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Sedința va avea loc la data de 05 Decembrie 2016 ora 15:30 la Rin Central Hotel, str. Traian, nr. 55A, sector 3, 
București, Sala conferință George Călinescu, având ca ordine de zi: 
1. Aprobarea modificării componenței Comitetului Creditorilor de la 5 la 7 membri  
2. Alegerea celor 2 membri ce vor completa componența Comitetului Creditorilor 
3. Alegerea Preşedintelui Comitetului Creditorilor 
Materialele informative care se vor discuta în cadrul adunării vor fi disponibile pe site-ul societății (www.astrasig.ro). 
De asemenea, lichidatorul judiciar informează creditorii că în ziua și la locul stabilit pentru Adunarea creditorilor, în 
intervalul orar 15:30-15:45, KPMG Restructuring SPRL va efectua activitățile de secretariat ale adunării constând în 
verificarea întrunirii cvorumului de prezență, verificarea împuternicirilor/mandatelor, respectiv a pozițiilor scrise 
primite de la creditori, urmând ca ședința să înceapă la ora 15:45. Dat fiind numărul mare de creditori, rugăm creditorii 
care doresc să participe prin corespondenta la şedinţa adunării creditorilor să transmită votul şi numele persoanei 
împuternicite în timp util pentru a putea fi prelucrate datele în vederea eficientizării lucărilor de secretariat şi a şedinţei 
creditorilor.  
Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării creditorilor prin împuterniciţi, cu procură specială autentică 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 va fi semnată de creditor. Inscrisul în format electronic, căruia 
i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, poate fi 
comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la Lichidatorul judiciar, până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea 
votului. 
De asemenea va informam ca se vor considera pentru exprimarea voturilor creantele din tabelul preliminar rectificat nr. 
1 al creanțelor debitoarei Societatea Asigurare-Reasigurare Astra SA – In Faliment cu data de referință 03.12.2015, 
Actualizat la data de 15.11.2016.  
Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL, la sediul din 
București, Șos. București – Ploiești nr. 69-71, parter, cam.25, cod poștal 013685, sector 1; Tel: 0372 377 800, Fax: 0372 
377 700, e-mail: kpmg@astrasig.ro, declaratiedecreanta@astrasig.ro. 

Lichidator judiciar, al Societatea Asigurare-Reasigurare Astra SA – în faliment 
KPMG Restructuring SPRL 

* 
Tribunalul București Secția a VII-a Civilă  
Dosar nr. 32802/3/2015 
Debitor: Societatea Asigurare-Reasigurare Astra SA – în faliment 

Notificare privind emiterea tabelului preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor debitoarei  
Societatea Asigurare-Reasigurare Astra SA – in faliment cu data de referință 03.12.2015,  

actualizat la data de 15.11.2016 
Nr.:203, data emiterii: 25.11.2016 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 32802/3/2015 pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă 
2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă, Adresa: București, Bulevardul Unirii nr.37, 
sectorul 3, cod poștal 030823, fax: 021.313.28.02, e-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro 
3.Debitor: Societatea Asigurare-Reasigurare Astra SA sediul social: București, Sectorul 3, str. Nerva Traian, nr. 3, bloc 
M101, cod unic de înregistrare 330904, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/305/1991. 
4.Creditori: Tabel preliminar al creanțelor publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 6676/04.04.2016 
5.Lichidator judiciar: KPMG Restructuring SPRL, București, DN1, Șos. București – Ploiești, nr. 69-71, sector 1, Număr 
de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale al UNPIR: 0499, Tel/fax +40 372 377 700 
6. Lichidatorul judiciar: KPMG Restructuring SPRL cu sediul în București, Sos. București – Ploiești nr. 69-71, sector 1, 
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei Societatea Asigurare-Reasigurare Astra SA (in faliment), conform 
Încheierii de ședință din data de 03.12.2015, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a Civilă în Dosar nr. 
32802/3/2015, în temeiul art. 110, coroborate cu prevederile art. 49 alin (4) și art. 42 alin. (10) din Legea nr. 85/2014 
privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență: notifică 
I. Întocmirea și înregistrarea în data de 25.11.2016 la Tribunalul București, secția a VII-a civilă în dosar nr. 
32802/3/2015 a Tabelului preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor împotriva Debitoarei SOCIETATEA ASIGURARE-
REASIGURARE ASTRA SA (în faliment), cu data de referință 03.12.2015, ACTUALIZAT LA DATA DE 
15.11.2016.  
II. Publicarea pe site-ul Debitoarei SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA (în faliment) 
www.astrasig.ro, secțiunea Documente aferente procedurii de faliment” a Tabelului preliminar rectificat nr. 1 al 
creanțelor împotriva Debitoarei SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA (în faliment), cu data de 
referință 03.12.2015, ACTUALIZAT LA DATA DE 15.11.2016.  
III. Depunerea Raportului de analiză asupra creanței Fondului de Garantare a asiguraților, întocmit în cadrul procedurii 
de faliment a debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA SA (în faliment) și depus la 
dosarul cauzei în data de 21.11.2016 
IV. Faptul că Tabelul preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor împotriva Debitoarei SOCIETATEA ASIGURARE-
REASIGURARE ASTRA SA (în faliment), cu data de referință 03.12.2015, ACTUALIZAT LA DATA DE 15.11.2016 
a fost întocmit în considerarea următoarelor aspecte: 
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A. ACTUALIZARE PENTRU NEVOIA VOTULUI A CREANȚEI FONDULUI DE GARANTARE A 
ASIGURAȚILOR 
a) Tabelul preliminar al creanțelor. Stadiul actual. Lichidatorul judiciar a întocmit şi prezentat creditorilor până la 
această dată următoarele tabele de creanță:  
1. Tabelul preliminar al creanțelor împotriva Societății de Asigurare Reasigurare Astra SA cu data de referința 
03.12.2015, data deschiderii procedurii de faliment, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
6676/04.04.2016.  
2. Tabelul preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor împotriva Societății de Asigurare Reasigurare Astra SA cu data de 
referință 03.12.2015, data deschiderii procedurii de faliment, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
14990/11.08.2016  
3. Tabelul preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor împotriva Societății de Asigurare Reasigurare Astra SA cu data de 
referința 03.12.2015, data deschiderii procedurii de faliment, actualizat la data de 31.07.2016, în vederea prezentării 
creanțelor pentru nevoie de vot real, conform şi just, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 
15055/12.08.2016.  
b) Lichidatorul judiciar a procedat la actualizarea tabelului preliminar rectificat nr. 1 de creanțe publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 14990 din data de 11.08.2016, cu scopul de a asigura (în cadrul ședinței adunării 
creditorilor) un vot potrivit regulilor unui vot real, conform și just. Prin regula votului conform se înțelege modificarea 
corespunzătoare a tabelului de creanțe pentru cazul stingerii totale sau parțiale a creanțelor, astfel cum este prevăzut de 
art. 49 alin (4) din Legea nr. 85/2014 anume În cazurile privind creditorii ale căror creanțe au fost stinse total sau parțial 
se va proceda la o modificare corespunzătoare a tabelului de creanțe, după caz. 
c) Considerații generale. Temeiul legal. În conformitate cu art. 258 alin. 1 lit. c coroborat cu dispozițiile aplicabile din 
art.102 şi următoarele din Legea 85/2014, Lichidatorul Judiciar a întocmit un Raport de analiză a creanțelor Fondului de 
garantare a asiguraților (denumit în continuare FGA”), raport ce prezintă modul în Lichidatorul judiciar și-a îndeplinit 
atribuțiile, cât și metodologiile aplicate în analizarea creanțelor declarate de FGA până la data de 31.10.2016.  
Necesitatea înscrierii la masa credală a creanței FGA este motivată de plățile efectuate până la această dată şi pentru a 
asigura în cadrul procedurii de faliment a Astra SA, respectiv în cadrul sentințelor adunării creditorilor un vot potrivit 
regulilor unui vot real, conform și just, într-o proporție cat mai apropiata de valoarea plaților efectuate şi care se poate 
constitui într-o creanța certa, lichida şi exigibila, 
Dispoziții legale aplicabile: 
→ art. 258 alin. 1 lit. c din Legea nr. 85/2006 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,  
→ art. 13-18 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților precum și Norma ASF nr. 16/2015.  
o Art. 13 alin (1)”De la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului pronunțată 
împotriva unui asigurător, conform prevederilor art. 266 din Legea nr. 85/2014, Fondul este în drept să efectueze plăti 
din disponibilitățile sale, în vederea achitării sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, cu respectarea dispozițiilor 
legale”. 
o Art. 18 alin. (1) Fondul se subrogă în toate drepturile creditorilor de asigurări la concurența sumelor pe care le-a plătit 
din disponibilitățile sale.” 
o Art. 18 alin. (2)”… Fondul poate înregistra la masa credală, în tot cursul procedurii de faliment, în vederea recuperării 
lor, orice sume, dobânzi și/sau cheltuieli pe care acesta le-a achitat din resursele sale.” 
o Art. 18 alin. (3)”În condițiile alin. (1) și (2), Fondul este îndreptățit să înregistreze și să recupereze, în cadrul 
procedurii falimentului societății de asigurare/reasigurare debitoare, toate sumele achitate creditorilor, pe măsura 
plăților efectuate,ca urmare a producerii riscurilor asigurate după momentul deschiderii procedurii falimentului.” 
→ Art.23 din Legea 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea 
de asigurări, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  
→ Art. 102 şi următoarele din Legea nr. 85/2006 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,  
→ art. 102 alin (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență conform 
cărora: “Creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura reorganizării 
judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara înscrierea la masa credală. Prevederea se 
aplica în mod corespunzător pentru creanțele născute după data deschiderii procedurii de faliment”.  
→ art. 267 alin. 1 şi art. 159 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, 
→ ART. 49 alin. (4) În cazurile privind creditorii ale căror creanţe au fost stinse total sau parţial se va proceda la o 
modificare corespunzătoare a tabelului de creanţe, după caz. Odată cu convocatorul adunării creditorilor se va publica şi 
tabelul de creditori actualizat cu sumele stinse în timpul procedurii. Odată cu contestarea procesului-verbal al adunării, 
creditorii vor putea contesta în aceleaşi termene şi condiţii şi tabelul astfel publicat.  
d) Analiza cererilor de admitere la masa credală formulate de FGA  
Până la data prezentului raport FGA a transmis Lichidatorului judiciar şi a înregistrat la Tribunalul Municipiului 
București, Secția a VII-a Civila un număr de 7 (șapte) cereri de admitere la masa credală formulate pentru creanțe certe, 
lichide şi exigibile urmare a plaților efectuate creditorilor de asigurări după data de 28.04.2016 – data rămânerii 
definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului.  
Totalul sumelor plătite de FGA aferent acestor cereri este de 92.6 mil lei. 
Numărul de dosare şi sumele aferente acestor plăti pe cele 7(șapte) cereri de creanță înregistrate sunt prezentate în 
tabelul de mai jos:  
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Transa/Cerere de 
creanță  

Adresa nr. Data Număr 
Dosare 

Suma solicitata (lei) 

I 34023 20-May-16 1,379  6,306,333.73 
II 36312 31-May-16 2,408  8,974,545.95 
III 38704 13-Jun-16 1,281  5,962,157.10 
IV 41893 29-Jun-16 975  7,835,423.87 
Va 50264 29-Jul-16 1,447  11,818,217.58 
Vl 64465 21-Sep-16 2793 36,180,643.3 
VII DJ 761 27-Oct-16 2395 15,512,997.97 

TOTAL   12,678 92,590,319.50 
A. Stadiu actual al analizei cererilor de creanţă  
În conformitate cu art. 258 alin. 1 lit. c şi a dispozițiilor art. 102 şi următoarele din Legea 85/2014, Lichidatorul Judiciar 
în procedura de verificare a creanțele poate solicita creditorului explicații şi date necesare şi în acest sens, împreună cu 
FGA, desfășoară o activitate de verificare a documentelor suport în vederea înscrierii la masa credală a creanțelor 
reprezentând plățile efectuate creditorilor de asigurări ce au solicitat FGA deschiderea unui dosar de daună sau a unei 
cereri de plată. Pentru aceasta verificare FGA furnizează Lichidatorului judiciar dosarelor de dauna verificate şi 
instrumentate împreună cu plățile efectuate.  
Verificarea de către Lichidatorul judiciar a vizat:  
1. dosarele de dauna care la data de 27.08.2016 (data retragerii autorizației de funcționare) se aflau în diverse stadii de 
instrumentare în departamentul de daune al ASTRA SA Pentru aceste dosare Lichidatorul verifică intern dosarul 
electronic şi în completare verifică eventualele documente suplimentare depuse de păgubit la cererea de plata 
înregistrată la FGA si,  
2.  dosarele de dauna deschise şi instrumentate de FGA după data de 27.08.2015 (data retragerii autorizației de 
funcționare a ASTRA). Pentru aceste dosare FGA transmite Lichidatorului judiciar spre verificare integral dosarul de 
daună. 
Până la data de 15.11.2016 Lichidatorul judiciar a verificat un număr de 4,612 dosare corespunzător unei creanțe de ~19 
mil Lei şi sunt în curs de verificare un număr de 8,066 dosare corespunzătoare unei creanțe de 73 mil lei. 

 Număr Suma 
Dosare plătite de FGA (7 transe) 12,678 92,590,319.50
din care:  
(1) Dosare verificate şi acceptate de către lichidator 4,612* 19,386,734
(2)Dosare în procedura de verificare de către lichidatorul judiciar 8,066   73,203,586  
Nota: 1 dosar acceptat doar partial 
Ca urmare a acestei analize Tabelul preliminar rectificat nr. 1 de creanțe se va actualiza la 15.11.2016 după cum 
urmează: 

Modificări creditor FGA Suma (lei) 
Înregistrarea creanţei în tabelul de creanţe ca şi creanță certa, lichida şi 
exigibila 

9,454,946

Ștergerea creanței FGA înregistrată în Tabelul preliminar al creanțelor ca 
fiind o creanță admisă sub condiția suspensiva a efectuării plaților 

11,022,349

Eliminarea creanței achitate de FGA pentru 9 creditori înscrişi în Tabelul 
preliminar al creanţelor nr. 1 ca şi creanţe înscrise sub condiţia rezolutorie a 
plăţii de către FGA 

93,603

Total 93,603
SERVICE AUTO SERUS SRL, poz.452, din TPC, publicat în BPI 
nr.6676/04.04.2016 

 42,388 

UTILNAVOREP SA, poz.515 din TPC, publicat în BPI nr.6676/04.04.2016  9,742 
SC AUTOMOTIVE LUX SRL, poz. 51 din TPC, publicat în BPI 
nr.6676/04.04.2016 

 9,777 

SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE LIG INSURANCE, 
poz.464 din TPC, publicat în BPI nr.6676/04.04.2016 

 6,210 

POPA MIHAI, poz.388 din TPC, publicat în BPI nr.6676/04.04.2016  1,126 
SCHELEAN DORINA, poz.444, din TPC, publicat în BPI 
nr.6676/04.04.2016 

 4,581 

C.N.A.D.N.R.- DRDP CONSTANTA, poz.126, din TPC, publicat în BPI 
nr.6676/04.04.2016 

 1,825 

OMV PETROM MARKETING, poz.356, din TPC, publicat în BPI 
nr.6676/04.04.2016 

 11,361 

ELECTRICA DISTRIBUTIE TR NORD SA SD BISTRITA, poz.186, din 
TPC, publicat în BPI nr.6676/04.04.2016 

 6,593 
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În perioada următoare, urmare a faptului că FGA continuă să achite creanțele creditorilor de asigurare înregistrate în 
termenul legal, fiind astfel o creanţă în dinamică, iar potrivit art. 18 din Legea 213/2015 prin derogare de la dispozițiile 
art.100 alin.1 lit. b) din Legea 85/2014 Fondul se poate înregistra la masa credală în tot cursul procedurii de faliment, în 
vederea recuperării oricăror sume, dobânzi şi sau cheltuieli pe care acesta le-a achitat din resursele sale, se va continua 
activitatea privind analiza dosarelor de dauna ce au făcut obiectul plăților efectuate de FGA menționate mai sus, astfel 
încât sa se diminueze constant ecartul existent la acest moment între sumele plătite de FGA şi sumele aprobate de către 
lichidator pe măsura ce dosarele de daună sunt puse la dispoziție şi în urma verificărilor efectuate în vederea înscrierii 
creanței FGA în tabelul de creanţe ca o creanţă certa, lichida şi exigibila. 
B. Analiza cererilor de completare a cererilor de admitere a creanței FGA la masa credală a ASTRA SA (în faliment) 
Lichidatorul judiciar a efectuat analiza celor 3 (trei) cereri de completare a cererii de admitere a creanței la masa credală 
ce au fost înregistrate la Tribunalul București, Secţia a VII-a Civilă de creditorul FGA şi transmise Lichidatorului 
judiciar în datele de 20.05.2016, 29.07.2016 respectiv 22.09.2016, astfel cum sunt prezentate în tabelul centralizator de 
mai jos:  
Perioada 17.03-16.05.2016 17.05-25.07.2016 26.07-31.08.2016 TOTAL RON 
Nr înregistrare/Date 
identificare cerere 
creanță 

Nr.34025/20.05.2016 Nr.11830/29.07.2016 Nr. 64709/22.09.2016  

Creanță solicitată 182,769.84 196,988.52 27,383.00407,141.36 
Creanță acceptată în 
urma analizei 

182,769.84 196,988.52 27,383.00407,141.36 

Creanțele menționate mai sus au fost analizate şi acceptate şi reprezintă cheltuieli efectuate de FGA ocazionate de 
deschiderea dosarelor de daună, cuprinzând: salarii brute și contribuțiile aferente, tichete de masă, carburanți, birotică și 
alte cheltuieli ocazionate de activitatea de deschidere a dosarelor de daună (telefonie, cheltuieli de deplasare).  
Lichidatorul judiciar a concluzionat asupra admisibilității acestor creanțe la masa credală urmând a fi înregistrate în 
Tabelul preliminar al creanțelor, în categoria creanțelor de asigurări ca o creanță certă, lichidă și exigibilă, scadentă, 
conform prevederilor art. 12 alin.2 - 4 din Legea nr. 213/2015 coroborat cu prevederile art. 267 alin. 1 şi art. 159 din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,.  
C. Metodologia de verificare şi înscriere a creanțelor FGA potrivit plăților efectuate. Modalitatea de verificare a 
creanţelor de către Lichidatorul judiciar  
În special, metodologia de verificare a creanţei aleasă de Lichidatorul judiciar a avut drept scop să verifice dacă sunt 
îndeplinite următoarele premise: 
- Aplicarea unitară a procedurilor de instrumentare a dosarelor de daună potrivit Normelor interne aprobate de FGA şi 
care au fost adaptate procedurilor interne implementate de Astra în procesul de analizare a dosarelor de daună şi în 
acord cu legislația adițională emisă de ASF,  
- Valoarea totală a eşantionului verificat integral provenit din tranșele 1-5 și partial 6. Pentru analiză au fost verificate 
în total 4612 dosare în valoare totală de 19.386.734 lei din 7.778 dosare, ceea ce reprezintă aprox. 59% din populaţia 
dosarelor de daună ce au fost plătite de FGA și comunicate prin tranșele 1-5 și partial 6 (288 dosare din tranșa 6).  
- Ajustarea creanţei potrivit verificării progresului real de verificare a fiecărui dosar de daună. Procentul de 10% din 
total creanţă solicitată a fi înregistrată de către FGA reprezintă o marjă confortabilă pentru efectuarea unei ajustări 
ulterioare urmare verificării detaliată a documentelor suport. 
- Modul de documentare a creanţei. Documentele de lucru constau în listele de dosare transmise de FGA, lista plăţilor 
şi a dovezilor de plăţi, dosarele de daună transmise pentru verificare.  
- Cheltuielile declarate a fi efectuate pentru instrumentarea dosarelor de daună şi a dosarelor de restituire a primelor 
sunt conforme cu înregistrările contabile şi documentele justificative aflate la FGA şi au fost comparate cu potenţialele 
cheltuieli pe care aparatul destinat a instrumenta aceste dosare în cadrul ASTRA,  
Acţiunile de verificare: 
• Plățile aferente transelor 1-5 care nu au fost verificate integral, respectiv un număr de 3.167 (cu suma de 23.3 mil lei) 
sunt plăti rămase neverificate care vor urma sa intre în procedura de verificare în baza metodologiei şi a fluxului 
operațional aplicat şi celor 4612 plăti verificate până acum din transele 1-5. 
• Plățile aferente transelor 6 şi 7 (respectiv 4900 plăti cu valoare de 49.8 mil lei - rezultate ca urmare a scăderii a 288 
plăti deja verificate şi acceptate din totalul de 5188 plăti ce compun cele doua transe) la momentul actual vor fi înscrise 
ca şi creanță scadenta la masa credală într-o proporție de 90% (după excluderea plăților efectuate către creditorii ce au 
depus Cerere de plata la FGA şi au fost înscriși în Tabelul preliminar al creanţelor ca urmare a depunerii unei cereri de 
creanță la dosarul cauzei şi a căror creanță a fost înscrisă sub condiția rezolutorie a plații de către FGA – respectiv suma 
de 16,992,366 lei aferentă unui număr de 145 creditori)* fără a parcurge metodologia şi fluxul operațional predefinit de 
lichidator pentru verificarea creanței FGA;  
*) aceasta excludere este necesara pentru a evita înscrierea unei creanțe duble în Tabelul preliminar al creanțelor (până 
la momentul la care se definitivează verificarea de detaliu şi se poate efectua înscrierea sumei definitive pentru FGA şi 
modificarea corespunzătoare a creanței creditorilor înscriși la masa credală ca urmare a cererilor individuale depuse la 
lichidator); 
• Simultan cu înscrierea în Tabelul preliminar al creanțelor actualizat pentru nevoia votului în cadrul ședințelor 
Adunării creditorilor (potrivit art.49 alin.4) a sumei menționată mai sus ca fiind creanța certa, lichida şi exigibila, se va 
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efectua o actualizare a creanței FGA înscrisă în Tabelul preliminar la acest moment ca şi creanță sub condiția 
suspensivă, prin diminuare/scădere.  
• Analiza plăților ce vor fi înscrise conform modalității prezentate la pct. a-c de mai sus va fi efectuată de Lichidatorul 
judiciar în perioada următoare parcurgând metodologia deja aplicată pentru cele 4.612 dosare verificate şi plăti 
verificate; la finalizarea verificărilor se va efectua înscrierea în Tabelul definitiv al creanțelor cu valoarea finală 
acceptata din aceste tranşe, modificându-se corespunzător creanță creditorilor înscriși în Tabel preliminar sub condiția 
rezolutorie a plații de către FGA şi pentru care FGA a efectuat plăti.  
• Aceeași abordare se propune a fi adoptată şi pentru transele ulterioare tranşei 7 (ultima transa primită de Lichidatorul 
judiciar până la 16.11.2016);  
• De menționat faptul că în baza verificărilor efectuate, conform metodologiei interne stabilita de Lichidator, pentru 
cele 4612 dosare de daună şi plăti analizate pentru încadrarea ca şi creanțe scadente la masa credală s-a obținut o rata 
foarte ridicată de acceptare a plăților la masa credală (99.999% şi ca număr şi valoric); în baza acestei evaluări se poate 
considera ca înscrierea creanței într-o proporție de 90% din sumele plătite de FGA asigura o certitudine a sumelor 
plătite de FGA ca fiind corecte şi valabile, cât şi a faptului că verificările efectuate de către FGA sunt corecte şi 
conforme modalității de aplicare a procedurilor de instrumentare şi verificare a dosarelor de daună şi în acord cu 
normele aplicate şi de Lichidatorul judiciar.  
• Astfel că, pentru eventuale sume neacceptate de Lichidatorul judiciar şi identificate în urma parcurgerii metodologiei 
de verificare detaliata pentru fiecare dosar de daună, Lichidatorul apreciază ca fiind suficientă diferența de 10%, 
reprezentând o marjă confortabilă pentru eventuale sume neacceptate identificate în urma parcurgerii metodologiei de 
verificare detaliată stabilită de către Lichidator.  
Concluzionând cu privire la creanţa FGA astfel cum a fost solicitată, pe baza verificărilor efectuate şi a premiselor 
enunţate mai sus, Lichidatorul judiciar consideră că, creanța FGA în sumă de 29,518,664.06 lei, întrunește condițiile 
pentru a fi înregistrată în Tabelul preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor împotriva Societății de Asigurare Reasigurare 
Astra SA cu data de referință 03.12.2015, data deschiderii procedurii de faliment, ce va fi actualizat la data de 
15.11.2016, ca şi creanţă certă, lichidă şi exigibilă.  
e) Centralizator al sumelor ce urmează a fi înscrise în Tabelul preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor împotriva 
Societății de Asigurare Reasigurare Astra SA cu data de referință 03.12.2015, data deschiderii procedurii de faliment, ca 
și creanțe certe, lichide şi exigibile, tabel actualizat la data de 15.11.2016: 

 Valoare 
creanță(RON) 

Tip creanță Prioritate/Încadrare 

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

9,454,946 Creanță de 
asigurări  

Art. 267 alin. 1 

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

29,518,664.06 Creanță de 
asigurări  

Art. 267 alin. 1 

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

407,141.36 Creanță de 
asigurări  

Art. 267 alin. 1 

Total creanță scadentă  39,380,751.42  Art. 267 alin. 1 
 
CONCLUZIE. Astfel, creanța Fondului de Garantare a Asiguraților, admisă în Tabelul preliminar rectificat nr. 1 al 
creanțelor împotriva Societății de Asigurare Reasigurare ASTRA SA, actualizat la data de 15.11.2016 este defalcată 
astfel: 
1. Creanță admisă SCANDENTĂ, neafectată de condiție, în cuantum de 49,928,689 lei, constituită din: 
a) 616.151 lei, creanță scadentă conform Tabel preliminar al creanțelor publicat în BPI nr. 6676/04.04.2016 
reprezentând cheltuieli efectuate de FGA ocazionate de deschiderea dosarelor de daună ale asiguraților/păgubiților 
ASTRA până la data de 17.03.2016. 
b) 9.931.787 lei, creanță scadentă admisă suplimentar conform Tabel preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor cu data de 
referință 03.12.2015, actualizat la data de 31.07.2016, publicat în BPI nr. 15055/12.08.2016, reprezentând sumă plătită 
de FGA creditorilor de asigurări (pentru un număr de 2.393 dosare de daună) care au depus cereri de plată ce au fost 
aprobate de comisia specială a FGA și analizate de Lichidatorul judiciar până la data prezentului tabel 
c) 9.454.946 lei creanță scadentă admisă suplimentar conform Tabel preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor cu data de 
referință 03.12.2015, actualizat la data de 15.11.2016, reprezentând sumă plătită de FGA creditorilor de asigurări 
(pentru un număr de 2.223 dosare de daună) care au depus cereri de plată ce au fost aprobate de comisia specială a FGA 
și analizate de Lichidatorul judiciar până la data prezentului tabel 
d) 29.518.664,06 lei, creanță scadentă admisă suplimentar conform Tabel preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor cu 
data de referință 03.12.2015, actualizat la data de 15.11.2016, reprezentând sumă plătită de FGA creditorilor de 
asigurări aferentă tranșelor 6 și 7. 
e) 407.141 lei, creanță scadentă admisă suplimentar conform Tabel preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor cu data de 
referință 03.12.2015, actualizat la data de 15.11.2016, reprezentând cheltuieli efectuate de FGA ocazionate de 
deschiderea dosarelor de daună ale asiguraților/păgubiților ASTRA până la data de 31.08.2016.  
2. Creanță admisă în cuantum de 657,392,293 lei sub condiție suspensivă a efectuării plății sumelor cuvenite 
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creditorilor de asigurări care au formulat cereri de plată și a prezentării documentelor justificative din care să reiasă 
cuantumul și dovada efectuării plății către creditorii de asigurări, ce a fost actualizată ca urmare a înscrierii creanței 
scadente, aferente punctelor c) şi d) de mai sus.  
B. Actualizare pentru nevoia votului a creanței salariale, modificată ca urmare a plății de către fondul de garantare a 
creanțelor salariale și a subrogării fondului de garantare a salariaților în drepturile creditorilor salariați plătiți din 
disponibilitățile acestuia 
Conform Tabelului preliminar rectificat nr. 1 al creanțelor, împotriva Societății de Asigurare Reasigurare ASTRA SA, 
cu data de referință 03.12.2015, actualizat la data de 31.07.2016, salariații ASTRA (conform Anexa nr. 1), în număr de 
aproximativ 980, dețin creanțe împotriva ASTRA în cuantum de 3.224.869 lei, din care 2.072.174 lei creanță scadentă 
și 1.152.695 lei creanță admisă sub condiția suspensivă a îndeplinirii următoarelor condiții (cumulativ): neefectuarea 
concediului de odihnă în termenul legal stabilit de art. 146 alin. 2 din Codul Muncii și încetarea contractului individual 
de muncă.  
a) Modificarea creanței salariale din cadrul Tabelului preliminar rectificat nr. 1, actualizat la data de 15.11.2016 cu 
plata efectuată din Fondul de Garantare a creanțelor salariale 
Având în vedere posibilitatea legală privind accesarea Fondului de Garantare a Creanțelor Salariale (conform 
prevederilor Legii nr. 200/2006), în luna august 2016, Lichidatorul judiciar a depus documentația necesară pentru 
accesarea Fondului de garantare în vederea plății creanțelor salariale pentru cei aproximativ 980 angajați și foști 
angajați ai ASTRA ce au creanțele aferente lunii noiembrie 2015 înscrise în Tabelul preliminar al creanțelor. 
În data de 21.09.2016 a fost recepționată Dispoziția nr. 4/01.09.2016 privind stabilirea cuantumului și plata creanțelor 
ce se suportă din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale. 
În baza deciziei nr. 34/01.09.2016, Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București a admis solicitarea 
de plată a creanțelor salariale (aferente lunii noiembrie 2015, creanță înregistrată la masa credală precum și creanțe de 
tipul concediu neefectuat de angajați la momentul deschiderii procedurii de faliment) stabilind drept cuantum total al 
creanțelor suportate din Fondul de Garantare pentru plata creanțelor salariale suma de 1.649.812 lei.  
Astfel, creanța scadentă aferentă creditorilor salariaților (anexa 1) ce va fi admisă în tabelul preliminar rectificat nr. 1 
actualizat la data de 15.11.2016 va fi diminuată, în baza prevederilor art. 16 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea 
și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu valoarea plăților efectuate de Fondul de 
Garantare a Creanțelor Salariale (în cuantum de 1.649.812 lei) rezultând total creanță admisă drept scadentă, creanța în 
cuantum de 422,362 lei. 
b) Subrogarea Fondului de Garantare a creanțelor salariale (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 
București) în drepturile salariaților plătiți din disponibilitățile Fondului potrivit prevederilor Legii nr. 200/2016 
Conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborat cu 
prevederile Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, 
urmare a plăților efectuate din disponibilitățile Fondului de Garantare a Creanțelor Salariale, Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă București a fost înregistrată în Tabelul preliminar rectificat nr. 1 actualizat la data de 
15.11.2016, cu o creanță în cuantum de 1,649,812 lei, admisă sub condiția suspensivă. În măsura în care se achită 
integral datoriile înregistrate la masa credală a societății și vor rămâne fonduri disponibile, sumele suportate din Fondul 
de garantare trebuie restituite.  
În concluzie, prezentul tabel nu reprezintă o modificare a Tabelul preliminar rectificat nr. 1 de creanțe publicat în 
Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 14990 data de 11.08.2016 ci o actualizare a acestuia, conform art. 49 alin (4) 
din Legea 85/2014, pentru nevoia asigurării unui vot conform și just în cadrul ședinței adunării creditorilor convocată în 
data de 28.11.2016. 
Pentru alte informații suplimentare, vă puteți adresa lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL, la următoarele 
adrese:  
1. la sediul Debitoarei ASTRA din str. Nerva Traian nr.3, bl.M101, clădirea City Business Center, sector 3, e-mail: 
declaratiedecreanta@astrasig.ro, kpmg@astrasig.ro, Fax: 0374.480.152  
2. la sediul din București, Șos. București – Ploiești nr. 69-71, parter, cam.25, cod poștal 013685, sector 1; Tel: 0372 
377 800, Fax: 0372 377 700.  

Lichidator judiciar, al Societatea Asigurare-Reasigurare Astra SA – în faliment 
KPMG Restructuring SPRL 

 




