii 
de admitere a creanţei. 
Prin aceeași hotărâre, instanța a respins, ca neîntemeiată, cererea de repunere în termen formulată de creditorul Coman 
Gabriel și a pus în vedere lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL să procedeze la analizarea cererii de 
admitere a creanţelor formulate de Municipiul Târgu Mureş, SCA Ţuca Zbârcea şi Asociaţii, Adrian Ancuţa Petrescu 
Ovidiu, Poşta Atlassib Curier Rapid SRL, Auto Glass Expres Replacement Service, Mavrodin Maria, Pană Mihai 
Bogdan şi Stoenescu Ana Maria, iar în cazul în care a analizat cererile de admitere a creanţei să procedeze la notificarea 
petenţilor cu privire la analiza efectuată. 
Hotărârea este pronunțată cu drept de a formula apel în termen de 7 de zile de la comunicare. 
Prin încheierea pronunțată în dosarul de fond în ședința publică din data de 29.05.2017 instanța a amânat pronunțarea cu 
privire la cererile de repunere în termen la data de 12.06.2017. 
Prin încheierea pronunțată în dosarul de fond în ședința publică din data de 29.05.2017 instanța a pronunțat următoarea 
soluție: 
- „Admite cererile de repunere în termen formulate de creditorii Goman Julieta, Culcea Gina Nicoleta, Serviciul de 
Ambulanţă Satu Mare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Polimed Com SRL, Olimp Fruits 
SRL, Spitalul Municipal Dej, SIEPCOFAR SA şi Gyorfi Marta Matilda, în consecinţă, dispune repunerea acestora în 
termenul de înregistrare a cererii de admitere a creanţei. Pune în vedere lichidatorului judiciar KPMG Restructuring 
SPRL să procedeze la analizarea cererii de admitere a creanţelor formulate de Goman Julieta, Culcea Gina Nicoleta, 
Serviciul de Ambulanţă Satu Mare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Polimed Com SRL, 
Olimp Fruits SRL, Spitalul Municipal Dej, SIEPCOFAR SA, iar în cazul în care a analizat cererile de admitere a 
creanţei să procedeze la notificarea petenţilor cu privire la analiza efectuată. Dispune citarea petenţilor Mireşan 
Anamaria, Cazacu Elena Doina şi Lacoli BROKER de Asigurare SRL, potrivit Codului de Procedură Civilă pentru 
termenul din 04.09.2017 cu menţiunea discutării cererilor de repunere în termen şi de a face dovada achitării taxei 
judiciare de timbru în cuantum de 20 lei. Executorie. Cu drept de a formula apel în termen de 7 de zile de la 
comunicare, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 
12.06.2017.” 
7.1.2. Contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar împotriva raportului de analiza cereri 
din 20.03.2017 
Împotriva măsurilor lichidatorului judiciar privind analiza cererii/înscrisurilor realizată în cuprinsul raportului de 
analiză cereri din 20.03.2017, au fost înregistrate următoarele contestații, astfel: 
- Dosar nr.10927/3/2017 - contestație formulată de Ana Hotels SA, cu prim termen stabilit în data de 19.06.2017. 
Prin încheierea pronunțată în data de 19.06.2017 instanța a admis excepția tardivității formulării contestației, invocată 
din oficiu de instanță și a respins contestația ca tardiv formulată. 
Hotărârea e pronunțată cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care se depune la Tribunalul 
București, Secția a VII - a. 
- Dosar nr.10582/3/2017 - contestație formulată de MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE, 
ADMINISTRATIEI PUBLICE SI FONDURILOR EUROPENE, cu prim termen stabilit în data de 19.06.2017. 
Prin încheierea pronunțată în data de 19.06.2017 instanța, față de lipsa de procedură cu părțile, a dispus amânarea 
judecării cauzei pentru data de 2.10.2017. 
- Dosar nr.10747/3/2017 - contestație formulată de Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane - UM 0251 
București, cu prim termen stabilit în data de 19.06.2017. 
Prin încheierea pronunțată în data de 19.06.2017 instanța a dispus amânarea judecării cauzei pentru data de 2.10.2017, 
pentru când pune în vedere contestatoarei să precizeze în scris dacă creanța acestora este una născută înaintea 
deschiderii procedurii sau după deschiderea procedurii. 
- Dosar nr.10428/3/2017 - contestație formulată de Cab.Av.Diaconescu Adela, cu prim termen stabilit în data de 
19.06.2017. 
- Prin încheierea pronunțată în data de 19.06.2017 instanța, față de lipsa de procedură cu părțile, a dispus amânarea 
judecării cauzei pentru data de 2.10.2017. 
7.1.3. Contestații formulate împotriva măsurilor administratorului/ lichidatorului judiciar privind analiza 
cererii/înscrisurilor – Raport de analiza cereri publicat în BPI 5139/14.3.2017 
Împotriva măsurilor lichidatorului judiciar privind analiza cererii/înscrisurilor formulate de Longavit SRL a fost 
înregistrată contestație, astfel: 
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- Dosar nr. 43694/3/2016 – contestație formulată de Longavit SRL cu prim termen stabilit pentru data de 
03.04.2017. 
Prin încheierea pronunțată în data de 03.04.2017, instanța a dispus amânarea judecării pentru data de 29.05.2017 față de 
lipsa de procedură. 
Prin hotărârea pronunțată în data de 29.05.2017 instanța a admis excepţia tardivităţii formulării contestației împotriva 
tabelului preliminar invocată din oficiu de instanţă și a respins contestația ca tardiv formulată. Cu privire la această 
hotărâre, a fost admisă sesizarea din oficiu privind îndreptarea erorii materiale, dispunându-se îndreptarea erorii 
materiale strecurate în minuta sentinței civile nr. 3363 pronunțate la data de 29.05.2017 în dosarul nr. 43694/3/2016 în 
ceea ce priveşte calea de atac în sensul că se va menționa „cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel 
care se va depune la Tribunalul Bucureşti – secţia a VII – civilă”. 
- Dosar nr.9624/3/2017 - contestație formulată de CULCEA GINA NICOLETA, cu prim termen stabilit în data de 
19.06.2017. 
Prin încheierea pronunțată în data de 19.06.2017 instanța, față de lipsa de procedură cu părțile, a dispus amânarea 
judecării cauzei pentru data de 2.10.2017. 
7.1.4. 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. 
Prin hotărârea pronunțată în data de 12.04.2017, data pentru care a fost amânată pronunțarea, instanța a respins 
contestația ca neîntemeiată, hotărârea fiind pronunțată cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. 
7.1.5. 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. 
Prin încheierea pronunțată în data de 20.03.2017, instanța a dispus amânarea judecării cauzei pentru data de 29.05.2017 
față de lipsa de procedură cu părțile. 
Prin încheierea pronunțată în data de 29.05.2015 instanța a dispus amânarea judecării cauzei pentru citarea 
contestatoarei cu mențiunea să depună taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei, sub sancţiunea anulării cererii ca 
netimbrată. 
7.1.6. 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 
Prin încheierea pronunțată în data de 20.03.2017, instanța a dispus amânarea judecării cauzei pentru data de 
29.05.2017pentru citarea Autorității de Supraveghere Financiare. 
Prin încheierea pronunțată în data de 29.05.2017 instanța a amânat judecarea cauzei pentru data de 02.10.2017 față de 
lipsa de procedură cu părțile. 
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 
La data întocmirii prezentului raport, împotriva Tabelului de creanțe al Debitoarei, se găsesc înregistrate în curs de 
soluționare definitivă 87 de contestații, detaliate conform Anexei nr. 2.9. la prezentul raport. 
Dintre cele 85 de contestații înregistrate pe rolul Tribunalului București, Secția a VII – a Civilă, 83 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 31.07.2017 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 373, 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 
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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 258 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. 
Astfel, în perioada de raportare au fost continuate demersurile ce privesc executarea silită în privința dosarelor de regres 
soluționate definitiv în instanță, pe rolul birourilor executorilor judecătorești aflându-se la data întocmirii prezentului 
raport un număr de 887 dosare de executare, urmare a cererilor de executare silită formulate în cauze. 
Raportat la principiul rolului activ pe care trebuie să îl manifeste executorul judecătoresc în recuperarea creanțelor 
deținute de societate, urmează a fi purtată corespondență cu executorii judecătorești conținând cerere de stăruință pentru 
continuarea executării silite în toate formele prevăzute de lege și efectuarea actelor de executare până la realizarea 
integrală a dreptului recunoscut prin titlu executoriu, precum și de transmitere informare periodică cu privire la stadiul 
dosarelor aflate în administrare. 
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 343 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: 23 litigii 
(inclusiv litigii 2017 în cadrul carora la aceasta data doar Mabisz este parte) 
- din dosare de daună auto: 9 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 un consilier juridic 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 în cuantum de 15.000 euro lunar (la care s-a adăugat TVA). Până la data finalizării prezentului raport 
onorariul a fost achitat partial. 
9. Măsuri preconizate până la următorul termen procedural 
→ Reconvocarea ședinței Comitetului creditorilor în vederea desemnării societății de avocatură care să asigure 
asistență și reprezintare în dosarele penale la care Astra are calitatea de parte civilă, 
→ Continuarea analizei cererilor de creanță depuse de FGA și Mabisz, 
→ Finalizarea punctajelor cu creditorii de asigurări și concluzionarea asupra cererilor de suplimentare a creanțelor 
depuse de societățile de asigurare în perioada iunie 2016 – iunie 2017, 
→ Continuarea monitorizării litigiilor la care Astra este parte precum și continuarea demersurilor de recuperare a 
creanțelor, 
→ Analizarea documentelor depuse la dosarul cauzei (contestații, cereri de repunere în termen, cereri de plată etc) și 
formularea de întâmpinări/răspunsuri către creditori. 
10. Solicitări 
Față de cele menționate, solicităm onoratei instanțe să ia act de: 
� Activitatea desfășurată de Lichidatorul Judiciar în perioada de raportare, respectiv 01.04.2017 – 31.07.2017, 
� Activitatea operațională a Debitoarei Astra în perioada de raportare, aceasta fiind reflectată în situația încasărilor și 
plăților menționate în Capitolul 5 
și să acorde un nou termen în vederea continuării procedurii falimentului debitoarei și a întreprinderii demersurilor 
specifice acestui stadiu procedural. 
11. Anexe 
Anexele nu se publica dar se pun la dispozitia creditorilor daca exista solicitari în acest sens. 

Lichidator judiciar, KPMG Restructuring SPRL 
 
Județul Ialomiţa 
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Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FARKAS-RO-TRANS SRL, cod unic de înregistrare: 24689558 

Raport trimestrial asupra situației financiare a averii debitorului 
Nr. 9248/28.08.2017 

Număr dosar: 24425/3/2014 al Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, Judecător-sindic: Gurău Claudia 
Temei juridic: art.144 alin.(1) și (2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență 
Administrator judiciar: Mureș Insolvency SPRL, desemnată prin încheierea de ședință din data de 16.03.2016 
Debitor: Farkas-Ro-Trans SRL, cu sediul în Municipiul Slobozia, Tarlaua 327/4, Parcela 11, Sediu administrativ 
P+1+M, parter, camera 8, județul Ialomița 
Prin încheierea ședinței publice din 08.03.2017 s-a acordat termen la data de 06.09.2017 pentru continuarea procedurii 
în vederea reorganizării debitoarei în baza planului confirmat. 
Raportat la data confirmării planului de către judecătorul-sindic (11.05.2016), debitoarea a intrat, începând cu data de 
11.08.2017 în cel de-al VI-lea trimestru al reorganizării judiciare.  
În cadrul raportului depus la dosarul cauzei sub nr.1457/24.02.2017 (publicat în BPI nr.4164/01.03.2017), am prezentat 
realizarea planului în trimestrul III al reorganizării judiciare. În temeiul art.144 alin.(1) și (2) din Legea nr.85/2014, am 
întocmit și depunem raportul asupra situațiilor financiare ale averii debitoarei aferente trimestrelor IV (11.03.2017-
10.05.2017) și V (11.05.2017-10.08.2017).  
Analizând aceste situații, se pot constata următoarele: 
I.Trimestrul IV:  
Am întocmit și depunem situațiile centralizatoare privind soldurile casă-bancă, precum și centralizatorul încasărilor și 
plăților aferente perioadei celui de al patrulea trimestru de reorganizare judiciară (01.02.2017-30.04.2017). Analizând 
aceste situații am constatat că, în trimestrul patru al reorganizării s-au realizat încasări în valoare totală de 660.247,82 
lei, din care: încasări din prestări servicii în sumă de 660.230,82 lei şi încasare dobândă în sumă de 17,00 lei. În aceeași 
perioadă s-au efectuat plăți în valoare de 781.460,83 lei, din care: cheltuieli cu salariile în sumă de 108.959,00 lei, 
utilități (energie electrică, gaz, telefon, internet) în sumă de 4.442,00 lei, obligații bugetare aferente salariilor în sumă de 
27.203 lei, diurne 22.687 lei, servicii contabile în sumă de 4.000,00 lei, combustibil în sumă de 238.122,04 lei, prestări 
servicii în sumă de 44.446,83 lei, rate leasing în sumă de 2.289 lei, taxe drum în sumă de 21.787,03 lei, cheltuieli cu 
asigurarea în sumă de 17.901,00 lei, materiale consumabile în sumă de 86.130,38 lei, diverse plăți în sumă de 2.378,00 
lei, comision bancar în sumă de 351,00 lei, GPS în sumă de 5.391,00 lei, remunerație administrator judiciar în sumă de 
7.517,00 lei, amenzi în sumă de 1.423,00 lei și plăți conform grafic în sumă de 186.433,55 lei.  
Soldul disponibilităţilor băneşti la data de 30.04.2017 a fost în valoare de 9.900,95 lei, din care suma de 9.899,50 lei 
reprezintă disponibilităţi băneşti în conturile bancare iar suma de 1,45 lei reprezintă soldul casieriei.  
În ceea ce privește modul de realizare a planului de reorganizare pe trimestrul patru (cu scadență la data de 10.05.2017), 
având la bază graficul de plăți, acesta este prezentat în anexa 1 la raport, denumită „Situația realizării graficului de 
eșalonare a plăților”. Astfel, pentru trimestrul patru a fost prevăzută și s-a achitat suma de 210.550 lei, din care: creanțe 
garantate în sumă de 48.920 lei (Unicredit Leasing Corporaţion IFN SA în sumă de 24.804 lei, VB Leasing România 
IFN SA în sumă de 24.116 lei, creanțe bugetare în sumă de 6.263 lei, din care: DGFP sector 2 în sumă de 6.176 lei și 
Comuna Cungrea în sumă de 87 lei) și creanțe chirografare indispensabile în sumă de 155.367 lei (societatea DAS 
Camion SRL în sumă de 7.160 lei, societatea Ato 3P România SRL în sumă de 932 lei, societatea Euro Fuel SRL în 
sumă de 147.275 lei).  
I.Trimestrul V: 
Am întocmit și depunem situațiile centralizatoare privind soldurile casă-bancă, precum și centralizatorul încasărilor și 
plăților aferente perioadei celui de al cincilea trimestru de reorganizare judiciară (01.05.2017-31.07.2017). Analizând 
aceste situații am constatat că, în trimestrul cinci al reorganizării s-au realizat încasări în valoare totală de 945.632,00 
lei, din care: încasări din prestări servicii în sumă de 945.626,00 lei și încasare dobândă în sumă de 6,00 lei. În aceeași 
perioadă s-au efectuat plăți în valoare de 880.135,08 lei, din care: cheltuieli cu salariile în sumă de 91.936,00 lei, 
utilități (energie electrică, gaz, telefon, internet) în sumă de 4.417,00 lei, obligații bugetare aferente salariilor în sumă de 
74.011 lei, diurne 21.182 lei, servicii contabile în sumă de 2.000,00 lei, combustibil în sumă de 298.000,00 lei, prestări 
servicii în sumă de 33.818,00 lei, chirie în sumă de 29.410 lei, taxe drum în sumă de 22.397,00 lei, cheltuieli cu 
asigurarea în sumă de 16.088,00 lei, materiale consumabile în sumă de 78.889,00 lei, diverse plăți în sumă de 16.853,00 
lei, comision bancar în sumă de 1.312,00 lei, GPS în sumă de 2.649,00 lei, remunerație administrator judiciar în sumă 
de 7.517,00 lei și plăți conform grafic în sumă de 179.,656,08 lei.  
Soldul disponibilităților bănești la data de 31.07.2017 a fost în valoare de 75.597,90 lei, din care suma de 75.596,45 lei 
reprezintă disponibilități bănești în conturile bancare iar suma de 1,45 lei reprezintă soldul casieriei.  
În ceea ce privește modul de realizare a planului de reorganizare pe trimestrul cinci (cu scadență la data de 10.08.2017), 
având la bază graficul de plăți, acesta este prezentat în anexa 1 la raport, denumită „Situația realizării graficului de 
eșalonare a plăților”. Astfel, pentru trimestrul cinci a fost prevăzută și s-a achitat suma de 216.812 lei, din care: creanțe 
garantate în sumă de 48.920 lei (Unicredit Leasing Corporaţion IFN SA în sumă de 24.804 lei, VB Leasing România 
IFN SA în sumă de 24.116 lei, creanțe bugetare în sumă de 12.525 lei, din care: DGFP sector 2 în sumă de 12.351 lei și 
Comuna Cungrea în sumă de 174 lei) și creanțe chirografare indispensabile în sumă de 155.367 lei (societatea DAS 
Camion SRL în sumă de 7.160 lei, societatea Ato 3P România SRL în sumă de 932 lei, societatea Euro Fuel SRL în 
sumă de 147.275 lei).  
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Datorii curente acumulate:  
Datoriile totale acumulate în cadrul procedurii de reorganizare până la data de 25.08.2017 sunt în sumă de 159.620 lei, 
din care:  
- datorii către bugetul de stat în valoare de 148.727 lei, din care: TVA în sumă de 89.308 lei și obligații bugetare 
aferente salariilor în sumă de 59.419 lei. 
- chirie pentru Servicii Comunale în sumă de 10.893 lei. 
Plata remunerației administratorului judiciar: 
Am încasat cu titlu de remunerație administrator judiciar suma de 6.000 lei (remunerație fixă) în luna mai 2016 și suma 
de 30.192,64 lei (remunerație variabilă aferentă trimestrului I-IV de reorganizare) în lunile iulie 2016, decembrie 2016, 
februarie 2017 și iulie 2017. 
Analizând situația debitorului se poate constata că acesta s-a conformat prevederilor planului de reorganizare. În calitate 
de administrator judiciar considerăm oportună continuarea procedurii în faza de reorganizare judiciară. 
Situaţia patrimoniului debitoarei în baza datelor preluate din balanța de verificare întocmită de debitoarea la data de 
31.07.2017:  
Activul contabil, în valoare de 1.405.793 lei, se compune din: 
-active imobilizate, în valoare de 60.756 lei reprezentând imobilizări corporale. 
-active circulante, în valoare de 1.320.527 lei, formate din: stocuri în sumă de 2.634 lei, creanţe în sumă de 1.172.906 
lei, disponibilități bănești în valoare de 75.598 lei și alte valori în sumă de 49.389 lei. 
-Conturi de regularizare și asimilate în sumă de 24.510 lei, din care: cheltuieli înregistrate în avans în sumă de 16.307 
lei și decontări din operații în curs de clarificare în sumă de 8.203 lei. 
Pasivul contabil, în valoare de 1.405.793 lei, este format din: 
-capitaluri proprii, în valoare de -2.771.186 lei din care: capital subscris şi vârsat 2.510.330 lei, rezerve 14.318 lei, 
rezultat reportat 5.159.713 lei și pierdere 136.121 lei. 
-datorii totale, în valoare de 4.176.979 lei, ce se compun din: împrumuturi și datorii asimilate în valoare de 103.390 lei, 
furnizori și conturi asimilate în sumă de 2.207.535 lei, clienți creditori în sumă de 1.857 lei și alte datorii în valoare de 
1.864.197 lei. 
În primele șapte luni ale anului 2017 s-au realizat venituri totale în valoare de 1.606.261 lei și au fost efectuate 
cheltuieli totale în valoare de 1.742.382 lei. Rezultatul net al exercițiului este o pierdere în sumă de 136.121 lei. Față de 
acest rezultat, se impune a fi menționat faptul că amortismentul calculat și evidențiat pe cheltuielile aferente veniturilor 
pe această perioadă este în valoare de 260.214 lei. Deci, din punct de vedere al fluxului de numerar, situația debitorului 
nu s-a înrăutățit, întrucât contravaloarea amortismentului nu reprezintă vreo ieșire de numerar ci un element al costului 
(cost fix care nu variază în funcție de cifra de afaceri).  
În calitate de administrator judiciar am supravegheat operațiunile de gestionare a patrimoniului debitorului, conform 
dispozițiilor art.58 alin.(1) lit.e) coroborat cu art.5 pct.66 din Legea nr.85/2014. Sub acest aspect menționăm că am 
acordat avizul prealabil cu privire la: plățile efectuate de debitor; încheierea contractelor în cadrul activității curente; 
operațiunile juridice în litigiile în care este implicat debitorul și măsurile propuse privind recuperarea creanțelor. Am 
prezidat ședința AGA a debitoarei Farkas-Ro-Trans SRL, convocată pentru prezentarea și supunerea spre aprobare a 
situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2016.  
Activitatea societății este condusă de către debitor, prin administratorul special, sub supravegherea administratorului 
judiciar, în condițiile art.141 din Legea nr.85/2014. În conformitate cu prevederile planului confirmat, societatea 
debitoare desfășoară următoarele activități: transporturi rutiere de mărfuri și repararea autovehiculelor. Principalii 
furnizori cu care debitorul are contracte de colaborare sunt: Auto 3 P Romania SRL, Cont Expert Conaf SRL, Divinol 
Lubricants SRL, Fan Courier Express SRL, Labor Securitate şi Sănătate în Muncă, Med Life SRL, Mitu V Costel PFA, 
MArtec Autotehnic SRL, Orange Romania SA, Ravenol Lubricants SRL, Terra Verde SRL, Web Eye International 
SRL.  
Esența planului o constituie menținerea activității societății și achitarea într-o măsură cât mai mare a creanțelor, 
strategia bazându-se pe restructurarea și continuarea activității debitorului, concomitent cu lichidarea parțială a activelor 
și creșterea randamentului activităților.  
Vă informăm asupra următoarelor aspecte legate de valorificarea bunurilor: 
Am depus la dosarul cauzei raportul privind metoda de vânzare a bunurilor și regulamentul de vânzare aferent. Raportul 
cuprinde propuneri de vânzare atât a unor bunuri prevăzute în planul de reorganizare cât și a altor bunuri care nu sunt 
necesare desfășurării activității și ale căror valorificare a fost solicitată de către administratorul special.  
Am convocat adunarea creditorilor pe data de 06.07.2017, cu următoarea ordine de zi: - prezentarea raportului privind 
modalitatea de vânzare a debitoarei; - supunerea spre dezbatere și aprobare a regulamentului privind valorificarea 
bunurilor. Convocatorul emis sub nr.8087/29.06.2017 a fost publicat în BPI nr.12906/29.06.2017. 
Adunarea creditorilor întrunită la data de 06.07.2017 a aprobat raportul și regulamentul de vânzare a bunurilor întocmite 
de administratorul judiciar. Procesul-verbal încheiat sub nr.8324/06.07.2017 a fost depus la dosarul cauzei și a fost 
publicat în BPI nr.13465/10.07.2017, conform dovezii de publicare anexată. 
A fost efectuată expunerea pe piață a bunurilor, prin publicarea anunțului de vânzare în ziare (cotidianul local 
”Independent” din data de 19.07.2017 și ziarul național ”România Liberă” din 14.07.2017) și prin postare pe site-urile 
www.smdamures.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Anexăm la prezentul raport copii de pe filele de ziar cuprinzând 
anunțul. 
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Licitațiile publice au fost programate a avea loc săptămânal, în zilele de vineri, ora 13:00, la sediul administratorului 
judiciar. Bunurile scoase la vânzare sunt compuse din mijloace de transport, utilaje și echipamente. Prețurile de strigare 
sunt stabilite la nivelul valorilor de evaluare.  
Cu ocazia licitației din data de 04.08.2017 a fost vândut un încărcător frontal pe pneuri Caterpillar CAT 950H, la prețul 
de strigare de 250.000 lei + TVA, către societatea Vivani Salubritate SA. Depunem xerocopia procesului-verbal de 
licitație încheiat sub nr.8921/04.08.2017. 
În conformitate cu prevederile art.58 alin.(1), lit. l) din Legea nr.85/2014, urmărim încasarea creanțelor societății. 
Prezentăm următoarele măsuri de recuperare: 
-Am depus declarație de creanță în dosarul nr. 3388/110/2016 al Tribunalului Bacău, debitor Media Complet Sal SRL. 
Societatea Farkas Ro Trans SRL este înscrisă în tabelul de creanță al debitorului Media Complet Sal SRL cu suma de 
38.038,54 lei, conform BPI nr. 7700/20.04.2017. În cadrul procedurii a fost acordat termen pentru data de 05.10.2017.  
-Este depusă declarație de creanță în dosarul nr.24651/3/2014 al Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, debitor 
Ro Ecologic Combustibil Alternativ SRL, pentru suma de 438.155,90 lei. Suma solicitată a fost înscrisă în tabelul 
preliminar de creanțe nr.10914/29.09.2014 la categoria creanțelor prevăzute de art.161 pct.8 din Legea nr.85/2014. În 
cadrul dosarului este stabilit termen procedural pentru data de 06.09.2017. 
-Este depusă declarație de creanță în dosarul nr.1726/98/2014 al Tribunalului Ialomița, debitor Vivani Salubritate SA, 
pentru suma de 1.138.721,12 lei. Suma solicitată a fost înscrisă în tabelul preliminar de creanțe nr.5235/09.03.2015 la 
categoria creanțelor prevăzute de art.161 pct.8 din Legea nr.85/2014. În cadrul dosarului este stabilit termen procedural 
pentru data de 22.09.2017. 
-Este depusă declarație de creanță în dosarul nr.1725/98/2014 al Tribunalului Ialomița, debitor Pro Air Clean SA, pentru 
suma de 259.838,57 lei. Suma solicitată a fost înscrisă în tabelul preliminar de creanțe la categoria creanțelor prevăzute 
de art.161 pct.8 din Legea nr.85/2014. În cadrul dosarului este stabilit termen procedural pentru data de 06.10.2017. 
Prin sentința nr.910/16.06.2017 a fost confirmat planul de reorganizare propus de către debitor. 
-A fost depusă la Judecătoria Slatina o cerere de ordonanță de plată împotriva debitorului Euro Trade Consulting SRL, 
pentru obligarea acestuia la plata sumei de 29.686,24 lei (debit principal), a sumei de 31.853,29 lei (penalități de 
întârziere), a sumei 364,95 lei (daune-interese suplimentare minimale, conform art.10 din Legea nr.72/2013). Până în 
prezent nu s-a constituit dosar.  
Alte mențiuni: 
În dosarul asociat nr.24425/3/2014/a15 (având ca obiect atragerea răspunderii prevăzute de art.169 din Legea 
nr.85/2014) a fost pronunțată sentința nr.2941/17.05.2017, prin care pârâta Casa de Insolvență ETC IPURL a fost 
obligată la plata către debitoarea Farkas-Ro-Trans SRL a sumei de 9.731 lei. Hotărârea a fost pronunțată cu drept de 
apel în termen de 7 zile de la comunicare.  
În temeiul art.144 alin.(1) și (2) din Legea nr.85/2014, am convocat ședința comitetului creditorilor pe data de 
31.08.2017, ora 12:00, la sediul subscrisei, pentru: prezentarea, în temeiul art.144 alin.(1) din Legea nr.85/2014, a 
raportului privind situația financiară a averii debitoarei. Convocatorul emis sub nr.8976/09.08.2017 a fost comunicat 
prin e-mail membrilor comitetului creditorilor.  
Solicităm acordarea unui termen pentru continuarea procedurii în faza de reorganizare judiciară. 

Mureș Insolvency SPRL 
prin asociatul coordonator, ec. Todor-Soo Ignație 

* 
Proces-verbal al comitetului creditorilor 

Nr. 9302/31.08.2017 
Număr dosar: 24425/3/2014 al Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, Judecător-sindic: Gurău Claudia 
Debitor: Farkas-Ro-Trans SRL - "în reorganizare judiciară", "in judicial reorganisation", "en redressement", cu sediul în 
Municipiul Slobozia, Tarlaua 327/4, Parcela 11, Sediu administrativ P+1+M, parter, camera 8, județul Ialomița, CUI 
24689558, Nr.ORC J40/18547/2008 
Încheiat astăzi, 31.08.2017, la sediul administratorului judiciar Mureş Insolvency SPRL, cu ocazia ședinței comitetului 
creditorilor debitoarei Farkas-Ro-Trans SRL, convocată în temeiul art.48 alin.(2) coroborat cu art.144 alin.(1) din Legea 
nr.85/2014,  
Ordinea de zi: 
-Prezentarea în temeiul art.144 alin.(1) din Legea nr.85/2014 a raportului privind situația financiară a debitorului 
Farkas-Ro-Trans SRL, întocmit de către administratorul judiciar 
Membrii comitetului creditorilor (Fallow SRL, Euro Fuel SRL și DGRFP Ploiești – AJFP Ialomița) au fost convocați 
individual, pe cale electronică (e-mail). Totodată, convocatorul ședinței a fost publicat în BPI nr.15050/09.08.2017. 
Raportul trimestrial întocmit sub nr.9248/28.08.2017 și anexele acestuia au fost transmise creditorilor din comitet prin 
e-mail.  
Ședința este prezidată de către practicianul în insolvență ec. Nagy-Szakacs Maria-Magdalena. 
Participare la ședință/Cvorum: 
Administratorul judiciar constată că toți membrii comitetului creditorilor au votat prin corespondență, fiind îndeplinite 
astfel cerințele art.59 alin.(4) din Legea nr.85/2014, pentru adoptarea unei decizii asupra problemei de pe ordinea de zi.  
Se consemnează voturile exprimate de creditori, conform adreselor anexate, acestea făcând parte integrantă din 
procesul-verbal:  
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-DGRFP Ploiești – AJFP Ialomița - prin adresa nr. ILG DEX 5643/30.08.2017 a luat act de situația financiară a averii 
debitoarei prezentată în cadrul raportului nr.9248/28.08.2017, întocmit de administratorul judiciar în temeiul art.144 
alin.(1) și (2) din Legea nr.85/2014. 
-Societatea Fallow SRL – prin adresa nr.47/31.08.2017 a comunicat faptul că a luat act de raportul privind situația 
financiară a debitoarei Farkas-Ro-Trans SRL și aprobă raportul. 
-Euro Fuel SRL, prin SCA Strătulă Mocanu și Asociații, președinte al comitetului creditorilor – a luat act de raportul 
administratorului judiciar, așa cum rezultă din adresa înregistrată la sediul administratorului judiciar sub 
nr.9301/31.08.2017. 
Hotărâre: 
Comitetul creditorilor ia act de raportul privind situația financiară a debitoarei Farkas-Ro-Trans SRL, întocmit de 
administratorul judiciar în temeiul art.144 alin.(1) și (2) din Legea nr.85/2014.  
Prezentul proces-verbal a fost încheiat în două exemplare – un exemplar pentru administratorul judiciar și un exemplar 
pentru a fi depus la dosarul cauzei. 

Semnatar, 
Mureş Insolvency SPRL 

prin ec. Nagy-Szakacs Maria-Magdalena 
 

Județul Ilfov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea TOP BRANDS DISTRIBUTION SRL, cod unic de înregistrare: 9854376 
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 947/93/2014, Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Ilfov, Secţia Civilă, str. Stirbei Voda nr. 24, Buftea, Ilfov, Număr de telefon: 
021/312.23.43. Programul arhivei/registraturii instanţei 9.30 – 14.00, luni -vineri. 
3.Debitor: Top Brands Distribution SRL, sediul social: Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, str. Drumul Garii Otopeni, nr. 6, 
imobil P+4E, Judet Ilfov, Număr de ordine în registrul comerţului: J23/1177/2002, Cod de identificare fiscală: 9854376. 
4. Lichidator judiciar: Capital Insol SPRL, cu sediul în Bucureşti, Intrarea Gh. Simionescu nr. 15, parter, sector 1, 
număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFO II 0419, cod de identificare fiscală RO 26373607, tel. 
021/232.40.30, prin asociat coordonator Mitruta Gerard Roberto, e-mail: office@capitalinsol.ro, Nume şi prenume 
reprezentanti administrator judiciar: Mitruta Gerard Roberto. 
5. Subscrisa Capital Insol SPRL, cu sediul în Bucureşti, Intrarea Gh. Simionescu nr. 15, parter, sector 1, în calitate de 
lichidator judiciar al debitorului Top Brands Distribution SRL, conform Hotararii Intermediare nr. 2355 din 27.06.2014, 
pronunţata în dosarul nr. 947/93/2014, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, Secţia Civilă, în temeiul art. 21, alin. 1 din 
Legea 85/2006, comunica 

Raport 
cuprinzand descrierea modului privind indeplinirea atributiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu 

administrarea procedurii Top Brands Distribution SRL aferent perioadei 01.07.2017-31.07.2017 
Nr. 2876/30.08.2017 

I. Mentiuni privind descrierea modului în care lichidatorul judiciar si-a indeplinit atributiile: 
A. RAPOARTE DE ACTIVITATE: 
In data de 10.07.2017 am procedat la intocmirea Raportului cuprinzand descrierea modului privind indeplinirea 
atributiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii aferent perioadei 01.06.2017-30.06.2017. 
Un exemplar din Raportul mai sus mentionat a fost transmis la dosarul cauzei prin adresa de inaintare nr. 
2352/10.07.2017. 
In data de 11.07.2017 am publicat în BPI nr. 13635/11.07.2017 extras din Raportul cuprinzand descrierea modului 
privind indeplinirea atributiilor şi justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii aferent perioadei 
01.06.2017-30.06.2017. 
B. VALORIFICAREA BUNURILOR: 
• Anuntul de vanzare Activ functional situata în Sat Oslobeni, Comuna Bodesti, Jud. Neamt 
In data de 12.07.2017 am procedat la intocmirea anuntului de vanzare inregistrat cu nr. 2381/12.07.2017 prin care am 
anuntat vanzarea prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor bunuri apartinand TOP BRANDS DISTRIBUTION 
SRL: 
Activ functional compus din : 
a) proprietate imobiliara situata în Sat Oslobeni, Comuna Bodesti, Jud. Neamt. 
b) teren intravilan de 6.609 mp 
c) teren extravilan de 1.403 mp 
• Pretul de pornire de 21.086 Euro exclusiv TVA 
In data de 12.07.2017 am procedat la publicarea în BPI nr. 13700/12.07.2017 a Anuntul de Vanzare a bunurilor din 
patrimoniul Top Brands Distribution SRL. De asemenea, anuntul de vanzare a fost publicat în doua ziare nationale, 
respectiv Romania Libera şi Bursa, pe site-ul lichidatorului judiciar www.capitalinsol.ro, www.lajumate.ro şi pe 
www.licitatii-insolventa.ro. 
Licitatia va avea loc în data de 20 iulie, ora 14.00 la sediul Capital Insol SPRL din Bucureşti, Intrarea Gheorghe 
Simionescu, nr. 15, parter, sector 1. In cazul neadjudecarii bunurilor la prima licitatie, aceasta se va reprograma pe data 
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de 27 iulie 2017, ora 14.00, 3 august 2017, ora 14.00, pe 10 august 2017, ora 14.00, 17 august 2017, ora 14.00 şi pe data 
de 24 august 2017, ora 14.00in aceleasi conditii. 
• Licitatia din 20 iulie 2017, ora 14.00 
Primul termen de licitatie a avut loc în data de 20 iulie 2017 la ora 14.00, la sediul Capital Insol SPRL din Bucureşti, 
Intrarea Gheorghe Simionescu, nr. 15, parter, sector 1. 
Pentru licitatia organizata în vederea vanzarii bunurilor din patrimoniul TOP BRANDS DISTRIBUTION SRL, s-a 
inregistrat un singur ofertant pentru Activului functional compus din: a)proprietate imobiliara; b) teren intravilan de 
6.609 mp; c) teren extravilan de 1.403 mp) situata în Sat Oslobeni, Comuna Bodesti, Jud. Neamt avand Pretul de 
pornire la licitatie: 21.086 Euro exclusiv TVA : 
SC ARTUROS IMEX SRL care a cumparat caietul de sarcini, a constituit garantia de participare în suma de 9.416,14 
RON în contul unic de lichidare RO21 BRDE 445S V222 2631 4450 deschis la BRD, Sucursala Aviatiei al debitoarei 
TOP BRANDS DISTRIBUTION SRL, în data de 18.07.2017. 
Ofertantul SC ARTUROS IMEX SRL ofera pretul de 21.086 Euro exclusiv TVA, cu mentiunea ca vanzarea se va face 
cu aplicarea dispozitiilor cu art. 292 alin. 2 litera f din Codul Fiscal 2015 privind scutirea de TVA, conform caruia “(2) 
Următoarele operaţiuni sunt, de asemenea, scutite de taxa: […] f) livrarea de construcţii/părţi de construcţii şi a 
terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri […]”. 
In conformitate cu dispozitiile pct (7) din Caietul de sarcini aferent prezentului termen de licitatie, avand în vedere 
faptul ca este un singur ofertant care ofera pretul de pornire la licitatie, Comisia de licitatie ia act de pretul oferit de 
ofertant şi declara adjudecatar ofertantul SC ARTUROS IMEX SRL la pretul de 21.086 Euro, exclusiv TVA 
Termen de plata: pentru achitarea integrala a pretului stabilit de comisia de licitatie 19.08.2017. 
Procesul verbal de licitatie nr. 2471/20.07.2017, decizia de numire a comisiei de licitatie pentru licitatia din 20.07.2017, 
caietul de sarcini, anuntul de vanzare, dovezile de publicare a anuntului şi documentatia de inscriere la licitatie au fost 
transmise în vederea depunerii la dosarul cauzei cu adresa de inaintare nr. 2472/20.07.2017. Un extras din Procesul 
verbal de licitatie a fost publicat în BPI nr. 14236/21.07.2017. 
• Anuntul de vanzare bunuri mobile situate în Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, Jud. Ilfov 
In data de 12.07.2017 am procedat la intocmirea anuntului de vanzare inregistrat cu nr. 2378/12.07.2017 prin care am 
anuntat vanzarea prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor bunuri apartinand TOP BRANDS DISTRIBUTION 
SRL: 
A. Bunuri mobile constand în obiecte de inventar(mobilier birou şi aparatura birotica ) situate în Popesti Leordeni, 
Sos. Oltenitei, Jud. Ilfov 
• Pretul de pornire de 899 Euro, exclusiv TVA 
In data de 12.07.2017 am procedat la publicarea în BPI nr. 13721/12.07.2017 a Anuntul de Vanzare a bunurilor din 
patrimoniul Top Brands Distribution SRL. De asemenea, anuntul de vanzare a fost publicat în doua ziare nationale, 
respectiv Romania Libera şi Bursa, pe site-ul lichidatorului judiciar www.capitalinsol.ro, www.lajumate.ro şi pe 
www.licitatii-insolventa.ro. 
Licitatia va avea loc în data de 20 iulie, ora 14.00 la sediul Capital Insol SPRL din Bucureşti, Intrarea Gheorghe 
Simionescu, nr. 15, parter, sector 1. In cazul neadjudecarii bunurilor la prima licitatie, aceasta se va reprograma pe data 
de 27 iulie 2017, ora 14.00, 3 august 2017, ora 14.00, şi pe data de 10 august 2017, ora 14.00 în aceleasi conditii. 
• Licitatia din 20 iulie 2017, ora 14.00 
Primul termen de licitatie a avut loc în data de 20 iulie 2017 la ora 14.00, la sediul Capital Insol SPRL din Bucureşti, 
Intrarea Gheorghe Simionescu, nr. 15, parter, sector 1. 
Pentru licitatia organizata în vederea vanzarii bunurilor din patrimoniul TOP BRANDS DISTRIBUTION SRL, s-a 
inregistrat un singur ofertant pentru Bunuri mobile constand în obiecte de inventar(mobilier birou şi aparatura birotica ) 
situate în Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, Jud. Ilfov avand Pretul de pornire la licitatie: 899 Euro, exclusiv TVA: 
SC AZUGA IMPEX SRL care a cumparat caietul de sarcini, a constituit garantia de participare în suma de 409,90 RON 
în contul unic de lichidare RO21 BRDE 445S V222 2631 4450 deschis la BRD, Sucursala Aviatiei al debitoarei TOP 
BRANDS DISTRIBUTION SRL, în data de 18.07.2017. 
In conformitate cu dispozitiile pct (7) din Caietul de sarcini aferent prezentului termen de licitatie, avand în vedere 
faptul ca este un singur ofertant care ofera pretul de pornire la licitatie, Comisia de licitatie ia act de pretul oferit de 
ofertant şi declara adjudecatar ofertantul SC AZUGA IMPEX SRL la pretul de 899 Euro + TVA, resprectiv 1.069 euro 
– TVA inclus 
Termen de plata: pentru achitarea integrala a pretului stabilit de comisia de licitatie 26.07.2017. 
Procesul verbal de licitatie nr. 2467/20.07.2017, decizia de numire a comisiei de licitatie pentru licitatia din 20.07.2017, 
caietul de sarcini, anuntul de vanzare, dovezile de publicare a anuntului şi documentatia de inscriere la licitatie au fost 
transmise în vederea depunerii la dosarul cauzei cu adresa de inaintare nr. 2468/20.07.2017. Un extras din Procesul 
verbal de licitatie a fost publicat în BPI nr. 14180/20.07.2017. 
• Anuntul de vanzare bunuri mobile situate Otopeni, strada Drumul Garii, nr. 6, jud. Ilfov 
In data de 12.07.2017 am procedat la intocmirea anuntului de vanzare inregistrat cu nr. 2378/12.07.2017 prin care am 
anuntat vanzarea prin licitatie publica cu strigare a urmatoarelor bunuri apartinand TOP BRANDS DISTRIBUTION 
SRL: 
B. Bunuri mobile constand în mijloace fixe şi obiecte de inventar (instalatii de ventilatie mobilier birou şi aparatura 
birotica) situate Otopeni, strada Drumul Garii, nr. 6, jud. Ilfov 
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• Pretul de pornire de 959 Euro exclusiv TVA. 
In data de 12.07.2017 am procedat la publicarea în BPI nr. 13721/12.07.2017 a Anuntul de Vanzare a bunurilor din 
patrimoniul Top Brands Distribution SRL. De asemenea, anuntul de vanzare a fost publicat în doua ziare nationale, 
respectiv Romania Libera şi Bursa, pe site-ul lichidatorului judiciar www.capitalinsol.ro, www.lajumate.ro şi pe 
www.licitatii-insolventa.ro. 
Licitatia va avea loc în data de 20 iulie, ora 14.00 la sediul Capital Insol SPRL din Bucureşti, Intrarea Gheorghe 
Simionescu, nr. 15, parter, sector 1. In cazul neadjudecarii bunurilor la prima licitatie, aceasta se va reprograma pe data 
de 27 iulie 2017, ora 14.00, 3 august 2017, ora 14.00, şi pe data de 10 august 2017, ora 14.00 în aceleasi conditii. 
• Licitatia din 20 iulie 2017, ora 14.00 
Primul termen de licitatie a avut loc în data de 20 iulie 2017 la ora 14.00, la sediul Capital Insol SPRL din Bucureşti, 
Intrarea Gheorghe Simionescu, nr. 15, parter, sector 1. 
Pentru licitatia organizata în vederea vanzarii bunurilor din patrimoniul TOP BRANDS DISTRIBUTION SRL, s-a 
inregistrat un singur ofertant pentru Bunuri mobile constand în mijloace fixe şi obiecte de inventar (instalatii de 
ventilatie mobilier birou şi aparatura birotica), preluate din Otopeni, strada Drumul Garii, nr. 6, jud. Ilfov, depozitate în 
Comuna Mogosoaia, Sos. Bucureşti- Targoviste, nr. 12A, Corp D avand pretul de pornire de 959 Euro exclusiv TVA: 
1. SC AZUGA IMPEX SRL care a cumparat caietul de sarcini, a constituit garantia de participare în suma de 437,25 
RON în contul unic de lichidare RO21 BRDE 445S V222 2631 4450 deschis la BRD, Sucursala Aviatiei al debitoarei 
TOP BRANDS DISTRIBUTION SRL, în data de 18.07.2017. 
In conformitate cu dispozitiile pct (7) din Caietul de sarcini aferent prezentului termen de licitatie, avand în vedere 
faptul ca este un singur ofertant care ofera pretul de pornire la licitatie, Comisia de licitatie ia act de pretul oferit de 
ofertant şi declara adjudecatar ofertantul SC AZUGA IMPEX SRL 
Termen de plata: pentru achitarea integrala a pretului stabilit de comisia de licitatie 26.07.2017. 
Procesul verbal de licitatie nr. 2463/20.07.2017, decizia de numire a comisiei de licitatie pentru licitatia din 20.07.2017, 
caietul de sarcini, anuntul de vanzare, dovezile de publicare a anuntului şi documentatia de inscriere la licitatie au fost 
transmise în vederea depunerii la dosarul cauzei cu adresa de inaintare nr. 2464/20.07.2017. Un extras din Procesul 
verbal de licitatie a fost publicat în BPI nr. 14179/20.07.2017. 
C. ALTE ACTIVITATI INTREPRINSE: 
In data de 26.07.2017 am primit din partea Agentiei Nationale de Administratie Fiscala – Directia Generala Regionala a 
Finantelor Publice Bucureşti – Administratia sector 3 a Finantelor Publice adresa inregistrata sub nr. MBS3_AF 
1887/14.07.2017, inregistrata la sediul nostru sub nr. 2532/26.07.2017 prin care ne solicita ca pana pe data de 
31.07.2017 sa prezentam documente aferente relatiilor economice desfasurate intre Radu Florentina PFA, în calitate de 
client şi Top Brands Distribution SRL în calitate de furnizor, pentru perioada 01.01.2011-31.12.2016. 
In vederea solutionarii acestei solicitarii am transmis catre contabilitatea Top Brands Distribution SRL acesta adresa 
pentru a verifica aceste informatii şi a formula un raspuns. 

II.Mentiuni privind cheltuielile efectuate în conditiile art. 121, alin. 1 şi art. 123 din Legea 85/2006: 
1. Incasari totale în perioada 01.07.2017-31.07.2017: 
a) Incasari prin casa: 0,00 lei 
- sold initial la 01.07.2017: 245,00 lei 
- sold final la 31.07.2017: 245,00 lei 
b) Incasari prin banca: 106.352,73lei 
- sold initial la 01.07.2017: 20.293,37 lei 
- sold final la 31.07.2017: 126.616,10 lei 
2. Plati efectuate în perioada 01.07.2017-31.07.2017: 
a) Plati prin casa: 0,00 lei 
b) Plati prin banca: 30,00 lei 

Plati Suma (lei) 
Comision gestiune cont 24,00 
Comision bancar 6,00 

3. Situatia centralizata a incasarilor şi platilor în perioada 01.06.2017-30.06.2017: 
Nr. crt. Denumire Suma (lei) 

1.  Incasari totale 106.352,73 

2.  Plati totale 30,00 
3.  Sold casa la data de 31.07.2017 245,00 

4.  Sold banca la data de 31.07.2017 126.616,10 
Cheltuieli efectuate de practicianul în insolventa cu administrarea procedurii în perioada 01.06.2017-30.06.2017: 
- Sume avansate de practicianul în insolventa în perioada 01.07.2017-31.07.2017: 486,68 lei 
- Sold anterior: 2.264,03 lei 
- Sume recuperate în perioada 01.07.2017-31.07.2017: 0.00 lei 
- Sume de recuperat: 2.750,71 lei 
Remuneratia practicianului în insolventa şi modul de calcul a acesteia 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 15995/31.08.2017 
 

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 

 

27 

Remuneratia a fost aprobata de Adunarea Creditorilor Top Brands Distribution SRL din data 30.05.2014. Astfel, cu 
votul favorabil al majoritatii creantelor prezente, respectiv 54,98 %, a fost stabilita remuneratia practicianului în 
insolventa: 
(i) onorariu fix - 2.500 Euro/luna plus TVA şi 
(ii) onorariu de succes - 5% plus TVA din veniturile curente ale debitorului, vanzari de bunuri, recuperari de creante, 
schimburi, novatii şi cesiuni de creante, incasate în conturile debitorului dupa data deschiderii procedurii de insolventa 
şi achitate catre creditori. Onorariul va fi aplicat în toate fazele procedurale ale procedurii de insolventa: perioada de 
observatie, reorganizare si/sau faliment. 
Situatia remuneratiei lichidatorului judiciar este urmatoarea: 
A. Onorariu fix: 2.500 Euro/luna plus TVA 

Situatie onorariu fix aferent perioadei 01.07.2017-31.07.2017 

Nr. 
crt. 

Sold initial Onorariu aferent 
perioadei 

01.06.2017-
30.06.2017 

Sold total Onorariu achitat 
(inclusiv TVA) 

Onorariu 
ramas de 
achitat 

1.  92.500 Euro + 
TVA 

2.500 Euro + TVA 95.000 Euro + TVA 0 95.000 Euro + 
TVA 

TOTAL onorariu fix cuvenit şi neincasat pana la data de 31.07.2017 95.000 Euro + 
TVA 

III.Solicitari adresate judecatorului sindic: 
- Incuviintarea masurilor şi operatiunilor desfasurate pana la data de 31.07.2017; 
- Acordarea unui nou termen pentru efectuarea demersurilor aferente procedurii falimentului şi valorificare bunuri. 

IV. Anexe: 
Anexele prezentului raport de activitate au fost depuse la dosarul cauzei. 

Lichidator judiciar, Capital Insol SPRL 
* 
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EDITOR: MINISTERUL JUSTIŢIEI - OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI 
 

Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod poştal 030837, Bucureşti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810 
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro  
Cod de identificare fiscală: 14942091,  
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3 
Tiparul: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

     Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 15995/31.08.2017 conţine 27 pagini.       ISSN 1842-3094 


