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Județul Braşov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea K.M.C. PROFESSIONAL SRL, cod unic de înregistrare: 17313215 

Depunere rapoarte întocmite de lichidatorul judiciar în procedura generală de insolvenţă 
Raport nr. 28 

Număr: 3449, data emiterii: 29.11.2017 
1. Date privind dosarul: 8452/62/2010, Tribunalul Braşov, Secţia comercială şi contencios administrativ, Judecător 
sindic: Simion Mihaela 
2.Arhiva/registratura instanţei: Braşov, str. 15 Noiembrie nr. 45, jud. Braşov, Număr de telefon 0268 / 419615 
Programul arhivei/registraturii instanţei 08: 00 – 12: 00  
3.1. Debitor: SC KMC Professional SRL, cod de identificare fiscală RO 17313215 sediul social: Braşov, str. Mihai 
Viteazu nr. 22, jud. Braşov, număr de ordine în registrul comerţului J08/528/2005.  
3.2. Administrator special: Muresan Petre  
4. Administrator judiciar: Restart SPRL sediul social: Braşov, str. 13 Decembrie nr. 17 jud. Braşov, Număr de 
înregistrare înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RSP 0261, CUI RO 10835440, tel./fax 0268 / 
470.136,415.081, reprezentată de Ciobotar Radu Mircea, practician în insolvenţă – legitimaţie nr. 1C0255 / 30.06.2000.  
5. Subscrisa Restart SPRL în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC KMC Professional SRL reprezentat legal 
prin Ciobotar Radu Mircea  
În temeiul: art. 21 din Legea privind procedura insolvenţei 
comunică:  

Raportul lunar de activitate privind debitoarea KMC Profesional SRL 
I. Activitatea lichidatorului judiciar 
Raportul de activitate precedent nr. 27, ce a fost înregistrat sub nr. 3139 a fost trimis spre publicare în B. P. I. pentru a 
aduce la cunoștința părţilor interesate stadiul procedurii.  
Stadiul procedurii vizează valorificarea imobilului clădire S+P cu destinaţie comercială amplasată pe teren de 400 mp 
din localitatea Braşov, str. M. Viteazul nr. 22, jud. Braşov.  
În raportul precedent am detaliat pe larg situaţia nou intervenită pentru imobilul în cauză, aceste susţineri fiind 
prezentate prin prisma concluziilor expertului, care a relevat faptul că, au fost identificate în teren două parcele 
topografice distincte, iar construcţia proprietate a societăţii, excede suprafeţei terenului cu circa 200 mp pe parcela de 
teren învecinată şi care este în proprietatea Statului Român.  
O altă concluzie a expertului topograf este că soluţionarea situaţiei de carte funciară se poate realiza doar după alipirea 
celor 2 loturi de teren, ceea ce presupune dobândirea unui drept real de proprietate asupra terenului de sub construcţie şi 
alipirea ulterioară a celor două loturi într-un singur corp funciar.  
Referitor la parcela învecinată, subscrisa am solicitat instituţiei Primăria Braşov un acord principial cu privire la 
posibilitatea concesionării sau vânzării viitoare a parcelei de teren ocupate de construcţia aparţinând falitei. Acest aviz l 
- am solicitat pentru deblarea măsurilor de valorificare, măsuri care au fost împietate în mod constant şi consistent de 
această stare de fapt.  
Totodată, conform documentelor ce ne - au parvenit pe calea expertizei topografice, asupra lotului învecinat figurează 
notată o cerere de restituire în baza legii 10 / 2001 din partea numitului Kurt Seewald sub nr. 4284/2002.  
Relativ la acest aspect, subscrisa am efectuat demersuri pentru a ne informa referitor la aceste proceduri judiciare, şi în 
urma acestora am fost informaţi de reprezentanţii instituţiei Primăria Braşov că: notificarea d - lui Kurt Seewald viza 
mai multe terenuri din zona învecinată proprietăţii falitei, inclusiv parcela cu nr. top 9116/1/1 
Mai departe, instituţia în cauză ne - a comunicat că această cerere de restituire a fost respinsă prin Dispoziţia de Primar 
nr. 5528 / 2010, dispoziţie ce a fost menţinută de instanţa de judecată.  
Aşadar, din punctul de vedere al instituţiei, notarea cererii în evidenţele cărţii funciare a rămas fără obiect, urmând ca 
aceasta să fie radiată la cererea părţii interesate.  
În acest context, subscrisa am informat creditorii cu privire la stadiul acestor demersuri cât şi persoanele care au depus 
oferte de achiziţie, adoptându - se măsura prorogării valorificării până la clarificarea situaţiei juridice.  
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Ulterior, una din cele 3 oferte a fost îmbunătăţită, sens în care la data de 18.08.2017 s-a stabilit un nou convocator prin 
care am supus atenţiei creditorilor reluarea măsurilor de valorificare faţă de oferta de achiziţie îmbunătăţită şi stabilirea 
modalităţii de valorificare prin negociere directă cu cumpărător identificat, conform dispoziţiilor art. 118 din legea 
85/2006.  
Conform procesului - verbal aferent acestei convocări, cu o pondere de 72,65% din totalul creanţelor s-a respins oferta 
de achiziţie, s-a respins schimbarea modalităţii de valorificare şi s-a solicitat realuarea măsurilor de valorificare pornind 
de la preţul de 228.200 euro+TVA, urmând a se susţine licitaţii publice săptămânale.  
Referitor la situaţia juridică a proprietăţii, creditorii au conchis că aceasta se va transmite adjudecatarului, acesta din 
urmă urmând a prelua proprietatea în cunoştinţă de cauză.  
Faţă de concluziile exprimate în acord cu creditorii, au fost reluate măsurile de valorificare, prin expunerea unor noi 
anunţuri de vânzare atât în presa naţională cât şi în presa locală, licitaţiile publice săptămânale începând cu data de 
22.09.2017.  
Ulterior demarării acestor proceduri de vânzare, în data de 26.10.2017, creditorul majoritar Banca Transilvania SA a 
transmis o solicitare de suspendare temporară a procedurilor de vânzare şi licitaţie publică motivat de existenţa unor 
negocieri pentru cesionarea creanţei sale către alte persoane. Depunem ataşat solicitarea creditorului.  
Totodată, în data de 29.11.2017, creditorul garantat Banca Transilvania SA, ne - a comunicat notificarea privind 
cesiunea creanţei sale împreună cu toate drepturile şi obligaţiile din dosarul nr. 8452/62/2010, către cedentul Ciucu 
Bogdan Andrei, conform contractului de cesiune de creanţă autentificat de UNNP Marin Ion şi Ion Cătălin - SPN sub 
nr. 2982 / 28.11.2017. Depunem în anexa prezentului notificarea comunicată.  
În considerarea cesiunii de creanţă amintită, am procedat la rectificarea tabelului definitiv al creditorilor, care 
consfinţeşte noua structură a masei credale, document pe care îl anexăm prezentului raport de activitate.  
Având în vedere această cesiune, urmează să dispunem convocarea adunării creditorilor în vederea stabilirii strategiei 
de valorificare în noua componentă a masei credale.  
II. Propuneri pentru continuarea procedurii 
Faţă de aspectele invederate mai sus, propunem onoratei instante acordarea unui termen de judecată, până la care să 
continuăm măsurile de valorificare precum şi pentru formularea de noi propuneri în situaţia intervenirii unor noi 
elemente.  

Lichidator judiciar, Restart SPRL 
 
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: 11.12.2017 
Extras raport de activitate pentru perioada 01 august - 15 noiembrie 2017 și situația privind cheltuielile efectuate 

în perioada 01 august – 31 octombrie 2017, 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 01.08 – 15.11.2017 (perioada de raportare), raport ce prezintă modul în 
care și-a îndeplinit Lichidatorul judiciar atribuțiile dar și justificarea cheltuielilor efectuate din fondurile debitoarei în 
perioada 1 august – 31 octombrie 2017.  
Precizam ca acest document reprezinta un extras din Raportul de activitate depus la dosarul cauzei.  
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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  
Efectuarea procedurilor de publicitate pentru valorificarea activelor şi tinerea licitațiilor de vânzare  
Continuarea parcurgerii procesului de reorganizare teritoriala – faza a doua şi disponibilizarea personalului. 
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 şi Slovacia 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; 
Finalizarea acțiunii de predare a arhivei de documente din locațiile Astra către operatorul autorizat şi depunerea 
lucrărilor de selecționare la Arhivele Naționale. 

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 din perioada de raportare 
1.1.2.1. Sucursala Astra POISTOVNA – Slovacia  

 Masuri 1.08 - 15.11.2017 

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 
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 continuat a fi 
promovate în perioada de raportare în vederea valorificării atat pe site-uri de specialitate 
dedicate vânzărilor auto, cu expunere locala dar şi internațională (mobile.de) cat şi prin ofertare 
directa catre societati din Romania avand în vedere noile valori de pornire diminuate conform 
aprobarii adunarii creditorilor din 02.08.2017.  
Astfel ca, urmare demersurilor întreprinse în privința expunerii la piață a activelor a fost 
recepționata o oferta din partea unui potențial cumpărător însă este mai mica decât pragul la 
care activele pot fi valorificate conform aprobării Adunării Creditorilor. Respectiv pentru cele 
6 auto din SK situația se prezinta astfel: 
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Tip auto Putere Combustibil An 
fabricatie 

Nr. 
KM  

Pret (EUR) 
ajustat 

fara TVA 

Floor 
(EUR) 

Oferta 
Carmistin 

- fara 
TVA 

(EUR) 
Opel 

Astra J 
1.4 Benzine 2013 56516 6,020 5,418 3,865 

Opel 
Astra J 

1.4 Benzine 2013 59935 6,020 5,418 3,865 

Opel 
Insignia 

2 Diesel 2013 65588 11,165 10,049 7,169 

Opel 
ASTRA 

1.6 Benzine 2012 73239 7,840 7,056 5,034 

Opel 
ASTRA 

1.6 Benzine 2012 54261 7,840 7,056 5,034 

Opel 
ASTRA 

1.6 Benzine 2012 29893 7,840 7,056 5,034 

TOTAL 
    

46,725 42,053 30,000 
Lichidatorul judiciar analizeaza optiunile pentru supunerea spre aprobarea Comitetului 
creditorilor a masurii de oportunitate privind acceptarea ofertei de cumpărare recepționata 
motivat şi de faptul ca valoarea în timp a acestora se erodeaza prin durata indelungata de 
neutilizare.  

1.1. Gestionarea relației cu alte părți implicate 
1.1.1. 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 instituții cu activitate directa în verificarea unor fapte. Facem precizarea ca în ultima 
perioada numărul acestor solicitări a scăzut, fiind recepționate aproximativ 5 cereri pe lună.  
1.1.2. 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. Incepand cu data de 6.10.2017, ulterior incidentului informatic, furnizarile de date s-au limitat 
la informatiile disponibile şi documentele în format fizic, urmand ca dupa reluarea accesului la servere sa continuam 
procesul de comunicare documente şi informatii în vederea solutionarii cererilor de plata primite.  
De asemenea, Lichidatorul judiciar şi FGA au desfășurat în perioada de raportare întâlniri, în cadrul cărora au fost 
discutate, în principal, aspecte care apar în legătură cu cererile de plată primite de FGA (de ex. rate de prime restante), 
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. 
1.1.3. 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. In perioada 06.10.2017 şi pana la 15.11.2017 din cauza incidentului 
informatic serverele fiind oprite, solicitările au fost primite prin intermediul adreselor de email ale reprezentantilor 
Lichidatorului judiciar.  
1.2. Contracte încheiate în perioada de raportare 
În perioada analizată, Debitoarea a încheiat următoarele contracte și acte adiționale, detaliile acestora fiind prezentate în 
subcapitolele de mai jos. 
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 de raportare, 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 

August 2017 fn/02.08.2017 
Expert contabil 

Ungureanu Nicolae 
Robertino 

Realizarea unei expertize contabile separate sau 
exprimarea opiniei în același raport de expertiză 

contabilă cu expertul desemnat de instanță 



BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENŢĂ Nr. 23199/08.12.2017 
 

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 

 

6 

Lună de 
raportare 

Număr & Dată 
încheiere act 

Prestator/Executant/ 
Colaborator Obiect contract 

având ca obiective cele stabilite de instanța 
judecătoriei Târgoviște în dosarul nr. 

8818/315/2013 

August 2017 02/2017 
VGD Slovakia Payroll 

Sro 

Prelungirea (cu acordul creditorilor) a 
contractului de prestării servicii de contabilitate, 

încheiat în Iunie 2016 

Septembrie 
2017 

206/06.09.2017 
MovingBox Logistics 

SRL 

Servicii de mutări, transport şi activități 
auxiliare acestora, asupra bunurilor materiale 

aflate în proprietatea Societății Asigurare-
Reasigurare ASTRA SA – în faliment de la 

sediul acesteia din București, str. Banu Manta 
nr. 1, sector 1 în locația din București, str. 

Slătineanu nr. 12/str. Ion Câmpineanu nr. 16 

Septembrie 
2017 

Act adițional nr. 3 la 
contractul de asistență 

juridică nr. 
118/01.09.2017* 

Ionel Oprișan – 
Cabinet de Avocat, 

Prelungirea duratei contractului de asistență 
juridică cu perioada cuprinsă intre 20.08.2017 – 

20.11.2017, pentru prestarea serviciilor de 
asistență juridică în zona Giurgiu, Alexandria. 

Septembrie 
2017 

Act adițional la 
contractul de asistență 

juridică nr. 
37437/2015 

Adelina Marian – 
Coordonator al SCA 

Marian, Soceanu 

Prestarea de servicii juridice pentru acțiunile 
inițiate în zona Timiș, în perioada Octombrie 

2017 – Aprilie 2018 

Octombrie 
2017 

Contract de vânzare-
cumpărare nr. CHRD-

1-10/17.10.2017 
R&M INTL 94 SRL Cumpărarea echipamente IT (de tip server-e) 

Noiembrie 
2017 

Act adițional nr. 7 la 
contract de asistență 

juridică nr. 
n165/29.12.2015 

CA Coroama Speranța 

Servicii juridice pentru zona Neamț/Bacău; 
începând cu 01.11.2017, onorariul solicitat 

pentru serviciile juridice prestate pentru aceste 
zone este de 3.500 lei 

Noiembrie 
2017 

Act adițional nr. 8 la 
contract de asistență 

juridică nr. 
n165/29.12.2015 

CA Coroama Speranța 

Servicii juridice pentru zona Iași; modificarea 
onorariului care, începând cu 01.11.2017 

onorariul solicitat pentru serviciile juridice 
prestate pentru această zonă este de 3.000 lei 

Noiembrie 
2017 

Actul adițional nr. 3 
la contractul de 

asistență juridică nr. 
4737/29.05.2009 

CIA Oncescu Nicoleta 
Durata contractuală se prelungește cu 6 luni, 

începând cu data de 23.11.2017 

Noiembrie 
2017 

Contract de vânzare-
cumpărare nr. 

3520/16.11.2017 
Bitdefender SRL 

Achiziție produse antimalware şi servicii 
forensics 

În perioada de raportare au fost încheiate acte adiționale de prelungire a duratei contractuale cu două cabinete de avocat, 
colaboratori ai Astra pentru zona de teritoriu (în afara București/Ilfov), pentru o perioadă de 3/6 luni calendaristice, cu 
posibilitatea ca acestea să fie prelungite, cu acordul părților. 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 (București) pentru deplasări în teritoriu pentru fiecare termen în 
parte/consultare arhivă/etc.  
Având în vedere faptul că în Sucursala ASTRA din Slovacia nu mai activează nici un angajat, în perioada de raportare, 
urmare a aprobării Comitetului creditorilor din data de 02.08.2017 privind măsura de prelungire a contractului cu 
furnizorul de servicii administrativ-operative pentru Sucursala din Slovacia, a fost încheiat contractul privind 
prelungirea prestării serviciilor cu operatorul VGD Slovakia Payroll pentru perioada iunie – decembrie 2017, cu 
posibilitatea prelungirii de 2 luni pentru suma lunara de 4.500 euro.  
De asemenea, în luna august 2017, Debitorul a încheiat contract de prestări servicii cu Expert contabil Ungureanu 
Nicolae Robertino, având ca obiect efectuarea unei expertize contabile ce a fost dispusă în de instanță în dosarul nr. 
8818/315/2013 aflat pe rolul judecătoriei Târgoviște.  
Având în vedere incidentul informatic ce a avut loc în data de 06.10.2017, care a avut ca obiect criptarea (parțială) a 
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datelor aflate pe server-ele ASTRA (virus de tip ”ransomware” care a făcut inaccesibilă utilizarea partițiilor cu baze de 
date), Lichidatorul judiciar a efectuat demersurile necesare pentru izolarea rețelei IT (pentru a împiedica răspândirea 
virusului) şi raportarea cazului către organele abilitate. Totodată, urmare a verificărilor realizate de echipele specializat, 
s-a constatat că, pentru salvarea datelor/conservarea informațiilor și pentru a reporni sistemele, este nevoie de luarea 
unei măsuri urgente în sensul achiziției unor echipamente de stocare (storage de rețea/server-e), conform contractului de 
vânzare cumpărare încheiat cu societatea R&M INTL 94 SRL.  
2. Activități derulate de Lichidatorul Judiciar în perioada de raportare 
2.1. Ședința Adunării creditorilor din 2.08.2017 
Ședința Comitetului Creditorilor a fost convocată prin Convocatorul publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa 
(„BPI”) nr. 14540/27.07.2017. Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 
1. Luarea unei decizii cu privire la măsura de oportunitate propusa de către Lichidatorul judiciar, respectiv aprobarea 
unor preturi minime de valorificare în funcție de valoarea evaluata a bunurilor mobile, raportat la 
posibilitatea/potențialul de valorificare identificat în piață, preturi la care activele corporale mobile de natura 
autovehiculelor, mobilierului, echipamentelor de birotica, IT, stocurilor, mici obiecte de inventar evidențiate extra 
bilanțier din patrimoniul Societății de Asigurare – Reasigurare Astra SA – în faliment vor fi valorificate, conform 
Strategiei de valorificare aprobata în ședința Adunarii Creditorilor debitoarei din 19.08.2016  
Potrivit voturilor exprimate în cadrul ședinței Adunării creditorilor și a voturilor comunicate ulterior ședinței, cu un 
procent de 62.0393% din totalul creanțelor și 89.1711% din valoarea creanțelor prezente la vot, înscrise în Tabelul 
preliminar al creanțelor publicat în Buletinul Procedurilor de insolvență nr. 14540/27.07.2017 creditorii au aprobat 
preturile minime de valorificare în funcție de valoarea evaluata a bunurilor mobile, raportat la posibilitatea/potențialul 
de valorificare identificat în piață, preturi la care activele corporale mobile de natura autovehiculelor, mobilierului, 
echipamentelor de birotica, IT, stocurilor, mici obiecte de inventar evidențiate extra bilanțier din patrimoniul Societății 
de Asigurare – Reasigurare Astra SA – în faliment vor fi valorificate, conform Strategiei de valorificare aprobata în 
ședința Adunării Creditorilor debitoarei din 19.08.2016. 
Facem precizarea ca procesul verbal a fost publicat în BPI nr. 14971/7.08.2017. Împotriva hotărârii luate de creditori nu 
au fost identificate contestații. 
2.2. Ședințele Comitetului creditorilor din perioada de raportare 
2.2.1. Ședința din 2.08.2017 
Ședința Comitetului Creditorilor a fost convocată prin Convocatorul publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 
14394/25.07.2017. Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 
1. Prezentarea ofertelor receptionate, desemnarea şi aprobarea onorariului societății de avocatură pentru derularea 
urmatoarelor activitati: 
i) Asistenta şi reprezentare în toate fazele de judecata în cadrul dosarului penal nr. 578/P/2015, aflat în Camera 
Preliminara sub numarul 46371/3/2016/a1 declinat la Curtea de Apel Bucureşti Sectia Penala, 
ii) Pentru dosarul penal nr. 929/P/2016 aflat în faza de urmarire penala pe rolul Directiei Nationale Anticoruptie-Sectia 
de Combatere a Infractiunilor de Coruptie (cauza disjunsa din dosarul nr.578/P/2015 asistare şi reprezentare în fazele 
procesuale ale urmaririi penale şi camera preliminara(inclusiv procedurile de instituire a masurilor asiguratorii, 
contestatii, s.a. din cele doua faze procesuale),  
iii) Documentarea şi sistematizarea informațiilor din dosarul penal, inclusiv sa asigure asistenta juridica şi reprezentare 
în toate fazele procesuale, în dosarul de faliment nr. 32802/3/2015 în cadrul cererii ce urmeaza a fi formulata de catre 
lichidatorul judiciar pentru angajarea raspunderii personale a persoanelor ce au contribuit la intrarea Societatii 
Asigurare Reasigurare Astra SA în procedura falimentului. 
2. Aprobarea prelungirii contractului cu furnizorul de servicii administrativ-operative pentru Sucursala din Slovacia a 
Debitoarei Societate de Asigurare Reasigurare ASTRA SA (în faliment) 
Hotărâre punct 1. Comitetul creditorilor cu 3 voturi din 5 voturi exprimate în cadrul sedintei a hotarat prorogarea 
discutarii punctului de vedere pentru un termen de 30 de zile pentru indeplinirea urmatoarelor activitati în cadrul 
procedurii de faliment: 
- Reluarea procedurii de selectie pentru obtinerea în masura în care este posibil a trei oferte de la societati de avocatura 
specializate în domeniul penal şi  
- prezentarea raportului asupra cauzelor cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă intrarea în faliment a 
societăţii de asigurare/reasigurare, şi asupra existenţei premiselor angajării răspunderii acestora în condiţiile art. 268. 
Hotărâre punct 2. S-a aprobat prelungirea contractului cu furnizorul de servicii administrativ-operative pentru Sucursala 
din Slovacia a Debitoarei. 
Facem precizarea ca procesul verbal a fost publicat în BPI nr. 14971/7.08.2017. Împotriva hotărârilor luate de creditori 
nu au fost identificate contestații. 
2.2.2. Ședința din 12.09.2017  
Ședința Comitetului Creditorilor a fost convocată prin Convocatorul publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 
16388/7.09.2017. Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 
- Aprobarea măsurii privind valorificarea bunurilor identificate ca fiind intr-un grad avansat de degradare fizica, aflate 
în imobilul din Bdul. Banu Manta, nr 1, bl 1B, parter, sector 1, Bucureşti în vederea eficientizării demersurilor de 
lichidare a patrimoniului ASTRA SA şi maximizarea averii prin reducerea costurilor de conservare/de procedura şi 
acceptarea ofertei cumpărătorului de preluare a acestor bunuri fără plata şi fără costuri suplimentare din partea ASTRA 
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SA reducând astfel costurile suplimentare pe care debitoarea le-ar avea în condițiile preluării acestor bunuri în vederea 
depozitarii şi conservării lor. 
Hotărâre cu privire la unicul punct de pe ordinea de zi. S-a aprobat măsura propusă de Lichidatorul judiciar privind 
valorificarea bunurilor identificate ca fiind într-un grad avansat de degradare fizica, aflate în imobilul din Bdul. Banu 
Manta, nr 1, bl 1B, parter, sector 1, București în vederea eficientizării demersurilor de lichidare a patrimoniului ASTRA 
SA şi maximizarea averii prin reducerea costurilor de conservare/de procedura şi acceptarea ofertei cumpărătorului de 
preluare a acestor bunuri fără plata şi fără costuri suplimentare din partea ASTRA SA reducând astfel costurile 
suplimentare pe care debitoarea le-ar avea în condițiile preluării acestor bunuri în vederea depozitarii şi conservării lor, 
respectiv acceptarea ofertei primite din partea Capital Property Advisors pentru un număr de 534 de active mobile și 
relocarea unui număr de 148 de repere în valoare de piață 47.793 lei, cu un cost de relocare de 7.750 lei. 
Procesul verbal a fost publicat în BPI nr. 16682 /13.09.2017. Împotriva hotărârii luate de creditori nu au fost identificate 
contestații. 
2.2.3. Ședința din 30.10.2017 
Ședința Comitetului Creditorilor a fost convocată prin Convocatorul publicat în Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 
19973/25.10.2017. Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea: 
- Luarea unei decizii cu privire la preluarea arhivei de documente a Societății de Asigurare Reasigurare Astra SA ce se 
afla în depozitele societății Global Storage Solutions (societatea de arhivare cu care Astra a avut contract înainte de 
deschiderea procedurii de faliment) şi aprobarea costurilor pentru efectuarea acestei operațiunii  
Hotărârea Comitetului creditorilor pentru unicul punct de pe ordinea de zi: Comitetul creditorilor cu 5 voturi favorabile 
din 5 voturi exprimate în cadrul ședinței a hotărât aprobarea costurilor estimate la 60.400 euro + TVA, pentru efectuarea 
operațiunii de preluare a arhivei de documente a Societății de Asigurare-Reasigurare ASTRA SA – în faliment, de la 
prestatorul Global Storage Solutions (ca urmare a încetării contractului încheiat de Gloss şi ASTRA) și preluarea 
acesteia de către societatea ArchivIT SRL, actualul prestator de servicii de arhivare, desemnat de creditori. 
Facem precizarea ca procesul verbal a fost publicat în BPI nr. 20442 /1.11.2017. Împotriva hotărârii luate de creditori 
nu au fost identificate contestații. 
2.2.4. Ședința din 10.11.2017 
Ședința Comitetului Creditorilor a fost convocată de Lichidatorul Judiciar, prin Convocatorul publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolventa nr. 20778/06.11.2017.avand următoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea ofertelor receptionate, desemnarea şi aprobarea onorariului societății de avocatură pentru derularea 
urmatoarelor activitati: 
i) Asistenta şi reprezentare în toate fazele de judecata în cadrul dosarului penal nr. 578/P/2015, aflat în Camera 
Preliminara sub numarul 46371/3/2016/a1 declinat la Curtea de Apel Bucureşti Sectia Penala şi inregistrat pe rolul 
acesteia sub nr. 3024/2/2017/a1, asistare şi reprezentare în faza contestatiei aflata pe rolul Inaltei Curti de Casatie şi 
Justitie, 
ii) Pentru dosarul penal nr. 929/P/2016 aflat în faza de urmarire penala pe rolul Directiei Nationale Anticoruptie-Sectia 
de Combatere a Infractiunilor de Coruptie (cauza disjunsa din dosarul nr.578/P/2015 asistare şi reprezentare în fazele 
procesuale ale urmaririi penale şi camera preliminara(inclusiv procedurile de instituire a masurilor asiguratorii, 
contestatii, s.a. din cele doua faze procesuale),  
iii) Documentarea şi sistematizarea informațiilor din dosarul penal, inclusiv sa asigure asistenta juridica şi reprezentare 
în toate fazele procesuale, în dosarul de faliment nr. 32802/3/2015 în cadrul cererii ce urmeaza a fi formulata de catre 
lichidatorul judiciar pentru angajarea raspunderii personale a persoanelor ce au contribuit la intrarea Societatii 
Asigurare Reasigurare Astra SA în procedura falimentului. 
2. Luarea unei decizii cu privire la actualizarea Raportului de evaluare întocmit de Deloitte Consultanta SRL în 
privința participațiilor deținute de societatea ASTRA SA la data de 31.12.2016 şi aprobarea costului pentru efectuarea 
acestei activități. 
Hotararile Comitetului creditorilor pentru fiecare punct de pe ordinea de zi: 
Pentru pct. 1: s-a hotărât desemnarea societății de avocatură Hărătău și Asociații pentru serviciile menționate. Totodată, 
comitetul creditorilor a aprobat onorariul propus de Hărătău şi Asociații, conform ofertei financiare comunicate. 
Pentru pct. 2: s-a hotărât aprobarea (i) actualizării Raportului de evaluare întocmit de Deloitte Consultanta SRL în 
privința participațiilor deținute de societatea ASTRA SA la data de 31.12.2016 şi  
(ii) aprobarea costului pentru efectuarea acestei activități, ofertat la valoarea de 6.000 euro +TVA 
Procesul verbal al sedintei a fost publicat în BPI nr. 21374/13.11.2017 şi impotriva hotararilor luate în sedinta nu au fost 
identificate contestatii.  
2.3. Depunerea Raportului privind cauzele şi a împrejurărilor care au condus la starea de insolvență a debitoarei 
Raportul preliminar al lichidatorului judiciar elaborat conform prevederilor art. 258 teza I lit. a) din LEGEA NR. 
85/2014, privind cauzele şi a împrejurărilor care au condus la starea de insolvență a SOCIETATII ASIGURARE-
REASIGURARE ASTRA SA, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă intrarea în faliment a societății de 
asigurare/reasigurare, şi asupra existenței premiselor angajării răspunderii acestora în condițiile art. 268 a fost 
comunicat către Tribunalul București, Oficiul Național al registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere 
financiară și Fondul de Garantare a asiguraților în data de 8.09.2017. De asemenea, Lichidatorul judiciar a publicat un 
anunț cu privire la depunerea documentului și consultarea acestuia în BPI nr. 16.444/08.09.2017.  
Ca și concluzie generală, Lichidatorul judiciar a precizat în raport că se poate constata luând în considerare valoarea 
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maxima optenabilă a activului debitoarei (valoarea de piață a activului Debitoarei stabilit potrivit raportului de evaluare 
întocmit cu data de referința 31.12.2015) versus prejudiciul estimat raportat la faptele ilicite descrise în Capitolul 7 şi 
raportat la valoarea pasivului/ valoarea masei credale, disproporționalitatea între sumele datorate şi valoarea integrală a 
patrimoniului este evidentă fiind întrunite condițiile pentru angajarea răspunderii membrilor organelor de conducere 
pentru intrarea societății în procedura de faliment.  
Față de raportul emis de Lichidatorul judiciar s-a identificat o contestație formulată de THE NOVA GROUP 
INVESTMENTS ROMANIA cu prim termen 13.11.2017. La data menționată instanța a stabilit un nou termen, 
12.02.2017, pentru achitarea taxei judiciare de timbru și pentru studiul întâmpinării formulate de Lichidatorul judiciar.  
2.4. 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 12.06.2017 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 impactului asupra 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 următoarele Buletine: 
a) BPI nr. 15858/29.08.2017, a raportului privind analiza cererilor menționate în Tabelul nr. 1 de mai jos. 
b) BPI nr. 15983/31.08.2017, a raportului privind analiza cererilor menționate în Tabelul nr. 2 de mai jos. 
Tabelul nr. 1 – cererile prezentate conform raportului de analiză publicat în BPI nr. 15858/29.08.2017 

Denumire/Nume şi prenume creditor 
Concluzie/Precizare asupra documentului prin care s-a 

comunicat concluzia 

GOMAN Julieta 

Concluziile asupra acestei analize se regăsesc în cadrul Notelor 
scrise ce au fost depuse la dosarul cauzei pentru termenul de 
judecată din data de 29.05.2017 și publicate în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 10541/29.05.2017. 

CULCEA Gina Nicoleta 

Concluziile asupra acestei analize se regăsesc în cadrul Notelor 
scrise ce au fost depuse la dosarul cauzei pentru termenul de 
judecată din data de 29.05.2017 și publicate în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 10541/29.05.2017. 

Serviciul de Ambulanță Satu Mare 

Concluziile asupra acestei analize se regăsesc în cadrul Notelor 
scrise ce au fost depuse la dosarul cauzei pentru termenul de 
judecată din data de 20.03.2017 și publicate în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 5462/17.03.2017. 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi a 
Administrației Publice 

Concluziile asupra acestei analize se regăsesc în cadrul Notelor 
scrise ce au fost depuse la dosarul cauzei pentru termenul de 
judecată din data de 20.03.2017 și publicate în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 5462/17.03.2017. 

Polimed COM SRL 

Concluziile asupra acestei analize se regăsesc în cadrul Notelor 
scrise ce au fost depuse la dosarul cauzei pentru termenul de 
judecată din data de 20.03.2017 și publicate în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 5462/17.03.2017. 

Olimp Fruits SRL – în faliment, prin lichidator 
judiciar SOLVENS SPRL 

Concluziile asupra acestei analize se regăsesc în cadrul Notelor 
scrise ce au fost depuse la dosarul cauzei pentru termenul de 
judecată din data de 20.03.2017 și publicate în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 5462/17.03.2017. 

Spitalul Municipal Dej 

Concluziile asupra acestei analize se regăsesc în cadrul Notelor 
scrise ce au fost depuse la dosarul cauzei pentru termenul de 
judecată din data de 20.03.2017 și publicate în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 5462/17.03.2017. 

SIEPCOFAR SRL 

Concluziile asupra acestei analize se regăsesc în cadrul Notelor 
scrise ce au fost depuse la dosarul cauzei pentru termenul de 
judecată din data de 29.05.2017 și publicate în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 10541/29.05.2017. 

Mireșan Anamaria 

In situația în care se va aprecia că cererea de repunere în termen 
este temeinică, Lichidatorul judiciar va lua măsura înscrierii 
creanței la masa credală cu suma totala de 108.300 lei compusă din:  
- 40.000 lei cu titlu de daune materiale,  
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Denumire/Nume şi prenume creditor 
Concluzie/Precizare asupra documentului prin care s-a 

comunicat concluzia 
- 60.000 lei cu titlu de daune morale şi  
- 8.300 lei prestații periodice lunare calculate de la data pronunțării 
sentinței, respectiv 05.10.2015 şi pana la data de 25.01.2018, data 
valabilității certificatului de handicap,  
în categoria creanțelor de asigurări prevăzută de art. 267 alin 1 din 
Legea nr. 85/2014. 

Cazacu Elena-Doina 

Concluziile asupra acestei analize se regăsesc în cadrul Notelor 
scrise ce au fost depuse la dosarul cauzei pentru termenul de 
judecată din data de 20.03.2017 și publicate în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 5462/17.03.2017. 

Sprinter Auto SRL (cerere de compensare) 

Concluziile asupra acestei analize se regăsesc în cadrul Notelor 
scrise ce au fost depuse la dosarul cauzei pentru termenul de 
judecată din data de 29.05.2017 și publicate în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 10541/29.05.2017.  

Lazăr Vasile (Cerere de compensare) 

Concluziile asupra acestei analize se regăsesc în cadrul Notelor 
scrise ce au fost depuse la dosarul cauzei pentru termenul de 
judecată din data de 20.03.2017 și publicate în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 5462/17.03.2017. 

Allianz Asigurari SA (cerere de compensare) 

Concluziile asupra acestei analize se regăsesc în cadrul Notelor 
scrise ce au fost depuse la dosarul cauzei pentru termenul de 
judecată din data de 20.03.2017 și publicate în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 5462/17.03.2017. 

In privința concluziilor Lichidatorului judiciar al ASTRA, cu privire la analizele efectuate, creditorii au fost notificați, 
în considerarea prevederilor art. 110 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, cu privire la modalitatea de înscriere a creanței 
solicitate. 
Tabelul nr. 2 – cererile prezentate conform raportului de analiză publicat în BPI nr. 15983/31.08.2017 

Denumire/Nume şi prenume creditor Succintă concluzie asupra analizei 

Primăria Horezu 

In măsura în care instanța va aprecia asupra repunerii în termen de 
declarare a creanței, pe fond, Lichidatorul judiciar va proceda la: 
1. Admiterea creanței în cuantum de 1.162,50 lei în tabelul de 
creanțe al Societății de Asigurare-Reasigurare ASTRA SA – în 
faliment, în categoria creanțelor bugetare prevăzută de art. 161, 
alin. 5 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență.  
2. Reîncadrarea creanței în cuantum de 2,639.00 drept creanță 
curentă, născută după data deschiderii procedurii de faliment a 
ASTRA (după data de 3 decembrie 2015) sens în care, în cazul 
acesteia vor fi aplicabile prevederile art. 102 alin. 6 privind 
tratamentul creanțelor curente, urmând ca sumele sa fie achitate pe 
parcursul procedurii de faliment, în funcție de disponibilități.  
3. Respingerea creanței solicitate în cuantum de 179.50 lei, 
reprezentând penalități calculate față de debitele născute după data 
deschiderii procedurii de faliment, în privința cărora sunt incidente 
prevederile art. 80 din Legea nr. 85/2014. 

Compania Națională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere SA, prin secția Drumuri 

Naționale Arad 

În măsura în care instanța va aprecia asupra repunerii creanței în 
termenul de înscriere la masa credală, Lichidatorul judiciar va 
proceda la înregistrarea creanței în cuantum total de 14.058,34 lei 
în tabelul de creanțe al Debitoarei, în categoria creanțelor de 
asigurări prevăzută de art. 267 alin. 1 şi va notifică: creditorul în 
consecință (cu respectarea prevederilor art. 110 alin 4 din Legea nr. 
85/2014). 

Primăria Filiaș 

În măsura în care instanța va aprecia asupra repunerii în termen de 
declarare a creanței, pe fond, Lichidatorul judiciar va proceda la 
admiterea creanței în cuantum de 901 lei în tabelul de creanțe al 
Societății de Asigurare-Reasigurare ASTRA SA – în faliment, în 
categoria creanțelor bugetare prevăzută de art. 161, alin. 5 din 
Legea nr. 85/2014 . 

TORONILA MIHAI, TORONILA 
MIHAELA, prin reprezentant legal 

Lichidatorul judiciar a apreciat ca fiind tardiva cererea de repunere 
în termenul de declarare a creanței, creditorul fiind decăzut din 
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Denumire/Nume şi prenume creditor Succintă concluzie asupra analizei 
TORONILA MIHAI, ANTOCE MIHAELA-

GABRIELA, BLAJ MARIA DIANA 
dreptul de a fi înscrisă la masa credală a debitoarei Astra. 
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 urmează sa ia măsura 
înscrierii creanței de cu suma de 334.450 lei reprezentând daune 
materiale şi morale conform hotărârii atașate. 

CRISTUREAN DARA IZABELA 

Cererea formulată de către CRISTUREAN DARA IZABELLA, 
reprezentată legal de CRISTUREAN LACRAMIOARA, în calitate 
de mama a minorei, este inadmisibila. Solicitarea susnumitei a 
facut deja obiectul analizei lichidatorului şi ulterior al contestatiei 
inregistrata sub nr. 32802/3/2015/a107.  
Tribunalul Bucureşti Sectia a VII a Civila prin sentinta nr. 
7462/5.12.2016 a admis exceptia tardivitatii formularii contestatiei 
invocata de lichidatorul judiciar, iar Curtea de Apel Bucureşti a 
admis exceptia tardivitatii apelului, anuland ca tardiv apelul prin 
Decizia civila nr. 796a/27.04.2017.  
CRISTUREAN DARA IZABELLA prin CRISTUREAN 
LACRAMIOARA este inscrisa în Tabelul rectificat la 15.11.2016 
cu suma de 6.856 lei. 

BURZO IONELA VIORICA 

In situația în care creditorii dovedesc ca cererea a fost înscrisă 
conform disp. art.262 alin. (5) din Legea 85/2014 și instanta admite 
cererea de repunere în termen formulata de petent, lichidatorul va 
inscrie creditorii conform titlului executoriu anexat la cererea de 
inscriere la masa credala, astfel: 
- BURZO IONELA VIORICA cu suma de 6000 eur, sub conditia 
rezolutorie a platii de catre FGA, 
- BURZO LUCICA cu suma de 9000 eur, sub conditia rezolutorie a 
platii de catre FGA. 

CANDET CAMELIA ALINA (cerere de 
plată) 

Față de cererea de creanță recepționată, Lichidatorul judiciar a 
comunicat creditorului faptul ca debitoarea nu poate proceda la 
achitarea despăgubirilor acordate prin sentinta penala nr. 
374/02.03.2017 pronuntata în dosarul 23215/197/2016 de 
Judecatoria Brasov şi rămasă definitiva prin decizia penala 
nr.446/ap/25.05.2017 a Curtii de Apel Brasov. 
In vederea recuperarii prejudiciului impotriva asiguratorului aflat în 
faliment, lichidatorul judiciar a comunicat ca în conformitate cu 
legislatia în vigoare are următoarele posibilități: 
- formularea unei cereri de despăgubire adresata Fondului de 
Garantare al Asiguraților în condițiile prevăzute în art. 12 şi urm, 
din Legea nr. 213/2015; 
- înregistrarea unei cereri de admitere a creanței asupra averii 
debitorului, cu respectarea condițiilor impuse de art. 262 alin. 5 din 
Legea 85/2014.  

KAZIM BAL 

In situația în care creditorii dovedesc ca cererea a fost înscrisă 
conform disp. art.262 alin. (5) din Legea 85/2014 și instanta admite 
cererea de repunere în termen formulata de petent, acesta urmeaza a 
fi înscris la masa credala cu suma de 83.656 lei reprezentand 
prejudiciu şi cheltuielile de judecata dispuse prin hotararea nr. 2 O 
380/14 dispusa de Curtea Nationala Nurenberg-Furth Bavaria sub 
conditia rezolutorie a platii de catre FGA. 

Pa-Ra-Li Trans SRL/Cîrdei Ilie 

Analizând cererea de admitere a creanței formulată de PA-RA-LI 
Trans SRL şi Cîrdei Ilie, precum și documentele identificate în 
evidențele ASTRA privitor la dosarele de daună deschise de Astra 
la solicitarea asiguratului, Lichidatorul judiciar apreciază asupra 
cuantumului creanței ce va fi admis în tabelul de creanței, anume 
suma de 2537,20 lei în favoarea PA-RA-LI TRANS SRL (Conform 
informării ce a fost deja comunicată de ASTRA, creditorului).  
 
În ceea ce privește creanța pretinsă de creditorul Cîrdei Ilie, aceasta 
nu este admisă, motivat de faptul că nu există elemente justificative 
care să dovedească certitudinea creanței pretinse. Mai mult, 
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Denumire/Nume şi prenume creditor Succintă concluzie asupra analizei 
conform evidențelor Debitoarei, creditorul a fost despăgubit în baza 
poliței de asigurare încheiată cu ASTRA, identificată cu nr. 
SV0001110003489, cu suma de 245,13 lei.  
 
Ca atare, în măsura în care instanța va aprecia asupra repunerii 
creditorului în termenul de înscriere la masa credală, creanța 
urmează a fi admisă la înscrierea la masa credală, parțial, pentru 
suma de 2537,20 lei, în categoria creanțelor de asigurări. 

Pop Alexandru 

în măsura în care instanța va aprecia asupra repunerii creditorului 
în termenul de înscriere la masa credală, creanța solicitată de POP 
Alexandru va fi respinsă de la înscrierea la masa credală, pentru 
motivele explicate în cele de mai sus. 

Cristian Emil 

In situația în care creditorii dovedesc ca cererea a fost înscrisă 
conform disp. art.262 alin. (5) din Legea 85/2014 și instanța va 
respinge excepția tardivității, pe fondul cauzei creanța creditorului 
urmează a fi înscrisă la masa credală conform sentinței civile nr. 
1026/215 pronunțate în dosarul 2515/114/2014 de către Tribunalul 
Buzău Secția a II-a Civilă, de contencios Administrativ şi Fiscal. In 
acest sens Tribunalul Buzău a dispus obligarea Societății 
Asigurare-Reasigurare Astra SA la plata sumei de 2.500 de lei, 
reprezentând cheltuieli de judecată. 

Teodosiu Camelia 

În măsura în care instanța va înțelege să admită repunerea 
creditorului în termenul de înscriere la masa credală, față de fondul 
cererii, Lichidatorul judiciar urmează sa ia măsura RESPINGERII 
creanței solicitată de creditorul Teodosiu Camelia motivat de faptul 
că aceasta nu reprezintă o creanță certă, lichidă și exigibilă. 

Primăria Orașului Drăgănești – Olt 

Lichidatorul judiciar a luat act de solicitarea de diminuare a 
creanței înscrise la masa credală, sens în care va proceda în 
consecință la modificarea cuantumului acestei la tabelul definitiv al 
creanțelor împotriva Societății de Asigurare-Reasigurare ASTRA 
SA – în faliment, reținând înscrierea cu o creanță totală de 717 lei 
(664 lei debit şi 53 lei penalități).  
Creanța ce urmează să fie achitată în perioada de faliment, fiind 
creanță curentă este în cuantum de 775 lei (debit pentru semestrul I 
2017, reprezentând impozit clădiri şi construcții).  

ISD Laboratories SRL 

În măsura în care instanța va aprecia asupra repunerii creditorului 
în termenul de înscriere la masa credală, Lichidatorul judiciar va 
proceda la admiterea integral a creanței în cuantum de 2.090 lei în 
categoria creanțelor chirografare, prevăzută de art. 161 alin. 8 din 
Legea nr. 85/2014.  

SCM Centrul Medical Dr. Grigoraș – cerere 
de plată 

Urmare a analizei cererii de plată, Lichidatorul judiciar înțelege să 
respingă creanța creditorului ca fiind creanță anterioară deschiderii 
procedurii falimentului și nu creanță curentă, pentru care 
creditoarea trebuie să formuleze cerere de admitere a creanței 
(concomitent cu solicitarea repunerii în termen). 
 
Din verificările efectuate, până la acest moment nu au fost 
înregistrată nicio cerere de repunere în termen şi admitere creanță, 
formulată de SCM Centrul Medical Dr. Grigoraș, ori o cerere de 
recalificare a cererii de plată formulate. 

AQUA-GLOBE Kereskedelmi es Szolgaltato 
Kozkeresteti Tarsasag (Aqua Globe KKT) – 

cerere de plată 

Lichidatorul judiciar a transmis creditorului un punct de vedere 
scris, concretizat în adresa nr. 2841 din data de 7 august 2017, prin 
care i-a fost adusă la cunoștință starea de faliment a societății, 
posibilitatea acestuia de a formula cerere de repunere în termen şi 
admitere creanță pentru creanțele ce au fost născute anterior datei 
deschiderii procedurii de faliment a ASTRA precum şi maniera de 
formulare a cererii de admitere la masa credală, astfel cum este 
prevăzut în Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței şi de insolvență. Din verificările efectuate, până la data 
analizei, nu au fost recepționată nicio cerere de admitere creanță, 
formulată de creditor.  
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Denumire/Nume şi prenume creditor Succintă concluzie asupra analizei 

Municipiul Râmnicu Vâlcea – cerere de plată 

In urma analizei, cu privire la creanța solicitată, Lichidatorul 
judiciar apreciază asupra faptului că aceasta reprezintă creanță 
curentă, fiind incidente prevederile art. 102 alin 6 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență. Creanța urmează să fie achitată în perioada de faliment 
în funcție de disponibilul existent în societate. 

Ionescu Florian – cerere de plată 
In urma analizei, cererea de plată formulată de dl Ionescu Florian a 
fost respinsă, dat fiind ca sunt solicitate sume nedatorate de 
Societatea de Asigurare Reasigurare Astra SA – în faliment. 

Primăria Miercurea Ciuc – cerere de plată 

Față de creanța pretinsă, Lichidatorul judiciar a efectuat analiza 
sumelor datorate, fapt pentru care a emis următoarele concluzii: 
- Creanța în cuantum de 5.765 lei, reprezentând impozite clădiri şi 
teren aferente anului 2016 respectiv 2017 reprezintă creanță 
curentă; în privința acesteia sunt aplicabile prevederile art. 102 alin. 
6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență fapt pentru care, se va proceda la 
achitarea sumei, în funcție de disponibilitățile existente în societate. 
- Creanța în cuantum de 228 lei reprezentând taxă afișaj nu este 
admisă de către Lichidatorul judiciar (nu va fi introdusă la plată) 
dat fiind ca ASTRA nu a mai desfășurat activitate economică; 
astfel, în baza prevederilor art. 478 din Codul Fiscal, Debitorul nu 
mai datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate 
către bugetul local al municipiului. Față de această sumă, s-a 
adresat solicitarea de a avea în vedere eliminarea acestei taxe de pe 
rolul debitorului. 
- Creanța în cuantum de 4 lei, reprezentând penalități, raportat la 
prevederile art. 80 din Legea nr. 85/2014. 

Consiliul Local al Mun. Tg. Jiu – cerere de 
plată 

Urmare a analizei derulată de Lichidatorul judiciar, cu privire la 
cererea de plată formulată de Municipiul Târgu Jiu, referitor la 
creanța în cuantum de 8.551.02 lei, aferenta anilor 2016 şi 2017, s-a 
constatat că în speță sunt aplicabile prevederile art. 102, alin 6 din 
Legea nr. 85/2014. Creanța în cuantum de 8.551,02 lei este o 
creanță curentă ce urmează a fi achitată în perioada de faliment în 
funcție de disponibilul existent în societate. 

Municipiul Bistrița 

Concluziile lichidatorului judiciar față de această cerere de plată au 
fost în sensul confirmării creanței în cuantum total de 6.195 lei și 
recunoașterii acesteia drept creanță în privința căreia sunt incidente 
dispozițiile art.102 alin.6 din Legea nr.85/2014, urmând a fi 
achitată, în funcție de disponibilitățile bănești ale societății, 
conform documentelor din care rezultă 

Municipiul Focșani – UAT Focșani, Serviciul 
de Impozite și Taxe Locale 

Concluziile lichidatorului judiciar sunt în sensul confirmării 
creanței în cuantum total de 36.949,97 lei și recunoașterii acesteia 
drept creanță în privința căreia sunt incidente dispozițiile art.102 
alin.6 din Legea nr.85/2014, urmând a fi achitată, în funcție de 
disponibilitățile bănești ale societății, conform documentelor din 
care rezultă 

Municipiul Râmnicu – Sărat 

concluziile lichidatorului judiciar sunt în sensul confirmării creanței 
în cuantum total de 2.256 lei și recunoașterii acesteia drept creanță 
în privința căreia sunt incidente dispozițiile art.102 alin.6 din Legea 
nr.85/2014, urmând a fi achitată, în funcție de disponibilitățile 
bănești ale societății, conform documentelor din care rezultă 

In privința concluziilor Lichidatorului judiciar al ASTRA, cu privire la analizele efectuate, creditorii au fost notificați, 
în considerarea prevederilor art. 110 alin. 4 din Legea nr. 85/2014, cu privire la modalitatea de înscriere a creanței 
solicitate. 
2.5. Demersuri cu privire la arhivarea documentelor  
2.5.1. Colectarea arhivei de documente de către societatea de arhivare 
În perioada de raportare s-au finalizat demersurile de colectare arhivă documente din locațiile Astra din București. 
Societatea de arhivare este în curs de derulare a procedurii de inventariere conform prevederilor Legii nr. 16/1996 
privind Arhivele Naționale, cu modificările și completările ulterioare.  
2.5.2. 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 
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In vederea micsorarii costurilor de pastrare documente, s-a identificat o solutie 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 perioada de raportare, s-a depus o nouă lucrare de selecționare înregistrata sub nr. ANB-8871-U/4.09.2017 pentru 
arhiva de documente cu termen de păstrare depășit pentru mai multe sucursale ale societății și de asemenea s-au 
comunicat listele de documentele permanente spre a fi analiza de reprezentații Arhivelor Naționale. Față de această 
lucrare de selecționare s-a derulat vizita de control la sfârșitul lunii septembrie și prin Adresa nr. ANB-8871-
U/8.11.2017 am fost informați ca s-a aprobat lucrarea nr. 2. La această dată se efectuează demersurile pentru distrugerea 
securizată a documentelor cu termen de păstrare depășit pentru care s-a primit aprobare.  
Lichidatorul judiciar și reprezentanții societății de arhivare lucrează la depunerea unei noi lucrări de selecționare pentru 
a fi verificată de comisia de selecționare a Serviciului Arhive naționale Istorice centrale până la sfârșitul anului curent. 
Această operațiune va fi efectuată periodic. Din cauza cantității semnificative a arhivei Astra se estimează ca vor mai fi 
depuse încă 4 astfel de lucrări importante (include arhiva din București dar și arhiva din teritoriu) și ulterior se vor 
depune doar pe măsură de documentele ajung să depășească termenul de păstrare (anual).  
2.5.3. Demersuri efectuate pentru preluarea arhivei de documente de la societatea de arhivare Global Storage 
Solution SRL 
După cum am precizat în rapoartele de activitate, la data deschiderii procedurii, Debitoarea avea încheiat un contract de 
prestări servicii arhivare, scanare, indexare, management şi stocare documente (contractul de prestări servicii nr. GSS-
9015 din 20 Noiembrie 2008) cu societatea Global Storage Solutions SRL (GLOSS Direct) pentru servicii de preluare, 
inventariere documente, indexare, etichetare și depozitare, contract ce a fost menținut și după 3 decembrie 2015 
considerând obligațiile potrivit Legii Arhivelor Naționale. Conform evidențelor, până la deschiderea procedurii de 
faliment, ASTRA predase către firma de arhivare o cantitate de aproximativ 3.500 ml, documente ce se regăsesc în 
depozitul societății de arhivare din Jud. Ilfov: 
- Cantitatea de 3.000 ml documente Astra a fost preluată de Gloss Direct și pentru aceste documente s-au efectuat activitățile 
de inventariere documente, indexare și etichetare. Documentele sunt depozitate în cutii cu opis pe cotorul fiecărei cutii. 
Numarul comunicat de prestator al acestor documente este de 335.000 organizate în aproximativ 25.000 cutii.  
- Cantitatea de 500 ml documente Astra a fost preluata în 2015 şi depozitata la depozitul firmei de arhivare. Nu s-au 
efectuat demersurile specifice contractului de arhivare. Pentru aceasta cantitate de documente, s-a constatat necesitatea 
procesării și selecționării integrale dat fiind ca la acest moment acest fond arhivistic se află doar stocat în cutii fara un 
inventar – aproximativ 3200 cutii (estimare prestator). 
Aceste documente au fost predate de Astra în perioada 2008 – august 2015 şi sunt pentru jumatate din sucursalele 
societatii, inclusiv pentru sediul central. Sunt diferite tipuri de documente: dosare de dauna, documente resurse umane, 
infiintare sucursale, contracte cu intermediarii etc. Acest fond arhivistic trebuie sa intre în procedura de selectionare 
alaturi de documentele care au fost predate catre Archivit (firma de arhivare desemnat în cadrul procedurii de faliment).  
În considerarea faptului că acest contract încheiat de Astra cu Gloss Direct a avut termen de încetare 20 Noiembrie 2017 
precum și desemnarea unui alt operator economic autorizat care deja colectează și va depozita arhiva de documente a 
societății, Lichidatorul judiciar a luat măsura informării asupra intenției de încetare contract și astfel că a notificat în 
data de 18.01.2017 intenția de încetare a contractului de prestări servicii nr. GSS-9015 din 20 Noiembrie 2008 la data 
de 20 Noiembrie 2017, în temeiul art. 57 din Contract. În cadrul notificării s-a solicitat returnarea documentelor și s-a 
indicat locația unde documentele trebuie predate.  
In cadrul contractului de servicii incheiat de societate cu prestator în anul 2008 nu s-a prevazut un cost de iesire 
definitiva a documentelor din depozitele Global Storage Solution astfel ca prestatorii au solicitat initial costul inclus în 
contract pentru serviciul de returnare documente fizice, respectiv 0.8437 eur/document.  
Față de această situatie, Lichidatorul judiciar a demarat inca din 2016 o serie de discutii pentru intelegerea componentei 
costului şi pentru diminuarea acestuia raportat la situatia Astra.  
În data de 25.10.2017, s-a purtat ultima discutie cu privire la preluarea arhivei de documente şi propunerea finala a 
reprezentantilor Global Storage a fost în sensul stabilirii unui cost per cutie pentru toata arhiva Astra.  
Lichidatorul judiciar a supus Comitetului creditorilor aprobarea costului aferent preluării arhivei, cost care a fost 
aprobat. Ulterior, ședinței din 30.10.2017, s-a încheiat cu Gloss Acordul nr. 1 cu privire la Incetarea Contractului de 
prestari servicii arhicare, scanare, indexare, management şi stocare documente nr. GSS/9015 din 20.11.2008.  
Începând cu data de 1.11.2017 s-a derulat o operațiune amplă de colectare a celor 3.500 ml arhiva documente. 
Documentele au fost transportate de catre Archivit la depozitul său unde se păstrează și arhiva preluată din București și 
din teritoriu.  
La data de 20 noiembrie operațiunea de colectare arhiva de la Gloss s-a finalizat cu un număr total de 28.027 cutii 
preluate. Nu au fost suportate costuri suplimentare față de cele aprobate de Comitetul creditorilor. 
2.6. 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 menționată anterior şi nr. 23/23.11.2016 
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privind inventarul la 31.10.2016 a balanțelor unor sucursale din rețeaua teritorială. Inventar patrimoniului la 31.12.2016 
va îngloba și rezultatele obținute în cadrul inventarului parțial la 31.10.2016 conform deciziei nr. 23/23.11.2016. 
In perioada de raportare a prezentului raport, procesul de inventariere a activelor bunuri mobile aflate în locații din 
București – imobile proprietatea societății - a fost în curs de desfășurare.  
Având în vedere ca spatiile sunt supraaglomerate de obiecte de mobilier, echipamente IT, obiecte de inventar, 
depozitate în aceste spatii urmare închiderii mai multor locați şi aducerea activelor de tip mobilier în spatiile din 
Bucureşti inventarierea acestor bunuri s-a derulat cu dificultate, din cauza numărului mare de active şi spațiul limitat 
disponibil. Inventarierea este operațională şi cu individualizării/scopul alocării exacte a activelor imobilelor valorificate 
sau pentru publicitatea individuala în scopul valorificării. 
2.7. 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 75 notificari de plată. În perioada de raportare din activitatea de recuperare amiabilă s-a 
recuperat suma de aprox. 150.000 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 8.2. 
În data de 6 noiembrie 2017, Tribunalul Bucureşti a hotarat în dosar nr. 37721/3/2017 deschiderea procedurii de 
insolventa prin procedura generala impotriva Medien Holding SRL, prin admiterea cererii formulata de debitor. În 
temeiul art. 66 alin.6 din Legea nr.85/2014 s-a dispus ataşarea dosarului nr. 15999/3/2015 (cererea de deschidere a 
procedurii de insolventa formulata de ASTRA SA - în faliment) la dosarul nr. 37721/3/2017 (cererea de deschidere a 
procedurii formulate de debitoarea Medien) calificand astfel cererea de deschidere a procedurii de insolventa formulată 
de creditoarea ASTRA SA, prin lichidatorul judiciar KPMG Restructuring SPRL, drept declaraţie de creanţă. ASTRA, 
în calitate de creditoare, detine o creanta impotriva Medien în suma de 111.034.609,47 lei, calculata la data de 
31.12.2014, creanta ce va fi actualizata la pana la data de 22.12.2017, data limita stabilita de instanta pentru depunerea 
cererilor de creanta importriva debitoarei Medien.  
In perioada de raportare au fost inițiate demersuri de recuperare a sumelor încasate de broker RFIB ce reprezintă daune 
maritime de recuperat aferente contractelor de reasigurare maritim din perioada anterioara deschiderii procedurii de 
faliment sens în care se va avea în vedere posibilitatea efectuării unei compensări parțiale cu încasarea de către ASTRA 
a restului de plata. 
2.8. 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 Raportul de analiză nr. 3 asupra creanțelor Fondului de garantare a asiguraților, raport ce 
prezintă modul în Lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile în perioada mai 2017 – 15 octombrie 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. 21374/13.11.2017. Nu au fost identificate 
contestatii impotriva acestui document şi a concluziilor Lichidatorului judiciar cu privire la creanta FGA.  
Prezentam în cele ce urmeaza concluziile raportului de analiza nr. 3: 
1. Centralizator al sumelor suplimentare acceptate ca şi creanțe certe, lichide şi exigibile la data de 15.10.2017 pentru 
inscriere la masa credala ca urmare a analizei derulate de Lichidatorul judiciar în perioada 01.05.2017 – 15.10.2017 

 
Valoare creanță 

(RON) 
Tip creanță 

Prioritate/ 
Încadrare (Legea 

nr. 85/2014) 
Creanțe plătite tranșele 10-11 – estimare conform 
metodologie descrisa  

81,485,901.59  
Creanță de 
asigurări 

Art. 267 alin. 1 

Cheltuieli efectuate de FGA ocazionate de 
deschiderea dosarelor de daună 

6,783 
Creanță de 
asigurări 

Art. 267 alin. 1 

Total creanta scadenta 81,492,684.59   
2. Centralizator al creanțelor Fondului de garantare a asiguraților ce reprezintă totalul creanțelor certe, lichide și 
exigibile la data de 15.10.2017 ce vor fi incluse la masa credală: 

 Valoare creanță 
(RON) 

Tip creanță 
Prioritate/ 

Încadrare (Legea 
nr. 85/2014) 

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 
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 Valoare creanță 
(RON) 

Tip creanță 
Prioritate/ 

Încadrare (Legea 
nr. 85/2014) 

Creanțe plătite tranșele 6-11 – estimare conform 
metodologie descrise  

 190.868.415  
Creanță de 
asigurări 

Art. 267 alin. 1 

Cheltuieli efectuate de FGA ocazionate de 
deschiderea dosarelor de daună  

 1.039.035 
Creanță de 
asigurări 

Art. 267 alin. 1 

Creanță chirografară 1.732.026  
Creanța 

chirografară 
Art. 161 alin. 8 

Total creanță scadentă 234.534.153   
3. 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 
(<august 2016) 

4.333.749 
Creanță 
curentă 

Art. 102 alin (6) 

Cheltuieli cu instrumentarea dosarelor de daună şi 
instrumentarea dosarelor în restituire de primă 
(septembrie-noiembrie 2016) 

3.110.647 
Creanță 
curentă 

Art. 102 alin (6) 

Cheltuieli cu instrumentarea dosarelor de daună şi 
instrumentarea dosarelor în restituire de primă 
(decembrie 2016 -februarie 2017) 

 2.457.409  
Creanță 
curentă 

Art. 102 alin (6) 

Cheltuieli cu instrumentarea dosarelor de daună şi 
instrumentarea dosarelor în restituire de primă 
(martie-iunie 2017) 

2,968,849 
Creanță 
curentă 

Art. 102 alin (6) 

Total 12,870,654   
În perioada următoare, ulterior reluării accesului la serverele Astra 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.  
Până la data finalizării prezentului raport au fost recepționate următoarele cereri depuse de creditorul FGA la dosarul 
cauzei: 
- Cerere de admitere a creanței înregistrată sub nr. 58121/7.11.2017 prin care se solicită înscrierea cu creanță nascută 
ulterior deschiderii procedurii falimentului în cuantum de 2.389.962 lei, reprezentând cheltuieli cu instrumentarea 
dosarelor de daună deschise de FGA sau preluate de la Astra, 
- Cerere de admitere a creanței înregistrată sub nr. 4722/06.10.2017 prin care se solicită ca și creanță suplimentară suma 
de 45.644.483 lei, reprezentând sume provenite din dosare de daună aprobate. 
- Cerere de admitere a creantei înregistrată su nr. 61229/23.11.2017 2017 prin care se solicită ca și creanță suplimentară 
suma de 31.997.379,22 lei, reprezentând sume provenite din dosare de daună aprobate. 
- Cerere de admitere a creanței înregistrată sub nr. 61230/7.11.2017 prin care se solicită înscrierea cu creanță nascută 
ulterior deschiderii procedurii falimentului în cuantum de 460.548 lei, reprezentând cheltuieli cu instrumentarea 
dosarelor de daună deschise de FGA sau preluate de la Astra.  
3. Structura de personal 
Pentru perioada de raportare structura de personal se prezintă astfel: 

Descriere 
Nr Salariați 

activi la 
31.07.2017 

contracte 
suspendate 

Nr Salariați 
activi la 

31.10.2017 

contracte 
suspendate 

Actuariat 2  2  
Administare Portofolii şi Management Retea 23  18  
Administrativ 7  7  
Analist Creante Daune 7  6  
Financiar – Contabilitate 8 5 7 4 
HR 2  2  
IT şi Baze de Date 6  6  
Juridic 11 3 13 2 
Plati, Incasari, Distributii 1 1 0 1 
in perioda de preaviz (fazele I, II și III) 8 24 2 15 
Total angajati  75 33 63 22 

- In perioada de raportare costurile de personal au continuat sa se diminueze prin concedierea personalului efect al 
Deciziilor emise în 2016. Ca urmare a fluctuației de personal, numărul de salariați a scăzut la 63. In privința 
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personalului cu funcțiuni operaționale unice şi specializate ce nu pot fi redistribuite, personal necesar securizării 
accesului la informații, documente, situații şi continuării activității de lichidare au fost menținuți cu contracte de munca 
cu timp parțial. 
- Prin modificările aduse Legii Dialogului Social nr.62/2011 de către OUG 82/2017, pentru punerea în aplicare a 
Ordonanței de Urgență nr. 79/2017 prin care sunt transferate contribuțiile sociale de la angajator la angajat a fost 
introdusa obligația angajatorilor de a iniția negocieri colective salariale acolo unde nu există încheiat contract/acord 
colectiv de muncă. 
- Astfel ca, în perioada 20.11.2017-20.12.2017 urmează ca la nivelul societății sa fie inițiate de către lichidatorul 
judiciar discuții cu reprezentanții salariaților privind negocierea colectiva a contractelor individuale de munca în 
vederea identificării mijloacelor/masurilor care pot fi luate pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 82/2017 şi 
OUG 79/2017. In cadrul discuțiilor/negocierilor cu reprezentanții salariaților lichidatorul va avea în vedere masuri care 
sa securizeze salariații raportat şi la baza de costuri care rămâne nemodificata urmare simulărilor de costuri efectuate la 
nivelul societății. 
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.  
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. 
Urmare a răspunsului Autorității de Supraveghere Financiară transmis prin adresa nr. 4031.1/ 22.08.2016 prin care 
informa asupra faptului că, în cazul în care Adunarea Creditorilor din cadrul procedurii de faliment a ASTRA va aproba 
lichidarea bunurilor și valorificarea drepturilor din patrimoniul Societății prin tranzacții privind cumpărarea de active și 
asumarea de pasive – în tot sau în parte – de către o societatea de asigurare/reasigurare, „ASF va analiza operațiunea de 
transfer de portofoliu și impactul asupra solvabilității societății cesionare, în baza unei solicitări și a unei documentații 
specifice primite în acest sens, după agrearea unui proiect de transfer”, a fost transmisa prin adresa nr 3870/13.11.2017 
solicitarea de a ne ajuta în clarificarea unora dintre cerințele referitoare la documentația necesară a fi pregătită de către 
asigurătorul cedent, în conformitate cu prevederile art. 17 din Norma ASF 28/2015 privind funcționarea asiguratorilor 
supravegheați conform regimului național raportat la interpretarea lichidatorului privind modul de aplicare a unora 
dintre cerințele de pregătire a documentației - în cazul societății ASTRA, societate aflata în procedura de faliment. 
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 valorificare a activelor societății. 
De asemenea, în perioada de raportare, în conformitate cu art. 258 lit. q) raportat la art.154 alin.2 din Legea 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență a fost solicitată ASF, cu informarea FGA în acest sens, 
eliberarea în regim de urgență a avizului prealabil al Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la valorificarea 
participației deținută de ASTRA SA (in faliment) în capitalul social al PAID SA în condițiile actului constitutiv şi la 
prețul minim de negociere reprezentând valoarea de evaluare a participației Vânzătorului în PAID SA, urmând ca în 
perioada următoare să fie convocată adunarea creditorilor, în acord cu prevederile art.258 lit. q. 
Până la data întocmirii prezentului raport de activitate a fost recepționat răspuns adresei susmenționate prin care se 
comunica faptul ca valorificarea va putea fi făcută după aprobarea de către Adunarea creditorilor ASTAR SA urmând 
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ca ASF sa evalueze potențialul achizitor în conformitate cu prevederile legale, precum şi lista societăților care sunt 
autorizate sa încheie polițe PAD.  
4.2.1. Procedura de vânzare a activelor imobile 
În perioada de raportare au fost continuate demersurile pentru valorificare, prin postarea anunțurilor de vânzare în ziare 
cu reprezentativitate națională, în mediul on-line, pe site-ul UNPIR, pe site-ul ASTRA, afișare la sediile scoase la 
vânzare precum şi bannere pe locații. 
Au fost organizate licitații pentru pool de active selectat din cadrul activelor imobile cu reprezentativitate naționala 
astfel ca în lunile septembrie 2017 au fost organizate următoarele licitații, fiind remarketat şi soldul rămas nevalorificat, 
astfel: 
(i) Ședința de licitații din data de 12 septembrie 2017 s-a finalizat astfel: 
- Imobil Panciu, str. Titu Maiorescu, bl.2-4, sc.2, ap.21, jud. Vrancea – proces de licitație şi adjudecare, adjudecat în 
favoarea dlui. Podaru Iulian Valentin, la prețul de 81.753 lei fără TVA, prețului adăugându-i-se și valoarea bunurilor 
imobile aflate în locație. 
(ii) Ședințele de licitație din data de 26 septembrie 2017 s-au finalizat astfel: 
-  Imobil Arad, Bd. Revoluției, nr.12-18 – proces de licitație şi adjudecare, adjudecat în favoarea dlui. Zgardău Ion, la 
prețul de 150,440.04 lei fără TVA, valoarea înglobând și prețul activelor mobile aflate în locație, ce au făcut obiectul 
valorificării împreună cu activul imobil, 
- Imobil Arad, bld. Iuliu Maniu, bl.26, parter, ap.3, Arad, jud. Arad adjudecat în favoarea dnei Karla Vrinceanu, la 
prețul de 208,771.37 lei fără TVA, valoarea înglobând și prețul activelor mobile aflate în locație, ce au făcut obiectul 
valorificării împreună cu activul imobil, 
- Imobil Caransebeș, str. Libertății, bl.26A, parter, ap.1, jud. Caras Severin adjudecat în favoarea dlui Dragan Marius, la 
prețul de 123,697.13 lei fără TVA, valoarea înglobând și prețul activelor mobile aflate în locație, ce au făcut obiectul 
valorificării împreună cu activul imobil, 
- Imobil Horezu, str. Tudor Vladimirescu, nr.86, bl.R1, sc.B, ap.1, parter, jud. Valcea, adjudecat în favoarea dlui 
Craciun Gheorghe, la prețul de 325,011.6 lei fără TVA lei fără TVA, valoarea înglobând și prețul activelor mobile 
aflate în locație, ce au făcut obiectul valorificării împreună cu activul imobil. 
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 inițial în favoarea Alfaro Security SRL, ce nu și-a 
îndeplinit obligația de semnare a contractului de vânzare și plata a diferenței de preț rămase, și în privința căruia ulterior 
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, în data de 05.07.2017, fiind semnată 
promisiune de vânzare, iar ulterior parcursă procedura de supraofertare, Derutrans SRL fiind declarat câștigător al 
procedurii de vânzare a imobilului, cu care s-a încheiat contractul de vânzare, cumpărătorul a fost notificat în vederea 
achitării diferenței rămase din preț conform contractului. 
Față de refuzul cumpărătorului de a achita diferența de preț în termenul stabili conform contractului, și prelungit 
conform hotărârii creditorilor față de solicitarea cumpărătorului, contractul a fost rezoluționat, în privința acestuia fiind 
incidente dispozițiile art.1552 Cod civil.  
Un exemplar al declarației de rezoluțiune a fost comunicat și cumpărătorului, în vederea emiterii declarației acestuia 
privind neachitarea diferenței de preț și radierii din cartea funciară a imobilului a mențiunilor ce privesc contractul 
încheiat. 
- În privința Imobilului din Sfântul Gheorghe, str. Josef Bem (fosta 7 noiembrie), nr.2, bl.3, scara E, ap. 1 și ap. 2, 
precum garaj nr.2, 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 INSTAL-ALL 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, urmând a fi parcursă 
procedura de supraofertare, la expirarea căreia, în funcție de supraofertele recepționate cu privire la aceste active va fi 
încheiat contract de vânzare. 
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/ofertanții câștigători ai 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 eforturile s-au concentrat pe valorificarea parcului auto şi a unor active de natura 
mobilierului/obiectelor de inventar/KIT-uri pentru care a fost identificat un interes şi au fost colectate oferte.  
In urma acestui proces, în perioada de raportare au fost valorificate un număr de 26 autoturisme, corelativ fiind derulate 
proceduri de negociere directă urmată de supraofertare, raportat la intențiile de interes manifestate de către ofertanți cu 
privire la activele Societății, astfel că, în perioada de raportare au fost valorificate un număr de 3 autoturisme prin 
această modalitate de vânzare. 
În perioada de raportare, valoarea activelor mobile de natura autoturismelor în cuantum de 1,500,807 lei (fără TVA), al 
căror preț a fost încasat şi au fost finalizate operațiunile de scoatere din evidentele autorităților locale. 
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Procesul de valorificare în acord cu Strategia de valorificare este în desfășurare fiind menținut în vânzare tot soldul de 
autovehicule rămas. 
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 perioada de raportare. 
Astfel, valorificarea acestora s-a realizat împreună cu activele imobile în a căror locație se găseau depozitate bunurile, 
conform proceselor –verbale de licitație și adjudecare/negociere directă încheiate, astfel au fost valorificate bunurilor 
mobile din locațiile,  
- Panciu, str. Titu Maiorescu, bl.2-4, sc.2, ap.21, jud. Vrancea  
- Arad, Bd. Revoluției, nr.12-18 
- Arad, Bld. Iuliu Maniu, bl.26, parter, ap.3, Arad, jud. Arad  
- Caransebeș, str. Libertății, bl.26A, parter, ap.1, jud. Caras Severin  
- Horezu, str. Tudor Vladimirescu, nr.86, bl.R1, sc. B, ap.1, parter, jud. Vâlcea  
- Galați, str. Brăilei nr. 142, 
- Sfântul Gheorghe, str. Josef Bem (fosta 7 noiembrie), nr.2, bl.3, scara E, ap. 1 și ap. 2 
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. 
Onorariul UNPIR 2% achitat în perioada de raportare este în cuantum de 206,160 lei. 
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. 
În data de 15.09.2017 a fost recepționat răspuns din partea Primăriei Brașov în care aceștia comunică faptul că este în 
curs de finalizare o nouă documentație cadastrală, urmând a fi convocați pentru a găsi soluție de comun acord la cele 
solicitate. 
Față de răspunsul primit, și lipsa unei convocări din partea instituției până la data întocmirii prezentului raport, se va 
face revenire către instituție pentru avansarea cu lucrările derulate în cauză. 
5. Situația încasărilor și plăților pentru perioada 01.08 – 31.10.2017 
5.1. Situația încasărilor și plăților prin casierie în perioada analizată 
5.1.1. Încasări prin Casierie 
În perioada 01.08.2017 – 31.10.2017 societatea a efectuat încasări prin casă în valoare de 25,240 lei și plăți în valoare 
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de 46,284 lei. De asemenea, în perioada de raportare au fost realizate transferuri din conturile bancare în casierie pentru 
suma de 23,000 lei.  
Sunt evidențiate: 
� Transferurile de bani (viramente interne) din conturile deschise la Raiffeisen sub forma ridicărilor de numerar de la 
bancă în valoare de 23,000 lei; 
� Alte încasări în valoare de 25,240 lei 
5.1.2. Plăți din Casierie 
În perioada de raportare au fost efectuate tranzacții prin casieria Astra doar în RON, nefiind utilizate celelalte valute 
(HUF, EUR). Plățile prin casierie din perioada de raportare totalizează 46,284 lei. Plățile efectuate constau în avansuri 
spre decontare acordate angajaților pentru diverse achiziții de materiale consumabile, salarii, retur garanții auto, etc. 
conform centralizatorului de mai jos: 
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 august – 31 octombrie 2017. 
Având în vedere ca au fost efectuate valorificări şi au fost sume încasate din aceste tranzacții ce nu au fost prezentate 
anteror, perioada analizata a fost extinsă la perioada aprilie-octombrie 2017. 
5.2.1. Plăți prin bancă 
Perioada analiza a fost extinsa cuprinzând perioada aprilie-octombrie 2017 şi incluzând perioada de raportare august – 
octombrie 2017 astfel ca în perioada analizata societatea a efectuat plăți prin bancă în valoare totală de 5,181,604 lei, 
conform centralizatorului de mai jos:  

Plăți (RON) 
Suma RON 

- Aprilie 
2017 

Suma 
RON - 

Mai 2017 

Suma 
RON - 

Iunie 2017 

Suma 
RON - 

Iulie 2017 

Total 
aprilie- 

iulie 

Suma 
RON - 
August 

2017 

Suma RON 
-Septembrie 

2017 

Suma RON 
-Octombrie 

2017 

Total 
august- 

octombrie 

Furnizori IT 16,731 37,450 24,057 27,487 105,726 33,330 17,041 31,554 81,925 
Utilitati (En. electrica, 
En. termica, gaz,apa) 

52,979 47,728 11,001 23,075 134,783 30,642 20,524 10,614 61,780 

Posta, Telefon, 
Comunicatii 

12,797 14,981 1,521 48,372 77,672 1,728 12,987 3,061 17,776 

Întretinere, Reparatii 2,061 - 1,718 2,862 6,641 2,305 4,852 1,785 8,942 
Cheltuieli de transport - - 1,400 - 1,400 - - - - 

Salarii (NET) 356,488 322,437 312,925 309,037 1,300,887 304,073 298,107 269,818 871,998 
Taxe şi Impozite 

(inclusiv asig.soc.) 
265,071 238,079 228,061 268,629 999,840 411,577 265,501 361,306 1,038,384 

Alte taxe şi impozite - - 40,632 104,074 144,706 - - - - 
Onorariu administrator 

judiciar 
161,773 80,841 81,462 - 324,076 162,651 82,083 - 244,734 

Plati comisioane 
bancare 

3,203 6,500 3,546 5,034 18,283 4,394 5,645 1,404 11,443 

Inchiriere site/spatiu 
publicitar 

4,589 674 3,653 1,740 10,656 2,197 2,427 791 5,415 

Chirie sediu 39,687 39,438 39,741 48,079 166,944 39,672 - 80,092 119,764 
Reasigurare - 113,768 - - 113,768 113,995 - - 113,995 

Popriri salarii angajati 200 5,007 549 50 5,806 - - - - 
Avocati 71,683 75,943 66,840 81,935 296,401 68,770 49,008 47,942 165,720 
Arhivare 578,323 580,381 311,060 273,623 1,743,386 757,291 39,982 314,545 1,111,818 
Alte plati 25,691 47,756 6,198 96,827 176,473 15,883 110,420 5,855 132,158 

Retineri/Popriri - - 3,801 200 4,001 1,613 1,783 1,858 5,254 
UNPIR 2% - 2,702 44,539 - 47,241 88,214 96,373 - 184,588 

Onorariu variabil 
lichidator judiciar 

- - - - - - 577,764 - 577,764 

Costuri vanzare auto 13,423 12,446 13,522 52,767 92,157 12,698 33,759 12,264 58,721 
Costuri campanie vz 

imobile 
- - 4,875 - 4,875 4,875 7,750 4,875 17,500 

Retur garantii imobile 200,385 - 535,858 127,782 864,025 25,000 79,707 - 104,707 
Retur garantii auto 6,542 - 16,599 18,200 41,341 - 59,928 5,085 65,013 

Retur garantii mobile 
(mobilier, etc.) 

303 - 2,934 7 3,244 - 4,852 - 4,852 

Audit - 107,054 - - 107,054 - - 54,331 54,331 
Ungaria - - 36,972 64,796 101,768 37,895 8,933 36,226 83,054 
Slovacia 53,135 12,292 139,438 - 204,866 15,331 - 24,639 39,970 

Total 1,865,064 1,745,476 1,932,903 1,554,577 7,098,019 2,134,133 1,779,427 1,268,044 5,181,604 

Sursa: Raport de încasări și plăți pentru perioada aprilie - octombrie 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 119,764 lei. 
� Popriri salarii angajați reprezintă 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 165,720 lei. 
� In perioada analizata au fost efectuate încasări de garanții de la participanții în cadrul ședințelor de licitații sau 
negociere directa, garanții ce au fost restituite participanților neadjudecatari, iar adjudecatarilor le-au fost deduse din 
valoarea finala a bunului adjudecat. Situația acestora este prezentata în tabelul anexat. 
� De asemenea au fost achitate pentru imobilele şi autoturismele adjudecate costurile directe privind impozitele şi 
taxele datorate bugetelor locale precum şi cheltuielile datorate asociației de proprietari din care fac parte imobilele 
� Au fost efectuate cheltuieli de publicitate în ziar de circulație națională privind anunțurile de promovare a datelor de 
licitație, 
� Ca urmare a derulării activității de preluare şi depozitare arhivă documente plățile către societățile de arhivare au 
însumat 1,111,818 lei în lunile august - octombrie 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.  
� Onorariul variabil al lichidatorului aplicat asupra sumelor obținute din valorificări a fost în cuantum de 527,461 lei 
(inclusiv TVA) 
� 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 83,054 lei pentru sucursala Ungaria 
și 39,970 lei pentru sucursala Slovacia.  
Totodată, în perioada de raportare, societatea a mai efectuat Alte plăți în valoare de 132,158 lei. Dintre acestea, 
prezentăm următoarele: servicii cu paza – monitorizare video, transport – inclusiv costurile cu deplasarea 
reprezentanților locali/zonali în vederea obținerii documentelor necesare inițierii şi finalizării procesului de valorificare 
pentru activele aflate în raza lor de activitate, de ex: montare bannere, vizionari ale imobilelor, predarea imobilului către 
cumpărător, obținere certificate fiscale, rezolvarea unor probleme operationale, etc. servicii pentru traducere documente, 
onorarii experți judiciari desemnați de instanță, etc.  
5.2.2. Încasări prin bancă 
În perioada 01.08.2017 – 31.10.2017 societatea a avut încasări prin banca în valoare de 5,155,044 lei prezentate pe scurt 
în centralizatorul de mai jos: 

Încasări (RON) 

Suma 
RON - 
Aprilie 
2017 

Suma 
RON - 

Mai 2017 

Suma 
RON - 

Iunie 2017 

Suma 
RON - 

Iulie 2017 

Total 
aprilie- 

iulie 

Suma 
RON - 
August 

2017 

Suma RON 
-Septembrie 

2017 

Suma RON 
-Octombrie 

2017 

Total 
august- 

octombrie 

Incasari prime 132,498 176,768 185,876 266,819 761,961 88,258 370,834 43,997 503,089 
Incasari reasigurari 18,882 80,761 593,788 - 693,431 - 83,179 10,629 93,808 

Incasari 
litigii/judiciare/recuperari 

popriri 
76,383 15,548 7,647 552,421 651,998 - - - - 

Alte incasari 9,250 6,293 8,524 108,380 132,448 8,348 6,914 121,292 136,554 
Incasari din valorificare 

de active - imobile 
464,492 1,593,801 1,249,382 6,470,405 9,778,081 949,965 677,994 483,470 2,111,429 

Incasari din valorificare 
de active - auto 

146,979 - 35,454 147,837 330,270 - 1,108,536 246,163 1,354,699 

Incasari din valorificare 
de active - bunuri 

(mobilier, etc.) 
2,941 32,695 81,694 36,668 153,997 1,640 44,678 30,673 76,992 

Recuperari cautiuni - 8,125 - - 8,125 - 10,150 - 10,150 
Recuperari garantii - - - - - 33,886 - 31,590 65,476 
Regrese ofensive 47,749 132,163 184,992 134,218 499,122 201,271 149,985 132,904 484,161 

Cupoane titluri de stat - - 360,760 408,686 769,446 - - 27,254 27,254 
Recuperari din 

angajamente de plata 
100 - 4,247 23,669 28,016 - - - - 

Alte recuperari - 21,243 - - 21,243 - - - - 
Garantii imobile - - - - - 17,303 85,123 31,703 134,129 

Garantii auto - - - - - 12,925 77,199 42,631 132,755 
Garantii bunuri - - - - - 956 10,283 - 11,239 

Taxe participare/Dosar 
participare - imobile 

- - - - - 4,166 5,961 - 10,126 
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Încasări (RON) 

Suma 
RON - 
Aprilie 
2017 

Suma 
RON - 

Mai 2017 

Suma 
RON - 

Iunie 2017 

Suma 
RON - 

Iulie 2017 

Total 
aprilie- 

iulie 

Suma 
RON - 
August 

2017 

Suma RON 
-Septembrie 

2017 

Suma RON 
-Octombrie 

2017 

Total 
august- 

octombrie 

Taxe participare - auto - - - - - 110 1,222 1,139 2,470 
Taxe participare - bunuri - - - - - 238 477 - 715 

Total 899,275 2,067,399 2,712,363 8,149,102 13,828,138 1,319,066 2,632,533 1,203,444 5,155,044 

Sursa: Raport de încasări și plăți pentru perioada aprilie - octombrie 2017 
Notă: sumele nu includ transferurile inter-bancare sau casierie-bancă 
Fluxurile de numerar în perioada de faliment sunt asigurate din încasările din valorificarea de active imobile şi încasări 
din valorificare de active auto ce totalizează 3,466,128 lei, recuperări de creanțe, încasări de prime AG şi AV, 
recuperări cauțiuni, dividende, încasări cupoane şi au fost/vor fi utilizate pentru plata datoriilor născute în perioada de 
faliment, cât și pentru finanțarea costurilor procedurale/operaționale de conservare din perioada viitoare. 
De asemenea, în perioada de raportare august – octombrie 2017 a fost încasată suma de 503,089 lei reprezentând 
încasări din prime şi din regrese ofensive suma de 484.161 lei. 
6. Disponibilități 
La data de 31.10.2017, 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 – 
31.10.2017. 
7. Incident informatic asupra bazelor de date şi sistemului informatic al societatii 
In data de 06.10.2017, s-a constatat nefunctionarea unor aplicatii Astra care foloseau baze de date sau directoare 
partajate la nivel de retea, gazduite pe server-ele proprietatea Astra. 
Din primele verificari efectuate direct pe serverele la care au fost sesizate nefunctionalitati, prin consultarea bazelor de 
date şi a programelor de monitorizare a activitatii serverelor s-a constatat ca echipamentele în discutie nu pot fi 
accesate, constatandu-se ca este vorba de un virus, program de tip “ransomware”, care a criptat o parte din fisierele de 
pe servere, în plus facand inaccesibile pentru sistemul de operare partitiile cu baze de date sau fisiere, partitii locale sau 
gazduite pe echipamente de tip storage externe. 
Accesand unele din server-ele cu probleme, a fost identificat un mesaj care anunta ca datele au fost criptate, în acelasi 
mesaj fiind indicati pasii ce trebuie urmati pentru recuperarea datelor.  
Conform mesajului receptionat, decriptarea fișierelor ar fi fost posibilă numai cu instrumentele puse la dispoziție de 
către entitatea ce a creat această aplicație, fiind incluse în mesaj instrucțiuni ce ar trebui urmate pentru decriptarea 
fișierelor 
Pentru a evita amplificarea consecințelor imediat dupa constatarea situatiei s-a decis oprirea tuturor serverelor și 
izolarea rețelei IT a societății Asigurare Reasigurare Astra SA – în faliment. 
O echipa specializata în Cyber Security a lichidatorului judiciar s-a deplasat de urgenta la sediul societății Asigurare 
Reasigurare Astra SA – în faliment, s-a efectuat o analiza preliminata cu scopul de a intelege tipul şi magnitudinea 
atacului.  
Urmare a acestei analize au fost initiate actiuni imediate pentru izolarea virusului şi identificarea sursei de infiltrare şi 
au fost facute demersuri tehnice pentru identificarea şi stoparea răspândirii virusului și protejării informațiilor societatii. 
Au fost anuntate autoritatile printr-o sesizare adresata Serviciului de combatere a criminalitatii informatice - DCCO – 
IGPR şi inregistrata sub nr. 569/06.10.2017. Totodata a fost informat DIICOT-ul şi CERT-ul pentru a intitia o ancheta 
în acord cu dispozitiile legale. Au fost transmise adrese de inforamre catre ASF şi FGA în cursul aceleiasi zile. S-a 
intocmit ticket de incident catre Karspersky – furnizorul de licente antivirus pentru a investiga şi ei incidentul. Timpul 
acestora de raspuns a fost de 48 ore, mult prea tarziu fata de urgenta activitatii/momentului, au inchis tichetul motivat de 
faptul ca versiunile de software erau vechi şi vulnerabile.  
Raportat la amploarea incidentului şi pentru a estima cat mai exact impactul atacului “ransomware” s-a apelat la 
suportul extern a unei mari firme specializate în producerea de sisteme tip antivirus şi servicii de interventie în caz de 
incident/atac informatic - firma Bitdefender - pentru a ne sprijini în identificarea unei solutii de dezinfectare a 
echipamentelor afectate. 

Cont Disponibil Moneda 
Casierie RON 2,578.17  RON 
Casierie HUF 34,150.00 HUF 
Casierie EUR 555.94 EUR 
Raiffeisen Bank RON 9,779,898.58  RON 
Raiffeisen Bank EUR 214,514.87 EUR 
Raiffeisen Bank USD 6,402.90 USD 
Raiffeisen Bank GBP 44.25 GBP 
Raiffeisen Bank HUF 94,941.47 HUF 
Raiffeisen Bank CHF 7,412.85  CHF 
BCR RON 46,260.64 RON 
BCR EUR 168,711.93 EUR 
BCR – colector RON 52,622.34  RON 
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Avand în vedere urgenta cu care trebuia intervenit pentru administrarea probelor catre organele de investigatie sesizate, 
pentru salvarea datelor/conservarea informatiilor şi pentru a restaura/reporni sistemele, ca masura imediata s-a dispus de 
catre lichidatorul judiciar: 
(i) achizitia unui echipament de stocare – storage de retea/server – de capacitate mare – 8 discuri de catre 8 TB pentru 
restaurarea datelor afectate de incidentul informatic din data de 06.10.2017. Echipamentul a fost achizitionat raportat la 
cea mai avantajoasa oferta din piata receptionata avand în vedere urgenta şi timpul de raspuns scurt. 
Astfel ca, echipamentul este de tip NAS Synology DS1817 cu 8 discuri de 8 TB la un cost de 11.405 lei fara TVA şi 
doua HDD externe de 4TB şi 2TB în cuantum de 890 lei fara TVA pentru salvarea informațiilor de pe stațiile locale. 
Achiziția a fost efectuata în data de 12.10.2017 echipamentul fiind recepționat în aceeași zi. 
(ii) contractarea de servicii de licente antivirus Bitdefender pentru securizarea serverelor fizice, virtuale şi a statiilor de 
lucru la un cost de 8.767eur, fara TVA pentru o perioada de 3 ani şi servicii de investigare/izolare/conservare/furnizare 
soft dezinfectare/decriptare pentru un cost de 4.000 eur, fara TVA. 
Izolarea sistemului informatic/oprirea acestuia pana la prezentarea echpelor DIICOT a facut imposibila derularea 
oricaror activitati/operatiuni specifice procesului de lichidare a societatii lipsa accesului la bazele de date/sistem 
informatic/cai de comunicatie prin e-mail afectand activitatile/masurile de lichidare a Astra Asigurari 
In data de 2.11.2017 s-a prezentat echipa DIICOT pentru ridicare probe, pentru demarare anchetei sens în care echipa 
lichidatorului, directorul IT al societatii au expus pe larg evenimentul/incidentul informatic din data de 06.10.2017 
urmând a fi furnizate echipei DIICOT probele/detaliile tehnice de evidenta a evenimentului. 
Probele au fost furnizate astfel ca prin adresa nr. 3256440/B4/ZCC din 10.11.2017 comunicata societății în data de 
13.11.2017 IGPR- Direcția de combatere a Criminalității Organizate informa asupra ridicării probelor, oportunitatea 
inițierii operațiunii de restaurare a datelor alterate urmare incidentului informatic şi deschiderea unui dosar penal 
3256/D/P/2017 aflat în competenta DIICOT Structura Centrala. 
In perioada imediat următoare au fost inițiate aceste activități de repornire cu scopul restaurării datelor şi identificării 
posibilelor nefuncționalități sau a pierderii de informații/date. Au fost aplicate soluțiile informatice furnizate de 
specialiștii Bitdefender, soluția antivirus şi au fost contactați specialiști de la Asseco (intr-un buget maxim de 8 ore) 
pentru a finaliza în bune condiții procesul de recuperare a datelor salvate pe tape-urile de back-up. 
Estimare repornire procese: mijlocul lunii decembrie 2017. 
8. Dosare în care Societatea are calitate procesuală  
8.1. Procedura insolvenţei Societății Debitoare - Dosare înregistrate pe rolul Secției a VII – a Civila 
8.1.1. 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 02.10.2017 instanța a acordat termen pentru 
continuarea procedurii la data de 11.12.2017. 
Prin aceeași hotărâre instanța a reținut următoarele: “Admite excepția inadmisibilității cererii formulate de 
administratorul special, excepţie invocată de lichidatorul judiciar, şi în consecinţă respinge cererea ca inadmisibilă. 
Admite excepția netimbrării cererilor de repunere în termen formulată de Toronilă Mihai, Toronilă Mihaela, Antoce 
Mihaela Gabriela, Blaj Mariana Diana şi în consecinţă anulează cererile formulate de aceştia ca netimbrate. Respinge 
cerererea de repunere în termen formulate de Mireşan Anamaria. Admite cererile de repunere în termen formulate de 
Cazacu Elena Doina, SC Lacoli Broker de Asigurare SRL, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere, Primăria Horezu şi Primăria Filiaşi. Pune în vedere lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL să 
procedeze la analizarea cererii de admitere a creanţelor formulate de Cazacu Elena Doina, SC Lacoli Broker de 
Asigurare SRL, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Primăria Horezu şi Primăria Filiaşi, iar 
în cazul în care a analizat cererile de admitere a creanţei să procedeze la notificarea petenţilor cu privire la analiza 
efectuată. Admite cererile de compensare formulate de creditorii de asigurări SC Sprinter Auto SRL şi Lazăr Vasile şi, 
în consecinţă dispune compensarea creanţelor reciproce existente între cei doi creditori şi debitoare până la concurenţa 
celei mai mici dintre acestea.”  
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 Civilă. 
8.1.2. Contestație 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.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 02.10.2017 instanța a dispus amânarea judecării cauzei pentru data de 27.11.2017, 
pentru precizarea contestației. 
- 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 Sentința civilă nr.5266/02.10.2017 instanța a admis excepția tardivității contestației, excepție invocată din oficiu, și 
a respins contestația ca tardiv formulată. 
Hotărârea a fost pronunțată cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. 
Împotriva hotărârii Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane - UM 0251 București a formulat apel, înregistrat pe 
rolul Curții de Apel, nefiind până la această dată stabilit prim termen. 
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- Dosar nr.10428/3/2017 - contestație formulată de Cab.Av.Diaconescu Adela, cu prim termen stabilit în data de 
19.06.2017. 
Prin Sentința civilă nr.5752/16.10.2017 instanța a respins contestația ca neîntemeiată. 
Hotărârea e pronunțată cu drept de apel în termen de 7 zile de comunicare. 
8.1.3. Contestații formulate împotriva măsurilor administratorului/ lichidatorului judiciar privind analiza 
cererii/înscrisurilor – Raport de analiza cereri publicat în BPI 5139/14.03.2017 
Împotriva măsurilor lichidatorului judiciar privind analiza cererilor/înscrisurilor au fost înregistrate contestații, astfel: 
- Dosar nr.9624/3/2017 - contestație formulată de CULCEA GINA NICOLETA, cu prim termen stabilit în data de 
19.06.2017. 
Prin Sentința civilă nr.5268/02.10.2017 instanța a admis excepţia netimbrării contestaţiei, invocată din oficiu de instanţă 
și a anulat contestaţia ca netimbrată. 
Hotărârea e pronunțată cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. 
8.1.4. Contestații formulate împotriva măsurilor administratorului/ lichidatorului judiciar privind analiza 
cererii/înscrisurilor – Raport de analiza cereri publicat în BPI 15983/31.08.2017 
Împotriva măsurilor lichidatorului judiciar privind analiza cererilor/înscrisurilor au fost înregistrate contestații, astfel: 
- Dosar nr.34550/3/2017 - contestație formulată de SC PA-RA-LI-TRANS SRL, cu prim termen stabilit în data de 
27.11.2017. 
- Dosar nr.34457/3/2017 - contestație formulată de Kazim Bal, cu prim termen stabilit în data de 27.11.2017. 
- Dosar nr.34401/3/2017 - contestație formulată de Toronila Mihai, Toronila Mihaela, Antoce Mihaela Gabriela, Blaj 
Maria-Diana, cu prim termen stabilit în data de 13.11.2017. 
- Dosar nr.33457/3/2017 - contestație formulată de Cristurean Dara Izabella, cu prim termen la data de 30.10.2017. 
Prin încheierea pronunțată în data de 30.10.2017 instanța a dispus amânarea judecării cauzei pentru data de 15.01.2018 
față de lipsa de procedură din cauza. 
8.1.5. 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 publicată 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 Sentința civilă nr. 5267/02.10.2017 instanța a admis excepția netimbrării contestației, invocată din oficiu de 
instanță și a anulat ca netimbrată contestația. 
Hotărârea e pronunțată cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. 
8.1.6. 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 aferent perioadei 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 Sentința civilă nr.5747/16.10.2017 instanța a respins contestația ca neîntemeiată. 
Hotărârea e pronunțată cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. 
8.1.7. Contestație împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar impotriva raportului preliminar 
privind cauzele  
Împotriva măsurilor lichidatorului judiciar inserate în cuprinsul raportului de cauze, The Nova Group Investments 
Romania SA a formulat contestație, înregistrată pe rolul Tribunalului București sub nr.35236/3/2017. 
Prin încheierea pronunțată în data de 13.11.2017 instanța a dispus amânarea judecării cauzei pentru data de 12.02.2018 
pentru achitarea taxei judiciare de timbru și pentru studiul întâmpinării. 
8.1.8. 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 contestații detaliate conform Anexei nr. 2.9. la prezentul raport, atât împotriva Tabelului 
preliminar de creanțe publicat în BPI nr. 6676/04.04.2016, cât și împotriva Tabelului preliminar rectificat nr.1. 
8.2. Alte litigii – materie civilă și penală 
8.2.1. Dosare în care Astra are calitate procesuala – materie civila 
Conform datelor furnizate de societate, Societatea avea la data de 31.10.2017 calitate procesuala în următoarele dosare: 
(i) Acțiuni în regres – pretenții – formulate de societate în recuperarea creanțelor deținute împotriva debitorilor – 
asiguratori/persoane fizice – 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 – 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, ce se afla pe rolul instanțelor la data prezentului 
raport - Situația acestor dosare este detaliata în cuprinsului Anexei 2.8.; 
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(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.  
- 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, 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, va fi continuată corespondența cu executorii judecătorești pentru stăruință în 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. 
8.2.2. Dosare în care Astra are calitate procesuală – materie penală 
Societatea are calitate de parte responsabila civilmente în 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. 
8.3. 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: 20 litigii 
(inclusiv litigii 2017 în cadrul carora la aceasta data doar Mabisz este parte) 
- din dosare de daună auto: 8 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. 
9. 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) şi onorariul variabil aferent valorificarii 
activelor. Până la data finalizării prezentului raport onorariul a fost achitat partial.  
10. Măsuri preconizate până la următorul termen procedural 
→ 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.  
→ Finalizarea operațiunilor de valorificare a portofoliului de bancassurance 
→ Continuarea activităților de vânzări a activelor din patrimoniul societăți 
11. Solicitări 
Față de cele menționate, solicităm onoratei instanțe să ia act de: 
� Activitatea operațională desfășurată de Lichidatorul Judiciar în perioada de raportare, respectiv 01.08.2017 – 
15.11.2017 
� Activitatea financiara a Debitoarei Astra în perioada de raportare, aceasta fiind reflectată în situația încasărilor și 
plăților menționate în Capitolul 5, aferente perioadei de raportare 01 august – 31 octombrie 2017.  
și să acorde un nou termen în vederea continuării procedurii falimentului debitoarei și a întreprinderii demersurilor 
specifice acestui stadiu procedural.  
12. Anexe 
Anexa 1 – Situația încasărilor și plăților în perioada 01.08 – 31.10.2017. 
Anexa 2 – Situația litigiilor la 31.10.2017 

Lichidator judiciar, KPMG Restructuring SPRL 
* 
 

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

Nr. Crt. Forma Abonament Preţ vânzare 

1 Suport electronic 

365 zile 949,95 lei 

90 zile 237,49 lei 

30 zile 79,16 lei 
 
 
 
 

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

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