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Județul Botoşani 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CYPRINUS SRL, cod unic de înregistrare: 18780928 
România, Tribunalul Botoşani, Secţia a II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal 
Str. Maxim Gorki, nr. 8,  
Dosar nr. 4495/40/2014/a4 
Termen: 25 aprilie 2018 

Citaţie 
emisă la: ziua 03 luna 04 anul 2018 

Către,  
Pârâţi 
1.Amişculesei Andrei, cu domiciliul în municipiul Botoşani, str. Hatman Arbore nr. 50, judeţul Botoşani. 
2.Amişculesei Marius – Dumitru, cu domiciliul în municipiul Botoşani, str. Hatman Arbore nr. 50, judeţul Botoşani. 
3. Amişculesei Dumitru, cu domiciliul în municipiul Botoşani, str. Hatman Arbore nr. 50, judeţul Botoşani,  
Sunt chemaţi la această instanţă, camera P.02, completul CF 2, în ziua de 25, luna 04, anul 2018, ora 8.30, în calitate de 
pârâţi, în proces cu reclamantul CII Liahu Doru, cu sediul în municipiul Dorohoi, Aleea Victoria nr. 5, bloc D.17, ap. 
11, judeţul Botoşani, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Cyprinus SRL, cu sediul social în localitatea 
Răchiţi, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani, cod unic de înregistrare 18780928, număr de ordine în registrul comerţului 
J07 /356/2006, pentru - art. 169 din Legea nr. 85/2014 – repunere pe rol. Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit 
pentru judecată, aveţi posibilitatea de a depune întâmpinare, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi 
de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. 
Parafa preşedintelui instanţei,                Grefier, 
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Municipiul Bucureşti 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea DDS GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 12442588 
Tribunalul București, Secţia a VII-a Civilă 
Complet C5 
Dosar nr. 6817/3/2017 
Termen: 09.05.2018 
Debitor: Societatea DDS Group SRL - în faliment 

Proces-verbal 
al şedinţei adunării creditorilor Societăţii DDS Group SRL din 03.04.2018, ora 15.00 

Adunarea creditorilor a fost convocată pentru data de 03.04.2018, ora 15, la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Bucureşti, str. Henri Coandă nr. 27, sector 1, potrivit convocatorului publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 
6505 din 28.03.2018. 
Potrivit art. 49 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedura insolvenţei, şedinţele adunării creditorilor vor avea loc în 
prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor asupra averii debitorului, iar 
potrivit art. 48 alin. (4) din lege, creditorii vor putea vota şi prin corespondenţă. 
La data şi ora indicate în convocator, la sediul administratorului judiciar nu s-a prezentat niciun creditor. Prin 
corespondență a fost primit votul creditorilor: 
- Banca Transilvania SA, deţinând 24,530 % din valoarea totală a creanţelor; 
- Libra Internet Bank SA, deţinând 3,713 % din valoarea totală a creanţelor; 
- Unicredit Bank SA, deţinând 2,360 % din valoarea totală a creanţelor; 
- Creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice București – Serviciul Juridic Mijlocii, deţinând 7,313 % 
din valoarea totală a creanţelor; 
- Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA - IFN, deţinând 7,079 % din 
valoarea totală a creanţelor; 
- creditoarea Directia Venituri Buget Local Sector 2, deţinând 0,090 % din valoarea totală a creanţelor; 
- creditoarea Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3, deţinând 0,011 % din valoarea totală a creanţelor; 
- societatea Eaton Electric SRL, deținând 12,279 % din valoarea totală a creanţelor; 
- societatea Courbi Rom SRL, deţinând 2,244 % din valoarea totală a creanţelor; 
- societatea Dablerom SRL, deţinând 1,659 % din valoarea totală a creanţelor; 
- societatea El-Ness SRL, deţinând 0,022 % din valoarea totală a creanţelor; 
- societatea Electromagnetica SA, deţinând 0,159 % din valoarea totală a creanţelor; 
- societatea M.E.C.I. Comercial & Logistic SRL, deţinând 0,222 % din valoarea totală a creanţelor; 
- societatea Megatech Trading & Consulting SRL, deţinând 0,180 % din valoarea totală a creanţelor. 
Se constată că au votat creditori deţinând 61,861 % din totalul creanţelor împotriva averii debitorului potrivit Tabelului 
definitiv consolidat al creanțelor publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 5996 din 21.03.2018, adunarea 
fiind legal constituită. 
Ordinea de zi: 
1. Aprobarea solicitării adjudecatarului Ștefan Daniel privind plata eșalonată a sumei de 190.736,10 lei, reprezentând 
diferența de preț pentru bunul imobil situat în Constanța, str. Țepeș Vodă nr. 14B, jud. Constanța, adjudecat în cadrul 
ședinței de licitație din data de 01.03.2018, după cum urmează: prima tranșă în sumă de 50.000 lei la data de 25 aprilie 
2018, a doua tranșă în sumă de 50.000 lei la data de 25 mai 2018, a treia tranșă în sumă de 50.000 lei la data de 25 iunie 
2018 și ultima tranșă în valoare de 40.736,10 lei la data de 25 iulie 2018. 
Cu privire la unicul punct de pe ordinea de zi au fost exprimate următoarele puncte de vedere: 
- creditoarea Banca Transilvania SA nu a aprobat solicitarea adjudecatarului Ștefan Daniel privind plata eșalonată a 
sumei de 190.736,10 lei, reprezentând diferența de preț pentru bunul imobil situat în Constanța, str. Țepeș Vodă nr. 
14B, jud. Constanța. 
- creditoarea Libra Internet Bank SA a aprobat solicitarea adjudecatarului Ștefan Daniel privind plata eșalonată a sumei 
de 190.736,10 lei, reprezentând diferența de preț pentru bunul imobil situat în Constanța, str. Țepeș Vodă nr. 14B, jud. 
Constanța, adjudecat în cadrul ședinței de licitație din data de 01.03.2018, după cum urmează: prima tranșă în sumă de 
50.000 lei la data de 25 aprilie 2018, a doua tranșă în sumă de 50.000 lei la data de 25 mai 2018, a treia tranșă în sumă 
de 50.000 lei la data de 25 iunie 2018 și ultima tranșă în sumă de 40.736,10 lei la data de 25 iulie 2018. 
- creditoarea Unicredit Bank SA a votat pentru aprobarea solicitării adjudecatarului Ștefan Daniel privind plata 
eșalonată a sumei de 190.736,10 lei, reprezentând diferența de preț pentru bunul imobil situat în Constanța, str. Țepeș 
Vodă nr. 14B, jud. Constanța, adjudecat în cadrul ședinței de licitație din data de 01.03.2018, după cum urmează: prima 
tranșă în sumă de 50.000 lei la data de 25 aprilie 2018, a doua tranșă în sumă de 50.000 lei la data de 25 mai 2018, a 
treia tranșă în sumă de 50.000 lei la data de 25 iunie 2018 și ultima tranșă în valoare de 40.736,10 lei la data de 25 iulie 
2018. 
- creditoarea Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice București – Serviciul Juridic Mijlocii a arătat că este de 
acord cu eșalonarea diferenței de preț, însă a solicitat lichidatorului judiciar să transmită proprietatea asupra bunului la 
momentul încasării întregului preț de adjudecare a bunului. 
- creditoarea Fondul Național De Garantare a Creditelor Pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN a comunicat 
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că achiesează la punctul de vedere al creditorului bugetar DGRFP București, cu privire la ordinea de zi a Adunării 
Creditorilor din data de 03.04.2018. 
- creditoarea Direcția Venituri Buget Local Sector 2 a comunicat că nu este de acord cu solicitarea adjudecatarului 
ȘTEFAN DANIEL privind plata eșalonată a sumei de 190.736,10 lei. 
- creditoarea Direcția Generală Impozite și Taxe Locale Sector 3 a precizat că aprobă solicitarea adjudecatarului Ștefan 
Daniel privind plata eșalonată a sumei de 190.736,10 lei, reprezentând diferența de preț pentru bunul imobil, adjudecat 
în cadrul ședinței de licitație din data de 01.03.2018. 
- societatea Eaton Electric SRL a votat în sensul aprobării solicitării adjudecatarului Ștefan Daniel privind plata 
eșalonată a sumei de 190.736,10 lei (conform Convocatorului nr. 3215/26.03.2018) reprezentând diferența de preț 
pentru bunul imobil situat în Constanța, str. Țepeș Vodă nr. 14B, județ Constanța, adjudecat în cadrul ședinței de 
licitație din data de 01.03.2018. 
- societatea Courbi Rom SRL a comunicat că este de acord cu ordinea de zi. 
- societatea Dablerom SRL a comunicat că este de acord cu ordinea de zi. 
- societatea El-Ness SRL a comunicat că este de acord cu ordinea de zi. 
- societatea Electromagnetica SA a votat pentru aprobarea solicitării adjudecatarului Ștefan Daniel privind plata 
eșalonată a sumei de 190.736,10 lei, reprezentând diferența de preț pentru bunul imobil situat în Constanța, str. Țepeș 
Vodă nr. 14B, jud. Constanța, adjudecat în cadrul ședinței de licitație din data de 01.03.2018, după cum urmează: prima 
tranșă în sumă de 50.000 lei la data de 25 aprilie 2018, a doua tranșă în sumă de 50.000 lei la data de 25 mai 2018, a 
treia tranșă în sumă de 50.000 lei la data de 25 iunie 2018 și ultima tranșă în valoare de 40.736,10 lei la data de 25 iulie 
2018. 
- societatea M.E.C.I. Comercial & Logistic SRL a comunicat că nu este de acord cu plata eșalonată. 
- societatea Megatech Trading & Consulting SRL a comunicat că este de acord cu ordinea de zi. 
Adunarea creditorilor, cu majoritatea absolută de 59,842 % din totalul creanțelor prezente, aprobă solicitarea 
adjudecatarului Ștefan Daniel privind plata eșalonată a sumei de 190.736,10 lei, reprezentând diferența de preț pentru 
bunul imobil situat în Constanța, str. Țepeș Vodă nr. 14B, jud. Constanța, adjudecat în cadrul ședinței de licitație din 
data de 01.03.2018, după cum urmează: prima tranșă în sumă de 50.000 lei la data de 25 aprilie 2018, a doua tranșă în 
sumă de 50.000 lei la data de 25 mai 2018, a treia tranșă în sumă de 50.000 lei la data de 25 iunie 2018 și ultima tranșă 
în valoare de 40.736,10 lei la data de 25 iulie 2018. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare originale. 

Cabinet Individual de Insolvenţă Vonica Lucian, lichidator judiciar al Societăţii DDS Group SRL 
 
2. Societatea JIN YE 88 IMPEX SRL, cod unic de înregistrare: 11267535 
Mit Insolv SPRL - Filiala Argeş, Înregistrată în Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II-0725; Atestat UNPIR: 
2B0725; CUI: 32620680, Mun. Piteşti, Bd. I.C. Brătianu, nr.36, bl.30, sc.B, et. 1, ap.4, judet Argeş, 
Telefon:0761.651.524/Fax: 0348.408.536/ E-mail: office@insolv-valcea.ro 
Tribunalul Bucureşti 
Dosar nr. 21483/3/2015 
Debitor: Soc. Jin Ye 88 Impex SRL 
Termen fond: 04.06.2018  

Convocare comitet creditori 
Nr. 433/27.03.2018 

1.Date privind dosarul: Număr dosar 21483/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti; 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul Bucureşti, Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6, 
sectorul 3, Telefon (centrala): 021 - 408.36.00; 408.37.00, fax: 318.77.00, E-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro; tr-
bucuresti@just.ro. 
3.1.Debitor: Soc. Jin Ye 88 Impex SRL, cu sediul în Bucureşti,Sector 2, str. Sos. Fundeni, nr.233, bl.114, sc.B, et.3, 
ap.59, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/11619/1998, având 
Cod de Identificare Fiscală RO11267535 
3.2. Administrator special: Jin Lixia  
4.Creditori:  
Jin Lixia, nascuta la data de 28.05.1964, în China, cu resedinta în Bucureşti, Sos. Fundeni, nr.233, bl.114, ap.59, sector 
25, identificata cu permis de sedere seria RO0291632, emis de autoritatile din Bucureşti la data de 22.10.2012, valabila 
pana la data de 21.10.2017, avand CNP 8640528400021. 
- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, în reprezentarea Administraţiei Sectorului 2 a Finantelor 
Publice, str. Sperantei, nr. 40, sector 2, Bucureşti 
- Cabinet Individual Avocat Badulescu Aurelian, cu sediul social în Drobeta Turnu Severin, str. Iuliu Maniu, nr.28, bl.2, 
sc.1, ap.21, jud. Mehedinti, cod fiscal nr. 2763549, cu adresa de corespondenta în Bucureşti, Bd. Ferdinand, nr.116, 
parter, sector 2, prin avocat titular Badulescu Aurelian 
- Jin Lixia, cetatean chinez, nascuta la data de 28.05.1964, în China, cu rezidenta în Bucureşti, sector 2, sos. Fundeni, 
nr.233, bl.114, ap.59, identificata cu permis de sedere seria RO0291632, emis de autoritatile din Bucureşti la data de 
22.10.2014, avand CNP 8640528400021, prin avocat Ciontu Irina, cu domiciliul ales în Bucureşti, bld Ferdinand nr.116 
Sector2 
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- Stratulat Ion Cornel, loc. Ilfov, jud. Ilfov, CNP 1830914410061 
5.Administrator judiciar: Mit Insolv SPRL Filiala Arges, cu sediul în Mun. Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr.36, bl.30, sc.B, 
et. 1, ap.4, judet Argeş,Telefon:0761.651.524/Fax: 0348.408.536/ E-mail: office@insolv-valcea.ro, atestat UNPIR nr. 
2B0725, Cod de identificare fiscala: RO 32620680, prin practician în insolvenţă Areta Ciupilan 
6.Subscrisa Mit Insolv SPRL Filiala Arges, cu sediul în Mun. Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr.36, bl.30, sc.B, et. 1, ap.4, 
judet Argeş,Telefon:0761.651.524/Fax: 0348.408.536/ E-mail: office@insolv-valcea.ro, atestat UNPIR nr. 2B0725, 
Cod de identificare fiscala: RO 32620680, prin practician în insolvenţă Areta Ciupilan, desemnată în calitate de 
administrator judiciar al debitorului soc. Jin Ye 88 Impex SRL, cu sediul în Bucureşti,Sector 2, str. Sos. Fundeni, 
nr.233, bl.114, sc.B, et.3, ap.59, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucureşti sub nr. 
J40/11619/1998, având Cod de Identificare Fiscală RO11267535, prin şedinţa publică din 22.06.2015, pronuntata de 
catre Tribunalul Bucureşti, în dosarul nr. 21483/3/2015, în temeiul art. 144, alin. 1 din Legea privind procedura 
insolvenţei, convoacă Comitetul creditorilor debitorului. Jin Ye 88 Impex SRL. 
Adunarea comietului creditorilor va avea loc sediul administratorului judiciar din Mun. Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr.36, 
bl.30, sc.B, et. 1, ap.4, judet Argeş, la data de 08.06.2018, ora 10. 
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procură specială şi legalizată sau, în cazul 
creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi 
prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, semnatura fiind legalizată de notarul 
public ori certificată şi atestată de un avocat, sau înscrisul în format electronic, caruia i s-a raportat, ataşat sau asociat 
semnatura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la 
administratorul judiciar până în ziua fixată pentru exprimarea votului.  
Ordinea de zi: discuatrea şi aprobarea raportului trimestrial numarul 8 și 9 privind sitiuatia financiara a averii 
debitorului. 
Informaţii suplimentare:Pentru alte informaţii suplimentare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar. 

Administrator judiciar Mit Insolv SPRL Filiala Arges 
 
3. Societatea POINT FUEL SRL, cod unic de înregistrare: 33504721 
Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-a Civila 
Dosar nr: 4062/3/2018 
Debitoare: Point Fuel SRL - în insolventa 

Tabelul preliminar 
cuprinzand toate creantele inregistrate impotriva averii debitoarei Point Fuel SRL - în insolventa 

intocmit in conformitate cu prevederile art. 110 din Legea 85/2014 
159(1).3 CREANTE GARANTATE 

Nr. 
crt. 

Denumire Adresa Suma solicitata Suma admisa Observatii 
Procent 

categorie 

Procent 
total masa 

credala 

3 
BRD-GSG SA- 
SUCURSALA 
UNIREA 

Bucureşti, str. 
Vintila Voda nr. 2, 
sector 3 

lei 62,238.33 lei 62,238.33 

provizoriu pana 
la evaluarea 
garantiei conform 
art. 103 din 
Legea nr. 
85/2014 

11.16% 9.55% 

Total categorie lei 62,238.33     9.55% 
161.5 CREANTE BUGETARE 

Nr. 
crt. 

Denumire Adresa Suma solicitata Suma admisa Observatii 
Procent 

categorie 

Procent 
total masa 

credala 

1 

DGRFP-
Administratia 
Sectorului 6 a 
Finantelor Publice 

Bucureşti, str. 
Sperantei nr. 40, 
sector 2 

lei 31,646.00 lei 31,646.00   99.45% 4.8549% 

2 DITL sector 6 
Bucureşti, Bd. 
Drumul Taberei nr. 
18, sector 6 

lei 174.00 lei 174.00   0.55% 0.0267% 

Total categorie lei 31,820.00     4.8816% 
161.8 CREANTE LIVRARI PRODUSE, PRESTARI SERVICII, CHIRII 

Nr. 
crt. 

Denumire Adresa Suma solicitata Suma admisa Observatii Procent 
categorie 

Procent 
total masa 

credala 

1 RCS&RDS 

Bucureşti, str. Dr. 
Staicovici nr. 75, 
Forum 2000 
Building, faza I, et. 
2, sector 5 

lei 1,131.07 lei 1,107.08 

Diferenta de 
23,99 lei a fost 
inlaturata de la 
inscriere deoarece 
creanta este 
nascuta dupa data 
deschiderii 
procedurii de 
insolventa 

0.20% 0.17% 
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2 
CAMION 
LOGISTIC SRL 

Sediul ales la 
KOLCZE ILIUTA 
& ASOCIATII 
SRL, Bucureşti, 
Calea Rahovei nr. 
266-268, corp 2, et. 
2, cam 25, sector 5 

lei 13,390.79 lei 13,390.79   2.40% 2.05% 

3 
MOL ROMANIA 
PETROLEUM 
PRODUCTS SRL 

Sediul ales la 
Andrei Marian-
Cabinet de Avocat, 
Cluj-Napoca, str. 
Onisifor Ghibu nr. 
1, ap. 8, jud. Cluj 

lei 82,695.16 lei 82,695.16   14.83% 12.69% 

4 
SILVICOM 
IMPEX ’95 SRL 

sediul ales în 
Bucureşti, Calea 
Floreasca nr. 39, et. 
3, sector 1 

lei 57,025.83 lei 57,025.83   10.22% 8.75% 

5 
AZROM AGRO 
PT SRL 

sediul ales: Cabinet 
Individual de 
Avocat Dobrescu 
Tudor Bucureşti, 
Bd. Corneliu 
Coposu nr. 53, et. 2, 
ap. 6, sector 3 

lei 403,554.64 lei 403,554.64   72.35% 61.91% 

Total categorie lei 557,773.50     85.57% 
Total general lei 651,831.83     100.00% 

Administrator judiciar Alpha Professional IPURL 
asociat coordonator Andrei Dica 

 
4. 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: 16.04.2018 

Extras 
raport de activitate pentru perioada 16 noiembrie 2017 - 31 ianuarie 2018 

și situația privind cheltuielile efectuate în perioada 01 noiembrie 2017– 31 ianuarie 2018, 
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 16.11.2017 – 31.01.2018 (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 noiembrie 2017 – 31 ianuarie 2018. 
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 
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perioadei de raportare: 
Sumar principalelor activități desfășurate în perioada de raportare 
Efectuarea procedurilor de publicitate pentru valorificarea activelor şi tinerea licitațiilor de vânzare 
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; 
Depunerea lucrărilor de selecționare documente 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 16.11.2017 - 31.01.2018 
Personal Sucursala din Slovacia nu mai are angajati proprii. 

Pentru lichidarea activităților specifice aceste sucursale se colaborează cu furnizorul de servicii 
administrativ-operative VGD Slovakia Payroll. 

Conturi Curente 
Disponibilități 

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

Active fizice Autoturismele, proprietatea sucursalei din Slovacia, 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 către 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 o oferta totala de 30.000 euro fara TVA. 
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. 
In acest sens în perioada de raportare au fost colectate şi alte oferte pe plan local încercându-se 
valorificarea acestora şi în Slovacia. Masurile de valorificare continua în perioada urmatoare. 

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. 
În ceea ce privește solicitările privind furnizarea unor documente din arhivă venite din partea instituțiilor publice 
abilitate, lichidatorul judiciar asigură comunicare acestora, eliberarea și punerea la dispoziție a documentelor. 
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 asigurații care au depus cereri de 
plata direct la autoritate. Începând cu data de 6.10.2017, ulterior incidentului informatic, furnizările de date s-au limitat 
la informațiile disponibile şi documentele în format fizic. Ulterior accesului la serverele și la aplicațiile din Romania s-a 
continuat procesul de comunicare documente şi informații în vederea soluționării cererilor de plata primite. 
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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. 
Precizăm că în perioada de raportare s-au primit solicitări de predare dosare deschise de Astra pentru care s-au primit la 
FGA cereri de plată și care nu au fost identificate ca fiind predate în perioada septembrie – octombrie 2015 (anterior 
deschiderii procedurii de faliment). Întrucât dosarele fizice se află la societatea de arhivare (ca urmare a predării spre 
inventariere și depozitare) s-a cerut extragerea cutiilor și identificarea dosarelor cu scopul de a fi predate. Costurile 
aferente acestei operațiuni se suportă de Astra în considerarea obligațiilor de furnizare documente pentru soluționarea 
cererilor de plată. 
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 creanțelor declarate de FGA este prezentat în cap. 
2.5. 
1.1.3. Relația cu Mabisz 
În perioada de raportare Lichidatorul judiciar a derulat similar operațiunii derulate cu FGA, analiza dosarelor 
ASOCIATIA SOCIETATILOR DE ASIGURARE DIN UNGARIA - BIROUL DE ASIGURARI AUTO DIN 
UNGARIA (MAGYAR BIZTOSITOK SZOVETSEGE) (denumit pe scurt „Mabisz”). Față de documentele depuse 
inițial de creditor pentru înscrierea la masa credală precum și în corelare cu plățile efectuate de FGA către Mabisz, am 
solicitat creditorului actualizarea creanței în vederea înregistrării corecte la masa credală dar și pentru eliminarea 
condiției suspensive. 
1.1.4. Comunicări către creditorii ce au adresat solicitări scrise 
În perioada de raportare, a fost continuat procesul de comunicare a reprezentanților Lichidatorului Judiciar cu asigurații, 
creditorii şi alte parți interesate, prin intermediul adreselor de e-mail comunicate creditorilor pe site-ul Astra și în 
publicările din BPI (respectiv kpmg@astrasig.ro, declaratiedecreanta@astrasig.ro, creantesalariale@astrasig.ro), ce sunt 
verificate periodic de reprezentanții KPMG. 
1.2. 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 

Noiembrie 2017 
Contract de vânzare-
cumpărare nr. 
3520/16.11.2017 

Bitdefender SRL 
Achiziție produse antimalware şi servicii 
forensics 

Decembrie 2017 

Act adițional nr. 2 din 
data de 08.12.2017 la 
contractul de prestări 
servicii medicale nr. 
127 din data de 
08.06.2016 

Romgermed Văcărești 
SRL 

Act adițional de prelungire a valabilității 
contractului de prestări servicii medicale 
nr. 127/08.06.2016 – servicii medicina 
muncii (raportat conform raportului de 
activitate publicat în BPI nr. 
15012/11.08.2016) 
Valabilitatea contractului a fost prelungită 
până la data de 08.04.2018 

Decembrie 2017 
Contract nr. 
18814/19.12.2017 

Deloitte Consultanță 
SRL 

Servicii de evaluare cu data de referință 
31.12.2016 

Decembrie 2017 
Contract de cesiune de 
creanțe fn/29.12.2017 

MDN Print EOOD 

Cesiune de creanță în legătură cu debitorul 
cedat Power Insurance Broker SRL – în 
faliment. Creanța consta în totalul sumei 
scadente, chirografare înscrisa în tabelul de 
creanțe al Power Insurance Broker. 

Februarie 2018 
Act adițional nr. 1 la 
contractul de închiriere 
nr. 568-AP/14.10.2016 

AMDA Properties SRL 

Modificarea (in sensul diminuării) 
suprafeței spațiului închiriat și prelungirea 
duratei contractuale cu o perioada de 2 ani, 
începând cu 12.02.2018 

Februarie 2018 
Contract de vânzare 
cumpărare nr. 
AST10/12.02.2018 

R&M INTL 94 SRL 
Achiziționare hard disk SYNOLOGY 
NAS ds 218+1HDD 8TB WD 
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Având în vedere incidentul informatic ce a avut loc în data de 06.10.2017, care a avut ca obiect criptarea (parțială) a 
datelor aflate pe server-ele ASTRA (virus de tip ransomware” care a făcut inaccesibilă utilizarea partițiilor cu baze de 
date), prezentat detaliat în cadrul rapoartelor de activitate anterioare, în perioada curentă de raportare, Lichidatorul 
judiciar a continuat demersurile necesare pentru securizarea informațiilor create de ASTRA şi repornirea sistemelor. In 
acest sens, au fost achiziționate de urgenta echipamente de tipul hard disk, de la societatea RM INTL 94 SRL. Totodată, 
au fost achiziționate produse și servicii de la prestatorul Bitdefender SRL, precum Bitdefender GravityZone Elite, 
necesare pentru actualizarea bazei de semnături antimalware, antispam şi a motoarelor de scanare pe toată perioada de 
valabilitate a licențelor; actualizarea versiunii de produs pe toată perioada de valabilitate a licențelor, via internet, suport 
tehnic prin e-mail și servicii de forensic pentru perioada 06-09 octombrie 2017. 
Având în vedere prevedere imperative ale Codului muncii, conform cărora serviciile de medicina muncii sunt 
obligatorii oricărei organizații, astfel cum sunt reglementate de Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 și 
Hotărârea de Guvern nr. 355 din 11 aprilie 2007 publicată în monitorul oficial nr. 332 din 17 mai 2007 privind 
supravegherea sănătății angajaților, Lichidatorul judiciar, respectând dispozițiile legale, a încheiat actul adițional pentru 
prelungirea duratei contractuale până la data de 08.04.2018. 
Contractul de presări servicii de evaluare a fost încheiat de ASTRA şi Deloitte Consultanță SRL (in calitate de 
prestator) urmare a avizului dat de comitetul creditorilor în cadrul ședinței din data de 10.11.2017. Scopul încheierii 
acestui contract a fost acela de a efectua o actualizare a valorilor raportului de evaluare determinate prin Raportul de 
evaluare întocmit de Deloitte în privința participațiilor deținute de ASTRA la 31.12.2016. Scopul actualizării valorilor 
la data de evaluare 31.12.2016 în privința deținerilor/participațiilor, a fost acela de a determina atât valorile de piață cât 
și cele de vânzare forțată cât mai actuale, în vederea valorificării acestora în cadrul unei potențiale tranzacții. 
Totodată, în considerarea diminuării numărului de angajați ai ASTRA şi în vederea reducerii costurilor de conservare, 
în luna Februarie 2018 a fost încheiat act adițional la contractul de închiriere nr. 568 din data de 14.10.2016 semnat de 
ASTRA și AMDA Properties SRL. Obiectul actului adițional este diminuarea suprafeței închiriate aferente spațiului de 
birouri (sediul social) din str. Nerva Traian nr. 3, sector 3, București, la un total de 332 mp. Modificarea a intrat în 
vigoare în data de 12.02.2018. 
2. Activități derulate de Lichidatorul Judiciar în perioada de raportare 
2.1. 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 04.09.2017 în dosarul 32802/3/2015, precum 
și alte înscrisuri (cereri) recepționate de Lichidatorul judiciar sau ridicate de la dosarul de fond, 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 buletinul procedurilor de 
insolvență nr. 23054/07.12.2017, a raportului privind analiza cererilor recepționate conform detaliere de mai jos: 

Tip cerere Denumire creditor 
Cerere de admitere creanță Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni 

Cerere de admitere creanță 
Cadar Secin, Valcu Cosmin, Simiceanu Narcisa, pentru minorul Barbu Claudiu 
Constantin 

Cerere de admitere creanță 
Ciubota Rodica, Ciubota Maria Bianca, prin reprezentant legal Ciubota Rodica, 
Ciubota Elena Alexia, prin reprezentant Ciubota Rodica, Ciubota Maria 

Cerere de admitere creanță Iureș Puiu Claudiu 
Cerere de admitere creanță Vlad Nicolae 
Cerere de admitere creanță Municipiul Marghita 
Cerere de repunere în termen Albet Carmen Luciana 
Cerere de repunere în termen Costin Narcis Dumitru 
Cerere de repunere în termen Antohi Mirela Mădălina 
Cerere de repunere în termen Apostoaiei Cornel 
Cerere de admitere creanță Spitalul Clinic de Urgență București (Calea Floreasca) 

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. 
Prin încheierea emisă de instanță față de termenul de judecată din data de 11.12.2017, la care au fost prezentate (prin 
note scrise) analizele cererilor de mai sus, instanța a hotărât astfel: 
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Denumire creditor 
Soluție instanță conform încheiere din data de 

11.12.2017 
Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni Fara solutie din partea instantei 
Cadar Secin, Valcu Cosmin, Simiceanu Narcisa, pentru 
minorul Barbu Claudiu Constantin 

Respinge ca neîntemeiată cererea 

Ciubota Rodica, Ciubota Maria Bianca, prin reprezentant 
legal Ciubota Rodica, Ciubota Elena Alexia, prin 
reprezentant Ciubota Rodica, Ciubota Maria 

Fara solutie din partea instantei 

Iureș Puiu Claudiu Fara solutie din partea instantei 
Vlad Nicolae Fara solutie din partea instantei 
Municipiul Marghita Fara solutie din partea instantei 

Albet Carmen Luciana 
Admite cererea de repunere în termen. Pune în vedere 
Lichidatorului judiciar să efectueze analiza pe fond a 
acestei cereri. 

Costin Narcis Dumitru 
Admite cererea de repunere în termen. Pune în vedere 
Lichidatorului judiciar să efectueze analiza pe fond a 
acestei cereri. 

Antohi Mirela Mădălina Instanța nu a fost investită cu această cerere 
Apostoaiei Cornel Instanța nu a fost investită cu această cerere 
Spitalul Clinic de Urgență București (Calea Floreasca) Fara solutie din partea instantei 

Pentru situațiile în care instanța admis cererile de repunere în termen formulate de către creditori, Lichidatorul judiciar 
va efectua analiza fondului declarațiilor de creanță, urmând a proceda, acolo unde va fi cazul, la includerea creditorilor 
în tabelul definitiv de creanțe al ASTRA. Conform dispozițiilor legale, creditorii vor fi notificați în consecință. 
2.2. Demersuri cu privire la arhivarea documentelor 
2.2.1. Demersuri efectuate de Lichidatorul judiciar cu privire la documentele de asigurări, diminuarea costurilor de 
păstrare de către societatea de arhivare şi control al Arhivelor Naționale 
In perioada de raportare, s-a depus o nouă lucrare de selecționare înregistrata sub nr. ANB-3974-23.11.2017 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 în cadrul lunii decembrie și prin Adresa nr. ANB-12052-
U/14.02.2018 am fost informați ca s-a aprobat lucrarea nr. 3. 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 continua sa lucreze la depunerea unor noi lucrări de 
selecționare pentru a fi verificate de comisia de selecționare a Serviciului Arhive naționale Istorice centrale. Această 
operațiune va fi efectuată periodic. Din cauza cantității semnificative a arhivei Astra se estimează ca vor mai fi depuse 
astfel de lucrări importante (include arhiva din București dar și arhiva din teritoriu) pe parcursul anului 2018 și ulterior 
se vor depune doar pe măsură de documentele ajung să depășească termenul de păstrare (anual). 
2.2.2. 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. 
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. 
2.3. 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 menționată 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 
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. 
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 
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București inventarierea acestor bunuri s-a derulat cu dificultate, din cauza numărului mare de active şi spațiul limitat 
disponibil. Inventarierea a fost operațională şi cu scopul alocării activelor mobile, imobilelor valorificate sau pentru 
publicitatea individuala în scopul valorificării. 
In perioada de raportare au fost centralizate liste/rezultate şi au fost desfășurate operațiuni de mapare a inventarelor 
fizice – desfășurate în condițiile mai sus menționate – pe evidenta scriptica. 
2.4. 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: 
- Sunt 1133 de dosare de executare active aflate în derulare la birouri de executori judecătorești din București și 
teritoriu. 
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. 
Conform tabelului preliminar de creante publicat în BPI nr.2763, Astra figureaza inscrisa în grupa creantelor 
subordonate conform art.161 pct. 10 lit. A cu o creanta admisa în cuantum de 138.008.325,45 lei. De asemenea, intrucat 
am constatat inscrierea unor creante pentru societati afiliate Medien Holding care erau neintemeiate, am procedat la 
contestarea acestora şi de asemenea la contestarea rangului de creanta subordonata a creantei Astra. 
2.5. 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. 4 asupra creanțelor Fondului de garantare a asiguraților, raport ce 
prezintă modul în Lichidatorul judiciar și-a îndeplinit atribuțiile în perioada 15 octombrie – 15 decembrie 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. 22823/18.12.2017. 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. 4: 
1. Centralizator al sumelor suplimentare acceptate ca şi creanțe certe, lichide şi exigibile la data de 15.12.2017 pentru 
inscriere la masa credala ca urmare a analizei derulate de Lichidatorul judiciar în perioada 15.10 – 15.12.2017 

 
Valoare creanță 

(RON) 
Tip creanță 

Prioritate/încadrare 
(Legea nr. 85/2014) 

Creanțe plătite cererea 12 – estimare 
conform metodologie descrisa 

28,797,641.30 
Creanță de 
asigurări 

Art. 267 alin. 1 

Total creanță scadentă 28,797,641.30   
2. Centralizator al creanțelor Fondului de garantare a asiguraților ce reprezintă totalul creanțelor certe, lichide și 
exigibile la data de 15.12.2017 ce vor fi incluse la masa credală: 

 
Valoare creanță 

(RON) 
Tip creanță 

Prioritate/încadrare 
(Legea nr. 85/2014) 

Creanțe plătite cererile 1-7 - analiza 
dosarelor de dauna ce au făcut obiectul 
plaților efectuate de FGA 

92,588,318 
Creanță de 
asigurări 

Art. 267 alin. 1 

Creanțe plătite tranșele 8-12 – estimare 
conform metodologie descrise 

173,141,780 
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 268,501,159   
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 
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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) 

Cheltuieli cu instrumentarea dosarelor de daună şi 
instrumentarea dosarelor în restituire de primă (iulie-
septembrie 2017) 

2,389,962 
Creanță 
curentă 

Art. 102 alin (6) 

Cheltuieli cu instrumentarea dosarelor de daună şi 
instrumentarea dosarelor în restituire de primă (octombrie 
2017) 

460,548 
Creanță 
curentă 

Art. 102 alin (6) 

Total 15,721,164   
Precizăm că pana la data finalizării prezentului raport de activitate s-a emis şi Raportul de analiza nr. 5 ce a fost publicat 
în BPI nr. 4454/01.03.2018. Detalii cu privire la conținutul acestui raport va fi prezentat în raportul de activitate 
următor. 
În perioada de raportare au fost recepționate următoarele cereri depuse de creditorul FGA la dosarul cauzei: 
Cerere de plată a creanței înregistrată sub nr. 61230/23.11.2017 prin care se solicită înscrierea cu creanță născută 
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, 
Cerere de admitere a creanței înregistrată sub nr. 61229/23.11.2017 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. 1763/18.01.2018 prin care se solicită ca și creanță suplimentară suma 
de 14,327,418.92 lei, reprezentând sume provenite din dosare de daună aprobate 
Cerere de admitere a creanței înregistrată sub nr. 3206/30.01.2018 prin care se solicită ca și creanță suplimentară suma 
de 418,203.53 lei, reprezentând sume provenite din dosare de daună aprobate (plăți externe pentru dosarele de daună 
aferente polițelor emise de societate în Ungaria) 
Cerere de plată a creanței înregistrată sub nr. 2714/29.01.2018 prin care se solicită înscrierea cu creanță născută ulterior 
deschiderii procedurii falimentului în cuantum de 867,913 lei, reprezentând cheltuieli cu instrumentarea dosarelor de 
daună deschise de FGA sau preluate de la Astra. 
În perioada următoare, se va continua activitatea privind analiza dosarelor de dauna ce au făcut obiectul plaților 
efectuate de FGA menționate mai sus astfel încât sa se diminueze constant ecartul existent la acest moment intre sumele 
plătite de FGA şi sumele aprobate de către lichidator pentru înscrierea creanței FGA ca certa, lichida şi exigibila. 
3. Structura de personal 
Pentru perioada de raportare structura de personal se prezintă astfel: 

Descriere 
Nr salariați 

activi la 
31.10.2017 

Contracte 
suspendate 

Nr salariați 
activi la 

31.01.2018 

Contracte 
suspendate 

Actuariat 2  2  
Administare Portofolii şi Management Retea 18  18  
Administrativ 7  6  
Analist Creante Daune 6  6  
Financiar – Contabilitate 7 4 7 3 
HR 2  2  
IT şi Baze de Date 6  6  
Juridic 13 2 11 2 
Plati, Incasari, Distributii 0 1 0 1 
in perioda de preaviz (fazele I, II și III) 2 15 2 9 
Total angajati 63 22 60 15 

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 60. In privința 
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 
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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. 
Lichidatorul judiciar a emis Decizia 37/20.12.2017 prin care a avut în vedere aplicarea unor masuri care pot fi luate 
pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 82/2017 şi OUG 79/2017, respectiv, acordarea unei compensații la 
salariul brut cu scopul de a menține salariile nete ale salariaților la nivelul existent la luna decembrie 2017. 
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 - polițe de tip bancassurance 
In perioada de raportare au fost continuate corespondentele și discuțiile 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, precum și cu potențialul cumpărător în vederea clarificării tuturor aspectelor operaționale în vederea 
finalizării tranzacției de transfer de portofoliu. 
Având în vedere incidentul informatic asupra bazelor de date şi sistemului informatic al Societatii, în perioada de 
raportare au fost suspendate unele activitati de pregatire a documentației necesare din partea vanzatorului, în vederea 
înaintarii catre ASF pentru obținerea aprobărilor de către acesta, pana la reluarea proceselor. 
Ca urmare a solicitarii transmise ASF catre prin adresa nr 3870/13.11.2017 în scopul clarificarii 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, în perioada de raportare a fost primit raspunsul ASF prin 
adresa nr. 5011.1/13.12.2017. 
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 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, fiind recepționat răspuns adresei 
susmenționate prin care se comunica faptul ca valorificarea va putea fi făcută după aprobarea de către Adunarea 
creditorilor ASTAR SA urmând ca în situația în care se va identifica un proiect de achiziție ASF sa evalueze potențialul 
achizitor ulterior notificării intenției acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 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 noiembrie şi decembrie 2017, precum şi ianuarie 2018 au fost organizate următoarele licitații, astfel: 
(i) Ședințele de licitații din noiembrie 2017 
Ședința de licitație din 27 noiembrie 2017 s-a finalizat astfel, pentru: 
Imobil situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 35, bl. D23, sc. A, parter, ap.1, jud. Valcea – proces de licitație şi 
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adjudecare, imobil adjudecat împreună cu bunurilor mobile aflate în locație. 
Imobil situat în Ramnicu Valcea, str. Regina Maria, nr. 16, bl. C8, sc. D, ap. 2, parter, jud. Valcea, imobil adjudecat 
împreună cu bunurilor mobile aflate în locație. 
Imobil situat în Scornicesti, Bd. Muncii bl. 1/A, parter, jud. Olt, imobil adjudecat împreună cu bunurilor mobile aflate în 
locație. 
Ședința de licitație din 28 noiembrie 2017 s-a finalizat astfel, pentru: 
Imobil situat în Ramnicu Valcea, str. Calea lui Traian, nr. 161, bl. D4, parte, jud. Valcea – conform carte funciara 
nr.36381-C1-U34 a Mun. Râmnicu Vâlcea (nr. CF vechi 1971), nr. cad. 36381-C1-U34, imobil adjudecat împreună cu 
bunurilor mobile aflate în locație. 
Imobil situat în Fetești, str. Călărași, bl. B16, sc. A, ap. 3, parter, jud. Ialomita, imobil adjudecat împreună cu bunurilor 
mobile aflate în locație. 
Imobil situat în Nehoiu, Calea Mihai Viteazul, bl. 30, ap. 2, parter, jud. Buzău, imobil adjudecat împreună cu bunurilor 
mobile aflate în locație. 
Ședința de licitație din 29 noiembrie 2017 s-a finalizat astfel, pentru: 
Imobil situat în Rădăuți, Piața Unirii nr. 18, bl. 5, sc. A, ap. 3, județul Suceava, imobil adjudecat împreună cu bunurilor 
mobile aflate în locație. 
(ii) Ședințele de licitații din decembrie 2017 
Ședința de licitație din 7 decembrie 2017 s-a finalizat astfel, pentru: 
Imobil situat în Comanesti, str. Pietii, bl. G2, sc. A, ap. 12, parter, jud. Bacau, imobil adjudecat împreună cu bunurilor 
mobile aflate în locație. 
Imobil situat în Onesti, Bulevardul Republicii nr. 33, bl. 33, sc. B, ap. 10, parter, jud. Bacau, imobil adjudecat împreună 
cu bunurilor mobile aflate în locație. 
Imobil situat în Targu Neamt, Strada Cuza Voda, bl. A11, sc. A, ap. 4, parter, jud. Neamt, imobil adjudecat împreună cu 
bunurilor mobile aflate în locație. 
Imobil situat în Roman, Bulevardul Roman Musat, bl. 48, sc. B, et. 1, ap. 19, jud. Neamt, imobil adjudecat împreună cu 
bunurilor mobile aflate în locație. 
Ședința de licitație din 14 decembrie 2017 s-a finalizat astfel, pentru: 
Imobil situat în Pascani, str. Moldovei, bl. T5, parter, ap. 4, imobil adjudecat împreună cu bunurilor mobile aflate în 
locație. 
Imobil situat în Tg. Bujor, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 80, bl. A2, sc. 1, ap. 3, parter, imobil adjudecat împreună cu 
bunurilor mobile aflate în locație. 
Imobil situat în Barlad, str. Stefan cel Mare nr. 4, bl. D9-10, sc. A, parter, ap. 1, imobil adjudecat împreună cu bunurilor 
mobile aflate în locație. 
Imobil situat în Husi, str. Meleti Istrati, bl. 21, sc. A, ap. 15, parter, imobil adjudecat împreună cu bunurilor mobile 
aflate în locație. 
Imobil situat în Vaslui, str. Vidin, bl. 65, sc. A, parter, ap. 17 şi 20, constatându-se că nu se oferă prețul de pornire de 
către singurul ofertant înscris, nu s-a ținut și s-a declarat închisă ședința, fiind invitat ofertantul să își formuleze în scris 
oferta de achiziție şi prețul pe care înțelege sa îl ofere, pentru a fi parcursă și aplicată modalitatea de valorificare 
individuala prin negociere directă urmata de etapa de supraofertare. 
(iii) Ședințele de licitații din ianuarie 2018 
Ședința de licitație din 15 ianuarie 2018 s-a finalizat astfel, pentru: 
Imobil situat în Beclean, strada Grigore Silasi bl. A40, sc. 2, parter, ap. 2, Jud. Bistrita Nasaud, inscris în CF nr.25040-
C1-U7, avand nr. topografic 1420/II/2, imobil adjudecat împreună cu bunurilor mobile aflate în locație. 
Imobil situat în Bistrita, str. Andrei Muresanu Bl. 3, sc. B, parter, ap. 17 şi ap. 18, Jud. Bistrita Nasaud, inscris în CF 
nr.51891-C1-U16, având nr. topografic 7909/b/17, respectiv în CF nr. 51891-C1-U15, avand nr. topografic 7909/b/18, 
imobil adjudecat împreună cu bunurilor mobile aflate în locație. 
Imobil situat în Nasaud, Strada Iulian Martian (fosta Strada Somesului) nr. 2, Bl. 2, sc. A, ap. 2, Jud. Bistrita Nasaud, 
inscris în CF nr.25088-C1-U4, având nr. topografic 25088-C1-U4, şi gard nr. inventar 1158002, imobil adjudecat 
împreună cu bunurilor mobile aflate în locație. 
Imobil situat în Jibou, Strada Stadionului nr. 4, bl. L1-2, ap. 24, parter, Jud. Salaj, inscris în CF nr.50701-C1-U2, având 
nr. topografic 240/24, constatându-se că nu se oferă prețul de pornire de către singurul ofertant înscris, nu s-a ținut și s-a 
declarat închisă ședința, fiind invitat ofertantul să își formuleze în scris oferta de achiziție şi prețul pe care înțelege sa îl 
ofere, pentru a fi parcursă și aplicată modalitatea de valorificare individuala prin negociere directă urmata de etapa de 
supraofertare. 
Imobil situat în Simleu Silvaniei, str. Partizanilor, Bl. A6, ap. 1, parter, Jud. Salaj, inscris în CF nr.50132-C1, unitatea 
individuala nr.1, constatându-se că nu se oferă prețul de pornire de către singurul ofertant înscris, nu s-a ținut și s-a 
declarat închisă ședința, fiind invitat ofertantul să își formuleze în scris oferta de achiziție şi prețul pe care înțelege sa îl 
ofere, pentru a fi parcursă și aplicată modalitatea de valorificare individuala prin negociere directă urmata de etapa de 
supraofertare. 
Imobil situat în Zalau, Piata 1 Decembrie 1918, bl. A, ap. 4, parter, Jud. Salaj, imobil adjudecat împreună cu bunurilor 
mobile aflate în locație. 
Ședința de licitație din 17 ianuarie 2018 s-a finalizat astfel, pentru: 
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Imobil situat în Baia Mare, bulevardul Traian nr. 9, ap. 3, parter, Jud. Maramures, inscris în CF nr.101258-C1-U72, 
avand nr.top. 2737/509 - 3 şi garaj nr inv: 126004, imobil adjudecat împreună cu bunurilor mobile aflate în locație. 
Imobil situat în Baia Mare, Bulevardul București nr. 5, ap. 4, et. 2, Jud. Maramures, inscris în CF nr.100056-C1-U26, 
avand nr.top. 2737/521 – 4, imobil adjudecat împreună cu bunurilor mobile aflate în locație. 
Imobil situat în Sighetu Marmatiei, Piata 1 Decembrie 1918, Bloc 35 (M10), sc. B, ap. 20, parter, Jud. Maramures, 
inscris în CF nr.50482-C1-U15, avand nr.top. 975, 979/ 20, imobil adjudecat împreună cu bunurilor mobile aflate în 
locație. 
Imobil format din 3 apartamente (Ap. nr. 31, ap. nr. 32, ap. nr. 33) situat pe strada Pastravului nr. 2, Satu Mare, Jud. 
Satu Mare, inscris în CF nr.151923-C1-U31, avand nr.cad.151923-C1-U31, imobil adjudecat împreună cu bunurilor 
mobile aflate în locație. 
Imobil situat în Carei, Cartier Mihai Viteazu II, str. 1 Mai, bl. M 3-5, ap. 2, parter, Jud. Satu Mare, inscris în CF 
nr.100595-C1-U16, avand nr cad 100595-C1-U16, imobil adjudecat împreună cu bunurilor mobile aflate în locație. 
Ședința de licitație din 23 ianuarie 2018 s-a finalizat astfel, pentru: 
Imobil situat în Agnita, Strada Mihai Viteazul nr. 50, parter, Jud. Sibiu. inscris în CF nr.103722-C1-U2, avand nr cad 
544/I/II, imobil adjudecat împreună cu bunurilor mobile aflate în locație. 
Imobil situat în Reghin, strada Calarasilor nr. 5, ap. 3, parter, Jud. Mures inscris în CF nr.50240-C1-U9, avand nr cad 
1025/II, imobil adjudecat împreună cu bunurilor mobile aflate în locație. 
Imobil situat în Sighisoara, Strada Mihai Viteazul nr. 28, ap. 1, parter, Jud. Mures inscris în CF nr.53279-C1-U6, avand 
nr cad 3338/1/5/I, imobil adjudecat împreună cu bunurilor mobile aflate în locație. 
Imobil situat în Tarnaveni, Strada 22 Decembrie 1989 nr. 1, ap. 4, parter, Jud. Mures, 
inscris în CF nr.50051-C1-U11, avand nr cad 50/1/IV, imobil adjudecat împreună cu bunurilor mobile aflate în locație. 
Imobil situat în Targu Mures, Strada Tusnad nr. 1, apartamentele nr. 1 (nr. inv. 154001) şi 5 (nr. inv. 127001), parter 
respectiv et. 1, Jud. Mures, inscris în CF nr.123204-C1-U9, avand nr cad 789/3/2/21, respectiv în CF nr.123204-C1-
U10, avand nr cad 789/3/2/V, imobil adjudecat împreună cu bunurilor mobile aflate în locație. 
Corelativ, au fost derulate proceduri de negociere directă urmată de supraofertare, raportat la interesul manifestate de 
către ofertanți cu privire la activele Societății, finalizate astfel, 
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, în perioada de raportare, urmare a ofertelor înregistrate a 
fost încheiat proces-verbal de negociere în urma căruia s-a consemnat câștigătorul şi faptul ca promisiunea de vânzare 
va fi încheiată cu acesta. 
Conform procesului-verbal de negociere directă încheiat, a fost semnată promisiune de vânzare, parcursă procedura de 
supraofertare, la expirarea căreia, a fost semnat contract de vânzare cu ofertantul declarat câștigător în urma procesului 
derulat. 
În privința Imobilului din Botosani, Calea Nationala nr.46, bl.7, sc.A, parter, județul Botoșani, înscris în Cartea 
Funciară nr.50974-C1-U6 (CF veche nr.8477) a localității Botoșani, județul Botoșani, cu număr cadastral 1172/A;0;3, în 
perioada de raportare, urmare a ofertelor înregistrate a fost încheiat proces-verbal de negociere în urma căruia s-a 
consemnat câștigătorul şi faptul ca promisiunea de vânzare va fi încheiată cu acesta. 
Conform procesului-verbal de negociere directă încheiat, a fost semnată promisiune de vânzare, parcursă procedura de 
supraofertare, la expirarea căreia, a fost semnat contract de vânzare cu ofertantul declarat câștigător în urma procesului 
derulat. 
În privința Imobilului din Miercurea Ciuc, strada Revoluţia din Decembrie nr. 13, scara B, județul Harghita, imobil 
identificat prin număr cadastral TOP: 220/2/1/C/I, în perioada de raportare, urmare a ofertelor înregistrate a fost încheiat 
proces-verbal de negociere în urma căruia s-a consemnat câștigătorul şi faptul ca promisiunea de vânzare va fi încheiată 
cu acesta. 
Conform procesului-verbal de negociere directă încheiat, a fost semnată promisiune de vânzare, parcursă procedura de 
supraofertare, iar la expirarea acesteia va fi semnat contract de vânzare cu ofertantul declarat câștigător în urma 
procesului derulat. 
În privința Imobilului din Odorheiul Secuiesc strada 1 Decembrie 1918 nr. 6, județul Harghita, în perioada de raportare, 
urmare a ofertelor înregistrate a fost încheiat proces-verbal de negociere în urma căruia s-a consemnat câștigătorul şi 
faptul ca promisiunea de vânzare va fi încheiată cu acesta. 
Conform procesului-verbal de negociere directă încheiat, a fost semnată promisiune de vânzare, parcursă procedura de 
supraofertare, iar la expirarea acesteia va fi semnat contract de vânzare cu ofertantul declarat câștigător în urma 
procesului derulat. 
În privința Imobilului din Slatina, str. Primăverii nr.8 jud. Olt, în perioada de raportare, urmare a ofertelor înregistrate a 
fost încheiat proces-verbal de negociere în urma căruia s-a consemnat câștigătorul şi faptul ca promisiunea de vânzare 
va fi încheiată cu acesta. 
Conform procesului-verbal de negociere directă încheiat, a fost semnată promisiune de vânzare, parcursă procedura de 
supraofertare, iar la expirarea acesteia a fost semnat contract de vânzare cu ofertantul declarat câștigător în urma 
procesului derulat. 
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 
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prevenire a insolvenței și de insolvență, predarea – primire activelor realizându-se ulterior 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 bunuri mobile de natura autoturismelor în cadrul 
procedurilor de licitații organizate, 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 total de 6 autoturisme prin cele doua modalități de vânzare. 
În perioada de raportare, pretul activelor mobile de natura autoturismelor în cuantum de 27.350 lei (fără TVA) a fost 
încasat şi au fost finalizate operațiunile de scoatere din evidentele autorităților locale. 
Procesul de valorificare în acord cu Strategia de valorificare este în desfășurare fiind menținut în vânzare tot soldul de 
autovehicule rămas. 
In perioada de raportare parcul auto rece este depozitat, în baza contractelor de depozit, în centre organizate în teritoriu, 
în parcuri deschise, organizate cu paza şi program de funcționare, acolo unde sunt disponibile pentru vizionare 
persoanelor interesate. In privința preturilor de valorificare acestea au fost în acord cu strategia de valorificare şi 
deciziile comitetului creditorilor. Bunurile de natura autoturismelor continua sa fie menținute şi expuse la piață în 
vederea valorificării acestora. Uzura fizica aceasta este cel mai important factor care acționează asupra activelor de 
acest tip având în vedere ca timpul de staționare al acestora este îndelungat şi condițiile de depozitare ale acestora sunt 
în spatii deschise. 
Poziția fixa a autovehiculelor precum şi procesul natural de îmbătrânire a diverselor materiale care intra în componenta 
acestora conduc la accelerarea uzurii fizice a parcului auto. Sold auto parc rece este de 185 autoturisme. 
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, 
Procesele-verbale de licitație și adjudecare încheiate cu privire la aceste active au fost depuse la dosarul cauzei cu 
adresa de înaintare. 
In plus fata de demersurile efectuate privind valorificarea bunurilor mobile corporale susmenționate, precizam ca în 
perioada de raportare au fost inițiate demersuri şi pentru valorificarea bunurilor mobile corporale de natura acțiunilor 
nominative, deținute de societate în capitalul social al PAID SA, sens în care a fost purtata corespondenta cu Autoritatea 
de Supraveghere Financiara în vederea obținerii avizului cu privire la metoda de vânzare propusa, raportat la dispozițiile 
speciale incidente ale art. 154 alin. 2 din Legea nr.85/2014 şi în condițiile actului constitutiv ale societăți afiliate. 
Procesul de valorificare va fi inițiat cu respectarea termenilor şi condițiilor stabilite prin actul constitutiv al societății 
afiliate şi a actelor normative/de reglementare ale căror dispoziții sunt incidente. 
Fata de prevederile Legii nr.85/2014, în luna martie a fost convocata ședința adunării creditorilor debitorului Astra 
pentru informarea creditorilor asupra strategiei de vânzare avut în vedere şi pentru obținerea din partea acestora a unui 
aprobări în acest sens. 
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. 
O situatie tratata distinct privea Terenul situat în Brasov, str. Mihai Viteazul nr. 38, jud. Brasov, pentru care este 
necesara clarificarea situației juridice și cadastrale a acestuia şi pentru care au fost efectuate următoarele demersuri 
menţionate şi în rapoartele anterioare 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. 
Conform lucrării topografice întocmite de expert, 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 
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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. 
In data de 19.12.2017 a fost primita invitație din partea instituției pentru a participa la discuții în vederea stingerii 
situației litigioase fata de solicitarea de fi lăsata în deplina proprietate şi posesie suprafața de 403 mp, fiind delegat în 
acest sens un reprezentant al societății pentru a participa la întâlnire. 
5. Situația încasărilor și plăților pentru perioada 01.11 – 31.01.2018 
5.1. Situația încasărilor și plăților prin casierie în perioada analizată 
5.1.1. Încasări prin Casierie 
În perioada 01.11.2017 – 31.01.2018 societatea a efectuat încasări prin casă în valoare de 10,975 lei și plăți în valoare 
de 42,283 lei. De asemenea, în perioada de raportare au fost realizate transferuri în casierie din conturile bancare 
deschise la Raiffeisen, sub forma ridicărilor de numerar de la bancă, în valoare de 33,000 lei. 
Încasările prin casa sunt compuse în principal din încasări din valorificarea de active în cuantum de 5,180 lei şi încasări 
din regrese ofensive în valoare de 1,842 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 42,283 lei. Plățile efectuate constau în avansuri 
spre decontare acordate angajaților pentru diverse achiziții de materiale consumabile, salarii, etc. conform 
centralizatorului de mai jos: 

Perioada Utilitati 
Salarii 
(NET) 

Alte taxe 
şi 

impozite 

Alte plati 
(avansuri 

catre 
decontare) 

Costuri 
vanzare 

auto 

Costuri 
campanie 
vz imobile 

Retur 
garantii 

auto 
Total 

Noiembrie 2017 108 3,301 - 14,669 2,842 - - 20,920 
Decembrie 2017 - 4,451 340 3,936 - 1,355 - 10,082 
Ianuarie 2018 - 2,036 1,528 6,069 1,351 297 - 11,281 
Total 108 9,788 1,868 24,675 4,193 1,652 - 42,283 

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 noiembrie – 31 ianuarie 2018. 
5.2.1. Plăți prin bancă 
In perioada analizata societatea a efectuat plăți prin bancă în valoare totală de 5,153,529 lei, conform centralizatorului 
de mai jos: 

Plati (ron) 
Suma ron - 
noiembrie 

2017 

Suma ron - 
decembrie 

2017 

Suma ron - 
ianuarie 2018 

Total 
noiembrie - 

ianuarie 
Furnizori IT 15,911 105,593 21,600 143,104 
Utilitati (En. electrica, En. termica, gaz,apa) 9,104 24,054 34,095 67,253 
Posta, Telefon, Comunicatii - 33,357 34,826 68,183 
Întretinere, Reparatii 2,485 1,785 1,785 6,055 
Cheltuieli de transport - 600 - 600 
Salarii (NET) 242,829 340,960 140,859 724,648 
Taxe şi Impozite (inclusiv asig.soc.) 181,203 173,776 193,242 548,221 
Alte taxe şi impozite 75 32,910 65,618 98,603 
Onorariu lichidator judiciar - 82,853 83,029 165,882 
Plati comisioane bancare 3,421 2,831 2,039 8,291 
Inchiriere site/spatiu publicitar 3,898 3,432 599 7,930 
Chirie sediu 40,039 40,039 40,956 121,035 
Reasigurare - - - - 
Popriri salarii angajati - 2,443 2,869 5,312 
Avocati 54,159 43,362 157,910 255,431 
Arhivare 467,116 429,015 137,873 1,034,005 
Alte plati 12,381 3,389 3,378 19,147 
Retineri/Popriri 1,701 - - 1,701 
UNPIR - 65,366 - 65,366 
Costuri vanzare auto 11,020 8,392 11,940 31,352 
Costuri campanie vz imobile 1,902 1,961 3,073 6,937 
Retur garantii imobile 41,206 271,049 583,930 896,185 
Retur garantii auto 10,169 - - 10,169 
Retur garantii mobile (mobilier, etc.) 740 10,906 26,503 38,150 
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Plati (ron) 
Suma ron - 
noiembrie 

2017 

Suma ron - 
decembrie 

2017 

Suma ron - 
ianuarie 2018 

Total 
noiembrie - 

ianuarie 
Audit 191,103 - - 191,103 
Ungaria 62,975 23,820 46,358 133,153 
Slovacia - 91,862 - 91,862 
Constituire depozit 137,951 137,951 137,951 413,853 
Total 1,491,391 1,931,705 1,730,433 5,153,529 

Sursa: Raport de încasări și plăți pentru perioada noiembrie 2017- ianuarie 2018 
Notă: sumele nu includ transferurile inter-bancare sau casierie-bancă 
Plățile efectuate în perioada de raportare s-au încadrat în prevederile legii 85/2014, art. 102 alin 6 fiind aprobate şi 
plătite conform documentelor din care rezultă astfel ca principalele categorii de plăți, 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). In plus fata de aceste plăți, ca urmare a incidentului informatic asupra bazelor de date şi sistemului informatic al 
societății în perioada de analiza au mai fost înregistrate plăti pentru servicii de restaurare date (1,657 lei către R M 
INTERNATIONAL 94 SRL), licențe şi servicii forensic (70,703 lei către BITDEFENDER SRL) etc. 
Plățile de Utilități constau în plata furnizorilor de electricitate, a furnizorilor de apă și canalizare, a serviciilor de 
salubritate, atât în sediul central al ASTRA cât și în celelalte sedii/imobile aflate în proprietatea ASTRA, din țară. 
Plățile către Poșta, Telefon, Comunicații reprezintă plăți efectuate de ASTRA pentru achitarea serviciilor de telefonie 
mobila în sediul central, sucursale și agenții precum şi plățile efectuate pentru servicii de curierat. 
Printre cele mai importante plăți sunt cele reprezentate de plăți ale salariilor angajaților ASTRA şi a contribuțiilor 
aferente. 
Cheltuielile înregistrate cu plata chiriei pentru sediului Astra din Nerva Traian nr 3, etaj 8, în suma de 121,035 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 255,431 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 1,034,005 lei în lunile noiembrie - ianuarie 2018. După cum s-a prezentat și în rapoartele de activitate 
anterioare, costul semnificativ cu arhiva se datorează faptului că în întreaga perioadă de activitate de aprox. 24 de ani 
societatea nu a efectuat operațiuni de selecționare pentru inventarierea și distrugerea documentelor cu termen de 
păstrare depășit. Prin urmare, inventarierea documentelor dar și celelalte servicii arhivistice se efectuează actualmente 
pentru întreg fondul arhivistic estimat a fi printre cele mai mari la nivelul țării în rândul societăților private. 
Plăți aferente sucursalelor din Ungaria și Slovacia reprezintă cheltuieli pentru servicii de payroll şi contabilitate, chirie 
servere, servicii IT, salarii şi utilități. In perioada raportata acestea au însumat 133,153 lei pentru sucursala Ungaria și 
91,862 lei pentru sucursala Slovacia. 
Totodată, în perioada de raportare, societatea a mai efectuat Alte plăți în valoare de 19,147 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 01.11.2017 – 31.01.2018 societatea a avut încasări prin banca în valoare de 10,994,990 lei prezentate pe 
scurt în centralizatorul de mai jos: 

Incasari (ron) 
Suma ron - 
noiembrie 

2017 

Suma ron - 
decembrie 

2017 

Suma ron - 
ianuarie 

2018 

Total 
noiembrie - 

ianuarie 
Incasari prime 201,210 173,462 132,536 507,208 
Incasari reasigurari - - 15,613 15,613 
Alte incasari 13,998 200,038 4,932 218,968 
Incasari din valorificare de active - imobile - 1,960,218 3,504,591 5,464,809 
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Incasari (ron) 
Suma ron - 
noiembrie 

2017 

Suma ron - 
decembrie 

2017 

Suma ron - 
ianuarie 

2018 

Total 
noiembrie - 

ianuarie 
Incasari din valorificare de active - auto 54,881 18,912 - 73,794 
Incasari din valorificare de active - bunuri 
(mobilier, etc.) 

11,963 67,057 132,050 211,071 

Recuperari cautiuni - 112,000 149,400 261,400 
Recuperari garantii - 8,500 - 8,500 
Regrese ofensive 148,100 146,370 1,850,206 2,144,676 
Cupoane titluri de stat 68,045 - - 68,045 
Recuperari din angajamente de plata 2,362 1,418 - 3,780 
Garantii imobile 668,944 181,335 739,791 1,590,070 
Garantii auto 1,735 - - 1,735 
Garantii bunuri 22,093 13,914 42,788 78,795 
Taxe participare/Dosar participare - imobile 21,445 14,290 27,510 63,245 
Taxe participare - auto - - 1,409 1,409 
Taxe participare - bunuri 2,029 1,071 2,622 5,722 
Inchidere depozit - 138,129 138,023 276,152 
Total 1,216,805 3,036,715 6,741,469 10,994,990 

Sursa: Raport de încasări și plăți pentru perioada noiembrie –ianuarie 2018 
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, 
valorificare bunuri şi încasări din valorificare de active auto ce totalizează 5,749,673 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 noiembrie – ianuarie 2018 a fost încasată suma de 522,820 lei reprezentând 
încasări din prime şi din reasigurare şi suma de 2,144,676 lei din regrese ofensive. 
6. Disponibilități 
La data de 31.01.2018, soldul disponibilităților de numerar în conturile bancare ale ASTRA precum și în casierie, se 
prezinta astfel: 

Cont Disponibil Moneda 
Casierie RON 4,271 RON 
Casierie HUF 34,150 HUF 
Casierie EUR 556 EUR 
Raiffeisen Bank RON 15,320,045 RON 
Raiffeisen Bank EUR 238,468 EUR 
Raiffeisen Bank USD 3,494 USD 
Raiffeisen Bank GBP 45 GBP 
Raiffeisen Bank HUF 326 HUF 
Raiffeisen Bank CHF 13,592 CHF 
BCR RON 76,615 RON 
BCR EUR 141,127 EUR 
BCR – colector RON 128,968 RON 

În Anexa nr. 1 sunt prezentate rulajele prin casierie și conturile de insolvență în lei, din perioada 01.11.2017 – 
31.01.2018. 
7. Incident informatic asupra bazelor de date şi sistemului informatic al societății 
In perioada de raportare au fost inițiate activitățile de repornire cu scopul restaurării datelor şi identificării posibilelor 
nefuncționalitați 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. 
Procesele au fost repornite şi bazele restaurate în proporție de 90% operațiunea finalizându-se la începutul lunii martie, 
inclusiv stațiile din Ungaria şi Slovacia. 
Au fost recuperate date de pe echipamentele afectate folosind diverse aplicații pentru recuperare date sau recuperarea 
datelor din backup-uri (HDD externe, tape-uri) sau alte surse. A fost recuperat un volum de aproximativ 45 TB de 
informații din diverse surse, date care au fost copiate pe diverse medii externe. 
Aplicațiile sunt funcționale şi în procesul de introducere date şi preluare informații se vor testa funcționalitățile si/sau 
eventualele erori se vor corecta. 
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 
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Prin încheierea pronunțată în dosarul de fond în ședința publică din data de 11.12.2017 instanța a acordat termen pentru 
continuarea procedurii la data de 16.04.2018. 
Prin aceeași hotărâre instanța a reținut următoarele: Admite cererile de repunere în termen formulate de creditorii Albet 
Carmen Luciana, Costin Narcis Dumitru, Ciobanu Ioan Paul şi Căldăraru Alexandru Andrei şi, în consecinţă, dispune 
repunerea acestora în termenul de înregistrare a cererii de admitere a creanţei. Respinge, ca neîntemeiate, cererile de 
repunere în termen formulate de creditorii Cadar Sercin, Valcu Cosmin, Siminiceanu Narcisa, Kazim Bal. Pune în 
vedere lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL să procedeze la analizarea cererii de admitere a creanţelor 
formulate de Albet Carmen Luciana, Costin Narcis Dumitru, Ciobanu Ioan Paul şi Căldăraru Alexandru Andrei, iar în 
cazul în care a analizat cererile de admitere a creanţei să procedeze la notificarea petenţilor cu privire la analiza 
efectuată.  
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. 
Prin incheierea din 4.12.2017 instanta a dispus - În temeiul art. 242 alin. 1 Cod de Procedură Civilă dispune 
suspendarea cauzei pentru neîndeplinirea de către creditoare a obligaţiilor puse în sarcina acesteia. Cu drept de recurs pe 
toată perioada suspendării, recurs care se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civilă. Pronunţată în şedinţă 
publică, azi 04.12.2017. 
Dosar nr.10747/3/2017 - contestație formulată de Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane - UM 0251 București, 
cu prim termen stabilit în data de 19.06.2017. 
Prin 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, prin Decizia civila nr.305 instanta respingand apelul ca nefondat. 
8.1.3. 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 
Prin sentinta civila nr.7301 instanta a dispus - Admite excepţia netimbrării contestaţiei formulate de Cîrdei Ilie, invocată 
din oficiu de instanţă. Admite excepţia tardivităţii depunerii contestaţiei formulate de PA-RA-LI-TRANS SRL, invocată 
prin întâmpinare de intimată prin lichidatorul judiciar. Anulează contestaţia împotriva raportului de activitate formulată 
de contestatorul Cîrdei Ilie, ca netimbrată. Respinge contestaţia formulată de PA-RA-LI-TRANS SRL ca tardiv 
formulată. 
Dosar nr.34457/3/2017 - contestație formulată de Kazim Bal 
Prin sentinta civila nr.7008 instanta a dispus Admite excepţia netimbrării contestaţiei invocată de instanţă din oficiu. 
Anulează contestaţia ca netimbrată. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care se depune la 
Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.12.2017. 
Dosar nr.34401/3/2017 - contestație formulată de Toronila Mihai, Toronila Mihaela, Antoce Mihaela Gabriela, Blaj 
Maria-Diana 
Prin incheierea din 12.02.2018 instanta a dispus amanarea judecarii cauzei pentru data de 16.04.2018 pentru a se 
formula precizarea solicitată de instanţă 
Dosar nr.33457/3/2017 - contestație formulată de Cristurean Dara Izabella, cu prim termen la data de 30.10.2017. 
Prin Sentinta civila nr. 441 instanta a dispus - Respinge, ca neîntemeietă, excepţia autorităţii de lucru judecat, invocată 
de intimată prin lichidatorul judiciar. Respinge contestaţia împotriva măsurii lichidatorului judiciar ca neîntemeiată. Cu 
drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civilă. 
8.1.4. 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 26.02.2018 instanta a dispus - Respinge, ca neîntemeiată, excepţia inadmisibilităţii 
formulării contestaţiei invocată de lichidatorul judiciar şi Autoritatea de Supraveghere Financiară. Acordă termen 
pentru continuarea judecăţii la data de 16.04.2018, cu citarea părţilor ca în precedent, prin BPI şi conform Codului de 
Procedură Civilă. Cale de atac odată cu fondul cauzei. 
8.1.5. 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. 2.8. la prezentul raport, atât împotriva Tabelului 
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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 31.01.2018 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.; 
(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 2.7.; 
(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: 24 litigii 
(inclusiv litigii 2017 în cadrul cărora 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 2.9 şi Anexei 2.10. 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 valorificării 
activelor. În perioada de raportare nu au fost facturate costuri de procedură decontate de Lichidatorul judiciar. 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: 
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Activitatea operațională desfășurată de Lichidatorul Judiciar în perioada de raportare, respectiv 16.11.2017 – 
31.01.2018 
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 noiembrie 2017 – 31 ianuarie 2018. 
și să acorde un nou termen în vederea continuării procedurii falimentului debitoarei și a întreprinderii demersurilor 
specifice acestui stadiu procedural. 
12. Anexe 
Anexele nu se publică însă pot fi puse la dispoziția creditorilor, la solicitare. 

Lichidator judiciar KPMG Restructuring SPRL 
 
Județul Giurgiu 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea CROMOMAN SRL, cod unic de înregistrare: 4195584 
1.Număr dosar: 227/122/2017, Tribunalul Giurgiu 
2.Registratura instanţei: Giurgiu, str. Episcopiei, nr.13, programul arhivei- registraturii, de luni -vineri între orele 09-
13,00 
3.Debitor: SC Cromoman S.R.L, cod de identificare fiscală: 4195584, sediul social: str. Sos. Portului, nr.1-2, et.2, 
camera nr.1, număr de ordine în registrul comerţului: J52/168/2013. 
4. Administrator judiciar: Phoenix LAR IPURL, cod de identificare fiscală: 20570367,sediul social: Giurgiu, şos. 
Alexandriei, bl.A5, ap.8, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: RSP0046, tel/Fax: 0246/230690, 
0745129797, E-mail: mariana.radoi@gmail.com, www.pheonix.eu,nume şi prenume reprezentant administrator judiciar 
persoană juridică Rădoi Mariana. 

Raport final privind debitorul SC Cromoman SRL 
Nr. 366, Data emiterii: 02.04.2018 

Deschiderea procedurii insolvenţei  
Deschiderea procedurii insolvenţei a fost dispusa prin Incheierea tribunalului giurgiu din data de 14.03.2017, la cererea 
creditorului SC Artprint SRL. 
Notificare privind deschiderea procedurii a fost publicata în BPI nr. 5748/22.03.2017 
In temeiul art.97 din Legea nr.85/2014, a fost intocmit Raportul privind cauzele şi imprejurarile care au condus la 
aparitia starii de insolventa a debitoarei SC Cromoman SRL, care a fost publicat în BPI 10634/30.05.2017. 
In temeiul art.92, din Legea nr.85/2014 şi avand în vedere declaratia administratorului debitoarei prin care si-a exprimat 
intentia privind depunerea unui Plan de reorganizare, a fost intocmit şi depus raportul administratorului judiciar privind 
propunerea de continuare a perioadei de observatie, acest raport fiind publicat în BPI nr. 10645/30.05.2017. 
A fost intocmit tabelul preliminar de creante de creante fiind depus la grefa Tribunalului şi publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă nr.10652/30.05.2017. 
A fost intocmit tabelul definitiv de creante, fiind publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr.11952/19.06.2017, 
totalul obligatiilor debitoarei fata de creditori fiind de 339.556,24 lei. 
I. Preambul  
Avand în vedere urmatoarele : 
Incheierea din data de 14.03.2017, privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei şi numirea administratorului 
judiciar Phoenix Lar IPURL 
1. Date privind istoricul debitoarei, conform informaţiilor obţinute de la RECOM: 
Sediu social:Giurgiu, Sos. Portului, nr.1-2, camera 1, etaj 2, judeţul Giurgiu, Numar de ordine în registrul comerţului: 
J52/168/2013, Stare firma: insolvenţă, este sub incidenţa Legii nr. 85/2014,  
Sediu social 
Act sediu: Contract de comodat, Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 06.03.2014  
Capital Social 
Capital social subscris: 434.380 ron, integral vărsat; Total aport în natura :429.882,70 ron 
Asociați persoane juridice 
Nova Force Technic SRL - Calitatea: asociat, Sediul social: Giurgiu, B-dul Constantin Brancoveanu, nr.3, Aport 
capital: 434.380 ron, Aport varsat total: 434.380 ron, Aport varsat în ron:434.380 ron, Aport în natura 429876,7 ron, 
Numar parti sociale 43438; Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100 % 
Administrator  
Ciupitu Niculae Ninel - Calitatea: asociat, Cetatenie: romana,  
Domenii de activitate Activitate principal: conform codificarii ( Ordin 337/2007) Rev. Caen(2) 
1811 – Tiparirea ziarelor 
Activitatea financiara a perioadei 2014-2015 

LEI 
 

2,014 2,015 
Indicatori din BILANT 
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 1 42,871 52,651 
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL, din care 2 589,393 745,513 
Stocuri (materiale, productie în curs de executie, semifabricate, etc.) 3 204,037 209,461 
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Creante 4 382,628 505,073 
Casa şi conturi la banci 5 2,728 30,979 
CHELTUIELI IN AVANS 6 0   
TOTAL ACTIV 7 632,264 1,303,237 
DATORII - TOTAL 8 381,561 406,615 
VENITURI IN AVANS 9 0   
PROVIZIOANE 10 0   
CAPITALURI - TOTAL, din care: 11 250,703 391,549 
Capital social subscris varsat 12 434,380 434,380 
Patrimoniul regiei 13 0 0 
Patrimoniul public 14 0 0 
TOTAL PASIV 15 632,264 798,164 
Cifra de afaceri neta 16 369,979 554,062 
VENITURI TOTALE 17 369,979 554,063 
CHELTUIELI TOTALE 18 510,824 527,814 
Profitul sau pierderea brut(a)  19     
-Profit 20   26,249 
-Pierdere 21 140,845   
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar 22     
-Profit 23   26,249 
-Pierdere 24 140,845   
Numar mediu de salariati 25 8 9 
Rata activelor imobilizate=Active imobilizate/Total activ*100 26 6.78 4.04 
Rata activelor circulante = Active circulante/Total activ*100 27 93.22 57.20 
Rata stocurilor = Stocuri/Total activ*100 28 32.27 16.07 
Rata creantelor comerciale =Creante/Total activ*100 29 60.52 38.76 
Rata disponibilitatilor banesti = Disponibilitati banesti/Total 
activ*100 

30 0.43 2.38 

Rata datoriilor totale=Datorii totale/Total pasiv*100 31 60.35 31.20 
Rata solvabilitatii generale=Active totale/Datorii totale 32 1.66 3.21 
Rata datoriilor=Datorii totale/Active totale 33 0.60 0.31 
Productivitatea anuala = Cifra de afaceri/numarul mediu de salariati 34 46,247 61,562 
Cheltuieli totale (Ct) la 1000 lei Cifra de afaceri (CA) = Ct/CA*1000 35 1380.68 952.63 
Venituri totale (Vt) la 1000 lei Cifra de afaceri (CA) = Vt/CA*1000 36 1000.00 1000.00 
Profitul la 1 leu Cifra de afaceri=Profit/CA 37 0.000 0.047 
Profitul per salariat = Profit/nr. salariati 38 0.00 2916.56 
Rata renbtabilitatii economice=Profit brut/Total active 39 0.00 2.01 
Total activ 1 632,264 1,303,237 
Datorii  2 381,561 406,615 
Activ Net Contabil 3=1-2 250,703 896,622 

Ponderea activelor circulante în total active reprezinta o componenta a activelor, inregistand valoarea în ultimii doi ani 
analizati intre 93,22 % şi 57,20%. In cadrul acestei categorii de active imobilizarile corporale sunt reprezentate de 
activele mobile achizitionate pentru desfasurarea activitatii curente. Aceste valori sunt influentate de natura relatiilor 
societatii cu partenerii.  
O valoare ridicata a acestui indicator ar fi oferit informatii despre politicile neperformante ale societatii şi puterea de 
negociere a partenerilor. Valoarea ratei solvabilitatii generale este pe toata perioada analizata este în anul 2015 de 
1,66%, iar în anul 2015 de 3,21%. Mentionam ca, desi peste sub indicele acceptat de 1,14%, valoarea indicatorului este 
acceptabila şi arata faptul ca societatea ar putea fi solvabila astfel incat sa isi poata achita datoriile din valorificarea 
resurselor proprii. 
Cauzele intrarii societatii în insolventa pe care persoanele din conducerea societatii o considera temporara, sunt pe de o 
parte diminuarea nivelului actual de baza ca urmare a deteriorarii accentuate în ultimii ani a sectorului economic în nisa 
în care isi desfasoara activitatea precum şi cresterea datoriilor catre furnizori. 
Prin cererea de intrare în procedura insolvenţei persoanele din conducerea societatii isi manifesta intentia de a atrage 
asociati noi care sa aduca infuzii de capital, contribuind la derularea altor activitati în cadrul procedurii generale a 
insolventei. 
Persoanele din conducerea societatii au manifestat intentia prin cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei 
de a depune un plan de reorganizare bazat pe atragerea de capital, a carei implementare sa conduca la iesirea din starea 
de insolventa şi la redresarea economica a activitatii în vederea achitarii datoriilor restante .In termenul legal 
administratorul statutar al debitoarei nu a depus Plan de reorganizare conform intentiei declarate la deschiderea 
procedurii, fiind deschisa procedura generala a falimentului. 
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Falimentul  
Prin Sentinta nr. 32/13.02.2018, a fost dispusa deschiderea procedurii generale a falimentului . 
Prin Contractul nr. 78/28.02.2017, incheiat intre SC Cromoman SRL, cu sediul Giurgiu,str. Portului,nr.12, cam.1, et.2 - 
prin administrator statutar Ciupitu Nicolae Ninel şi SC Artprint SRL, cu sediul social în Bucureşti, str. Sulina, nr.26, 
sector 5, sunt vandute urmatoarele bunuri: 
Computer To Play= 1 buc – pret   43.310,01 lei 
Masina De Developat Placi- 1 buc- pret  13.409,27lei 
Masina De Legat Cu Banda- 1 buc-  2.425,75 lei 
Masina De Tiparit Offset- 1 buc –   252.854,97 lei 
 Total =      312.000 lei  
Modalitatea de plata este prevazuta la art.3 din Contractul de vanzare – cumparare astfel: 
a) Suma de 100.000 lei la data incheierii contractului, dupa emiterea facturii de catre vanzator  
b) Diferenta de 212.000 lei va fi achitata de catre cumparator în doua rate .Prima rata în valoare de 100.000 lei se va 
achita la data de 28.08.2017, iar a doua rata în valoare de 112.000 lei la data de 28.02.2018. 
Prima rata prevazuta la punctul a) a fost achitata prin compensarea sumei de 99.279,98 lei care reprezinta un debit 
datorat de catre debitoarea SC Cromoman SRL în favoarea SC Artprint SRL, conform Contractului de cesiune creanta 
nr.69/16.02.2017, Instiintare debitor cu privire la cesiune creanta: incheierea din 19.07.2016 BEJ Constantin Niculae şi 
Asociatii.Conform Contractului de vanzare – cumparare, SC Artprint SRL a virat în contul de lichidare deschis 
la Bancpost SA ,la data de 28.08.2017 suma de 100.000 lei, asa cum rezulta din extrasul de cont anexat la raport, cea 
de-a doua rata fiind scadenta la 28.02.2017.Conform Contractului nr. 78/28.02.2017, incheiat intre SC Cromoman SRL, 
şi SC Artprint SRL, SC Artprint SRL trebuie sa vireze ultima rata în valoare de 112.000 lei la sfarsitul lunii februarie 
2018. Avand în vedere cesiunea intervenita, SC Artprint devenind creditor garantat, suma de incasat va fi compensata 
cu creanta de 79.704,20 lei, astfel incat suma care va fi virata în contul de lichidare este de 32.295,80 lei. Suma de 
32.295,80 lei a fost virata în contul de lichidare.A fost intocmit Raport privind platile efectuate în temeiul art.161, din 
Legea nr.85/2014 pentru debitorul SC Cromoman SRL, fiind publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 
6729/30.03.2018. 
Aplicarea art.169, din Legea nr.85/2014. 
Din analiza activităţii societăţii pana aceasta data şi din informatiile primite apreciem ca nu sunt elemente privind 
atragerea raspunderii raspunderii personale a fostului administrator, al societatii, nefiind incidente prevederile art.169, 
din Legea nr.85/2014. 
Alte menţiuni: Solicitam instanţei închiderea procedurii, în conformitate cu art. 174, alin (1) din Legea nr. 85/2014, 
descărcarea de sarcini conform prevederilor art. 180 din Legea nr. 85/2014 pentru toţi participanţii la procedură şi 
radierea societăţii falite de la Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.  
Bilant De Lichidare 

Nr. 
crt. 

Creditor 
Suma 

solicitata – lei- 
Suma 

achitata – lei- 
Diferenta 

(-) 
A. Venituri din lichidare = 130.470 lei 
B. Cheltuieli = 392.107,24 lei 
I. Creditori bugetari 6.282,00 6.282,00 0 

1. 
Administratia Judeteana a Finantelor Publice 
Giurgiu 

6.282,00 6.282,00 0 

II.  Creante chirografare 338.675,24 159.895,20 178.780,04 
1. SC Artprint SRL 82.857,20 82.857,20  
2. SC Macro International Distribution SRL 6.406,48 1.948,00 4.458,48 

3. 
Compania Nationala a Imprimeriilor Coresi SA – 
în reorganizare 

249.411,56 75.090,00 174.321,56 

III. Cheltuieli de procedura  47.150,00 47.150,00 0 
Total  392.107,24 213.327,20 178.780,04 
Rezultat ( profit/pierdere) A-B- Pierdere =                                                                                        - 178.780,04 lei 

Lichidator judiciar,Phoenix LAR IPURL, 
prin reprezentant Rădoi Mariana 

 
Județul Gorj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ROCKFORD GIM SRL, cod unic de înregistrare: 32464807 

Tabel definitiv rectificat al debitoarei SC Rockford Gim SRL 
Număr 100, data emiterii: 30.03.2018 

1. Date privind dosarul: număr dosar 3724/95/2015, Tribunalul Gorj, Secția a II-a Civilă, Judecător-sindic: Florentina-
Doina Săvulescu. 
2. Arhiva/registratura instanței: strada Tudor Vladimirescu, nr. 34, camera 3, tel. 0253218661, programul arhivei 
instanței 09-13. 
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3. Debitor: SC Rockford Gim SRL, Cod de identificare fiscală 32464807, sediul social: Tg-Jiu, str. Cezar Petrescu, nr.6, 
jud. Gorj, număr de ordine Registrul comerțului Gorj: J18/180/2015. 
4. Creditori: Consiliul Local Tg-Jiu, SC Becubaraj SRL, DRFP București – sector 2 
5. Lichidator judiciar: SP Capiv IPURL, Număr de înregistrare RFO II- 0285, sediul social: str. Trandafirilor, nr. 30A, 
Tg-Cărbunești, jud. Gorj, tel/fax: 0353401639(40), e-mail: catrinoiu_matei@yahoo.com, nume și prenume reprezentant 
legal, Catrinoiu Matei. 
6. Subscrisa, SP Capiv IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Rockford Gim SRL, în temeiul 
sentinței nr. 100/06.03.2018, pronunțată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. 3724/95/2015, notifică:  

Tabel definitiv rectificat al debitoarei SC Rockford Gim SRL 
Nr. 
crt. 

Denumire/ nume și 
prenume 

Județ/ 
sector 

Localitate 
Sediu social/ 
Domiciliul 

Valoarea 
creanței (lei) 

Felul creanței 

1.  
DRFP Bucureşti – 
sector 2 

Sector 2 Bucureşti Str. Speranței, nr.40 233.602,00 Bugetară 

2.  
Consiliul Local Tg- 
Jiu 

Gorj Tg-Jiu 
B-dul Republicii, 
nr.26 

1.357,50 Bugetară 

 Total creanțe bugetare 234.959,50  
1. SC Becubaraj SRL Gorj Tg - Jiu Str. Barajelor, nr.2 F 240.000,00 Chirografară 
 Total creanțe chirografare 240.000,00  
 Total creanțe 474.959,50  

Lichidator judiciar: SP Capiv IPURL 
 

Județul Ilfov 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea GLACIAL PROD SRL, cod unic de înregistrare: 3020100 
Către membrii comitetului creditorilor Glacial Prod SRL 
Unicredit Țiriac Bank SA 
Superstone SRL 
Mihailov Paula (reprezentantul creditorilor salariali) 
Expert Insolvenţă SPRL Filiala București, cu sediul în București, str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, sector 3, având Cod de 
Identificare Fiscală RO 29774166, numărul de înregistrare la Registrul Formelor de Organizare RFO II 578/2011, 
desemnată în calitate de administrator judiciar al Glacial PROD SRL (în reorganizare), cu sediul în Oraş Popeşti 
Leordeni, Şoseaua de Centură, nr. 77, Județul Ilfov, înregistrată la O.R.C. cu nr. J23/1236/2002, CUI: RO 3020100, 
planul de reorganizare fiind confirmat prin sentinţa nr. 1824 din data de 29.06.2016, pronunțată de judecătorul sindic în 
dosarul nr. 3946/93/2013, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov Secţia Civilă, În temeiul art. 106 din Legea privind procedura 
insolvenţei, vă transmitem prezenta 

Convocare 
Nr. de înregistrare: 1170/03.04.2018 

La şedinţa comitetului creditorilor debitorului Glacial Prod SRL care va avea loc în data de 12.04.2018, ora 14,00 la 
sediul administratorului judiciar Expert Insolvenţă SPRL Filiala București, din București, str. Turturelelor, nr. 11A, et. 
5, sector 3, cu următoarea ordine de zi: 
1. Prezentarea raportului privind situațiile financiare ale debitoarei Glacial Prod SRL aferente trimestrului VI al 
planului de reorganizare judiciară; 
2. Aprobarea raportului prezentat. 
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul comitetului prin împuterniciţi, cu procură specială sau, în cazul creditorilor 
bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. Creditorii pot vota şi prin 
corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic, căruia i s-a 
raportat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicată 
prin orice mijloace şi înregistrată la administratorul judiciar, până cel târziu în data fixată pentru exprimarea votului. 

Expert Insolvență SPRL Filiala București 
asociat coordonator Alina Costinaş 
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2. Societatea BUCHAREST ARENA SA, cod unic de înregistrare: 19026338 
Tribunalul Ilfov - Sectia Civila 
Dosar nr. 3343/93/2016* 
Debitor: Bucharest Arena SA - în insolventa 
Administrator Judiciar Euro Insol SPRL 

Tabel preliminar completat 
cuprinzand creantele impotriva averii debitoarei Bucharest Arena SA - în insolventa 

NR. INREG.: 1207/03.04.2018 

Nr. 
crt. 

Denumire 
creditor 

Sediu 
social/adresa 

Creanta 
Solicitata 

LEI 

Creanta 
Solicitata 

EURO 

Creanta 
Acceptata 

(Lei) 

Creanta 
Acceptata 
(Lei) din 
care sub 
conditie 

suspensiva 

Observatii % din 
categorie 

% din 
Total 
Masa 

Credala 

Creanta garantata în conf cu art. 159 alin 2 din Legea 85/2014 
   

1 

ALPHA BANK 
ROMANIA, 
SUCURSALA 
DOROBANTI 

Calea 
Dorobantilor nr. 
237B, sector 1, 
Bucureşti 

356,715.66 12,271,974.92 57,623,886.62 
  

76.684% 52.481% 

2 

BANCA DE 
EXPORT- 
IMPORT A 
ROMANIEI - 
EXIMBANK - 
SUCURSALA 
BUCURESTI 

Barbu 
Delavranea, nr. 
6A, sector 1, 
Bucureşti 

17,117,884.64 
 

17,117,884.64 
  

22.780% 15.590% 

3 
OLTEANU 
STAICU ILIE 

str. Pădurii nr.7, 
Covasna, jud. 
Covasna 

218,147.50 
 

218,147.50 
  

0.290% 0.199% 

4 
OLTEANU 
IONELA 

str. Pădurii nr.7, 
Covasna, jud. 
Covasna 

173,800.00 
 

173,800.00 
  

0.231% 0.158% 

5 ROINVEST SRL  

Str. Gheorghe 
Doja nr. 2A, 
Orașul 
Covasna, Jud. 
Covasna 

11,233.52 
 

11,233.52 
  

0.015% 0.010% 

6 
F.N.G.C.I.M.M. 
SA - IFN 

Bucureşti, 
Stefan Iulian nr. 
38, sector 1 

10,928,532.00 
 

0.00 10,928,532.00 
 

0.000% 0.000% 

TOTAL Creante garantata în conf cu art. 
159 alin 2 din Legea 85/2014 

28,806,313.32 12,271,974.92 75,144,952.28 10,928,532.00 
 

100.000% 68.439% 

Creante izvorate din raporturi de munca în conf. cu art. 161 alin 3 din Legea 85/2014 

7 BORS ION 

Str. General 
Berthelot nr. 10, 
Bucureşti, 
sector 1 

2,323.00 
 

2,323.00 
  

31.666% 0.002% 

8 
GHERASIM 
IRINA 

Aleea Plopilor 
nr. 4, bl. 19, sc. 
B, ap. 11, 
Buftea, Jud. 
Ilfov 

1,307.00 
 

1,307.00 
  

17.816% 0.001% 

9 
MOCANU 
SILVIU 
MARIAN 

Str. 23 August, 
nr. 4, bl. 1, sc.1, 
ap. 17, Buftea 
Jud.Ilfov 

1,628.00 
 

1,628.00 
  

22.192% 0.001% 

10 
SERBAN 
LUMINITA 
ADINA 

Str. Oltului, nr. 
7D, bl. B4, AP. 
5, Buftea Jud. 
Ilfov 

1,407.00 
 

1,407.00 
  

19.179% 0.001% 

11 
TUDORACHE 
FLORINA 

Str. Berzelor nr. 
64, Crevedia 
Jud. Dimbovita 

671.00 
 

671.00 
  

9.147% 0.001% 

TOTAL Creante izvorate din raporturi de 
munca în conf. cu art. 161 alin 3 din Legea 
85/2014 

7,336.00 
 

7,336.00 
  

100.000% 0.007% 

Creante bugetare în conf. cu art. 161 alin 5 din Legea 85/2014 

12 
PRIMARIA 
ORASULUI 
BUFTEA 

Piaţa Mihai 
Eminescu, nr. 1, 
Buftea, Jud. 
Ilfov 

610,404.09 
 

610,404.09 
  

100.000% 0.556% 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
creditor 

Sediu 
social/adresa 

Creanta 
Solicitata 

LEI 

Creanta 
Solicitata 

EURO 

Creanta 
Acceptata 

(Lei) 

Creanta 
Acceptata 
(Lei) din 
care sub 
conditie 

suspensiva 

Observatii % din 
categorie 

% din 
Total 
Masa 

Credala 

13 

DGRFP Bucureşti 
în reprezentarea 
Administraţiei 
Fiscale pentru 
Contribuabili 
Mijlocii Bucureşti 

Str. Sperantei, 
nr.40, sector 2, 
Bucureşti 

79,979.00 
 

0.00 
 

Creanta 
solicitata a 
fost achitata 
integral. 

0.000% 0.000% 

TOTAL Creante bugetare în conf. cu art. 
161 alin 5 din Legea 85/2014 

690,383.09 
 

610,404.09 
  

100.000% 0.556% 

Alte Creante chirografare în conf. cu art. 161 alin 9 din Legea 85/2014 

14 
OLD TEAM 
DISTRIBUTION 
SRL  

Str. Intrarea 
Oxigenului nr. 
12, Comuna 
Cernica, Sat 
Caldararu, Jud. 
Ilfov 

182,663.68 
 

173,680.22 
 

Creanta în 
cuantum de 
8.983,45 lei 
a fost 
respinsa 
avand în 
vedere 
faptul ca 
modul de 
calcul este 
eronat, în 
sensul ca 
diferenta 
intre data 
scadentei şi 
data 
deschiderii 
procedurii 
este de 712 
zile şi nu 
754 cum în 
mod eronat a 
fost 
calculata. 

30.977% 0.158% 

15 
AGRICOLA 
STIRBEY SRL  

Str. Mihai 
Eminescu nr. 
29, Bucureşti, 
Sectorul 1 

209,771.84 
 

177,693.84 
 

Creanta 
respinsa în 
cuantum de 
32.078 lei, 
reprezentand 
penalitati a 
fost respinsa 
avand în 
vedere 
faptul ca nu 
a fost anexat 
cererii de 
creanta 
modul de 
calcul al 
acestora. 

31.693% 0.162% 

16 

MEDICAL 
EMERGENCY 
DIVISION SRL 
(fosta AXIS 
EMERGENCY 
SRL ) 

Str. Sântuhalm 
nr. 65 B, Deva, 
Județ 
Hunedoara 

10,534.77 
 

0.00 
 

Creanta 
respinsa 
integrala, 
avand în 
vedere 
faptul ca a 
intervenit 
prescriptia. 

0.000% 0.000% 

17 

BIOL ENERGY 
SRL - în 
insolventa prin 
EXPERT 
INSOLVENTA 
SPRL filiala 
Bucureşti 

Str. Turturelelor 
nr. 11A, et. 5, 
sector 3, 
Bucureşti 

40,618.28 
 

40,618.28 
  

7.245% 0.037% 

18 
ENEL ENERGIE 
MUNTENIA SA  

Bd. Dimitrie 
Pompei nr. 
10A, Clădirea 
C3, et. 7, sector 
2, Bucureşti 

28,480.62 
 

28,480.62 
  

5.080% 0.026% 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
creditor 

Sediu 
social/adresa 

Creanta 
Solicitata 

LEI 

Creanta 
Solicitata 

EURO 

Creanta 
Acceptata 

(Lei) 

Creanta 
Acceptata 
(Lei) din 
care sub 
conditie 

suspensiva 

Observatii % din 
categorie 

% din 
Total 
Masa 

Credala 

19 
FRESH - FRUITS 
DISTRIBUTION 
SRL  

Str. Aliorului 
nr. 9, bl. D6, sc. 
4, et. 2, ap. 52, 
sector 4 
Bucureşti 

5,558.01 
 

5,558.01 
  

0.991% 0.005% 

20 
PRODCOM 
LICURICI 94 
SRL  

Str. Cornişor nr. 
12, sector 2, 
Bucureşti 

2,970.80 
 

2,970.80 
  

0.530% 0.003% 

21 
TRIDENT AAV 
SRL  

Str. Lalelelor 
nr. 2, Oras 
Buftea, Jud. 
Ilfov 

34,996.05 
 

34,996.05 
  

6.242% 0.032% 

22 

UNIUNEA 
PRODUCATORI
LOR DE 
FONOGRAME 
DIN ROMANIA 
(UPFR) 

Bd. Dimitrie 
Pompeiu nr. 6E, 
Pipera Business 
Tower et 11, 
sector 2, 
Bucureşti 

2,556.52 
 

2,556.52 
  

0.456% 0.002% 

23 
ARGO 
SECURITY SRL  

Str. Ermil 
Pangratti nr. 35, 
et. 2, Sectorul 1, 
Bucureşti 

51,711.87 
 

51,711.87 
  

9.223% 0.047% 

24 
TECHNOFLOOR 
SRL  

B-dul Dinicu 
Golescu nr. 29, 
sector 1, 
Bucureşti 

5,305.48 
 

5,305.48 
  

0.946% 0.005% 

25 
MACROMEX 
SRL  

Str. Mihai 
Eminescu nr. 
27, sector 1, 
Bucureşti 

1,235.88 
 

1,235.88 
  

0.220% 0.001% 

26 
ELECTRIC 
PLANNERS SRL  

Str. Frederic 
Joliot Curie nr. 
17, Sectorul 5, 
Bucureşti 

29,868.15 
 

29,868.15 
  

5.327% 0.027% 

27 
RAJA SA 
CONSTANTA 

Str. Calarasi nr. 
22-24, 
Constanta, Jud. 
Constanta, 

5,991.87 
 

5,991.87 
  

1.069% 0.005% 

TOTAL Alte Creante chirografare în conf. 
cu art. 161 alin 9 din Legea 85/2014 

612,263.82 
 

560,667.59 
  

100.000% 0.511% 

Creante Subordonate în conf. cu art. 161 alin 10 pct.a din Legea 85/2014 

28 
CORNELIA 
TUDOR 

Str. Traian nr. 
2, bl. F1, sc. 3, 
et. 6, ap. 18, 
Mun. Bucureşti, 
sector 3 

11,814,771.40 
 

11,814,771.40 
  

35.294% 10.760% 

29 
MAREŞ 
VALERIAN 

Calea Victoriei 
nr. 32 - 34, sc. 
B, et. 9, ap. 
100, sector 1, 
Bucureşti 

2,056,847.40 
 

2,056,847.40 
  

6.144% 1.873% 

30 NISIP ANDREI 

Mun. București, 
str. Belizarie nr. 
1, bl. 21/5, sc. 
1, et. 4, ap. 13, 
sector 1 

3,077,994.52 
 

3,077,994.52 
  

9.195% 2.803% 

31 
SINGER 
CRISTIAN-
VLADIMIR 

Str. Erou Iancu 
Nicolae nr. 85, 
vila Y4, 
Voluntari, jud. 
Ilfov 

87,408.28 
 

87,408.28 
  

0.261% 0.080% 

32 
VLĂDEA 
CLAUDIU-
MARIUS 

Aleea Plopilor 
nr. 4, bl. 19, sc. 
B, ap. 11, 
Buftea, Jud. 
Ilfov 

10,134,291.02 
 

10,134,291.02 
  

30.274% 9.230% 

33 
BERBEC OANA-
LĂCRAMIOAR
A 

Str. Baba 
Novac nr. 10, 
bl. N1, sc. A, et. 
3, ap.13, sector 
3, Bucureşti 

6,303,915.39 
 

6,303,915.39 
  

18.832% 5.741% 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
creditor 

Sediu 
social/adresa 

Creanta 
Solicitata 

LEI 

Creanta 
Solicitata 

EURO 

Creanta 
Acceptata 

(Lei) 

Creanta 
Acceptata 
(Lei) din 
care sub 
conditie 

suspensiva 

Observatii % din 
categorie 

% din 
Total 
Masa 

Credala 

TOTAL Creante Subordonate în conf. cu 
art. 161 alin 10 pct.a din Legea 85/2014 

33,475,228.01 
 

33,475,228.01 
  

100.000% 30.488% 

TOTAL GENERAL CREANTE 63,591,524.24 12,271,974.92 
109,798,587.9
7 

10,928,532.00 
  

100.000% 

Cursul BNR stabilit pentru data deschiderii procedurii de insolventa, respectiv data de 25.01.2018 este de 4.6665 
Bucharest Arena SA - în insolventa, prin Administrator Judiciar Euro Insol SPRL 

practician în insolventa Andreea Munteanu 
 
Județul Mureş 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea SISTACOM SRL, cod unic de înregistrare: 6333985 

Proces verbal al adunării generale a creditorilor 
Nr. 1192/30.03.2018. 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 16/1371/2017 Tribunal Specializat Mureş Judecător sindic:Mrinel Șanta 
2. Arhiva/registratura instanţei: str. Justiţiei nr.1, loc. Tg. Mureş, jud. Mureş tel/fax:0265/260.010 
3. Debitor:Societatea Sistacom SRL, cu sediul în loc.Tg.Mureș, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr.13, sc.A, ap.12,jud. 
Mureş, înregistrată în registrul comerţului sub nr. J26/710/1994 cod unic de înregistrare -6333985. 
3.1. Administrator special: Stroie Alexandru; 
4. Creditor: AJFP Mureș; 
5. Lichidator judiciar Faur Consulting IPURL, Cod de înregistrare fiscală 21804229, sediul social: str. Gheorghe Doja, 
nr. 38, ap.26, loc. Tg. Mureş, jud. Mureş, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0319, tel./fax 
0365/410537, Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Faur Tiberiu. 
6. Subscrisa/Subsemnatul(a):Faur Consulting IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorul Sistacom 
SRL,conform Încheierii 21/C din data de 08.02.2017 pronunţată de Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul 
16/1371/2017, în temeiul art. 48 alin. din Legea 85/2014 coroborate cu dispozițiile date prin Încheierea anterior indicată 
comunică:  

Proces verbal 
al sedinței adunării creditorilor debitoarei Sistacom SRL 

Încheiat astăzi 30.03.2018, orele 12, la biroul lichidatorului judiciar Faur Consulting IPURL, cu datele din antet, ca 
urmare a emiterii convocatorului, aferent şedintei adunării creditorilor debitoarei Sistacom SRL, ce face obiectul 
dosarului cu nr.16/1371/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureş, având ca ordine de zi comunicată: 
1.Dezbaterea şi aprobarea Raportului nr. 1007/15.03.2018. 
La data şi ora stabilită prin convocatorul mai sus precizat, lichidatorul judiciar constată:  
a) Creditori prezenţi: Lipsă. 
b) Răspunsuri scrise din partea următorilor creditori: 
Stroia Alexandru, care prin adresa transmisă, ne comunică următoarele:  
1.Aprob raportul fonduri plăți. 
AJFP Mureș care prin adresa nr.1921/27/01.2018, ne comunică următoarele: 
1.[…..] arătăm că am luat act de Raportul nr.1007/15.03.2018, cu privire la fondurile obținute și plățile efectuate în 
perioada 08.02.2017-28.02.2018. 
Lichidatorul judiciar constată că sedinţa adunării creditorilor este statutară,deoarece creditorii care au votat conform 
prevederilor art.14, alin.(4) din Legea nr.85/2006, dețin 100% din totalul masei credale a debitoarei. Astfel în 
conformitate cu prevederilor art.15. alin.1 indice 2 din Legea nr.85/2006, s-a  
Hotărât : 
1. Aprobarea raportului nr.1007/15.03.2018. 
În atare condiţii lichidatorul judiciar declară închisă şedinţa de astăzi 30.03.2018, drept pentru care s-a încheiat 
prezentul proces verbal în numar de 3 (trei) exemplare egal valabile, un exemplar se va depune la dosarul cauzei, unul 
va fi publicat în Buletinul Procedurilor de Insolveţă şi unul va ramane în pastrarea lichidatorul judiciar.  
Menţiune:Potrivit dispoziţiilor art.48, alin.(7) şi (8) , Hotărârea adunării creditorilor poate fi anulată de judecătorul 
sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se 
consemneze aceasta în procesul verbal al adunării, precum şi la cererea celor care au lipsit motivat de la şedinţa adunării 
creditorilor sau ale căror voturi nu au fost consemnate în procesul verbal întocmit. Hotărârea, cu excepţia celei prin care 
a fost desemnat, poate fi atacată, pentru motive de nelegalitate, şi de administratorul /lichidatorul judiciar. 
Cererea prevăzută la alin.(7) va fi depusă la dosarul cauzei, inclusiv în format electronic, în termen de 5 zile de la data 
publicării în BPI a procesului verbal al adunării creditorilor şi va fi soluţionată în cameră de consiliu, cu citarea celui 
care a introdus cererea, a administratorului/lichidatorului judiciar şi a creditorilor. Citarea părţilor şi comunicarea 
actelor către aceştia se fac prin BPI.” 
9. Număr de exemplare depuse: Depunem prezenta în 2 exemplare, din care unul pentru instanţă şi unul pentru a fi 
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publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă. 
Faur Consulting IPURL, 

prin coordonator Faur Tiberiu 
 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*         * 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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