
Current state of play 23.12.2015 regarding the lega l procedure in respect of  ASTRA – very limited 
time to address a claim to the Court and the appoin ted Liquidator 
 
 

 

On 3rd December 2015 the Court of First Instance of Bucharest has approved the request submitted by 

the Financial Supervisory Authority (FSA) and has confirmed the bankruptcy of the company ASTRA 

Asigurări. KPMG has been appointed as liquidator. 

 

Despite the appeal that has been launched, the decision is enforceable. This has the following 

consequences:   

  

- For all creditors ; The delay to introduce a claim in respect of the liquidation procedure has 

started to run  

� This delay expires on 18/01/2016  

� The claims have to be addressed in Romanian language simultaneously to both the 

Court and the Liquidator at the following addresses:  

“Tribunalul Bucuresti ” - Bulevardul Unirii 37- București 030823, România - under file 

number 32802/3/2015 with a judicial tax of 200 lei/claim (approx. 45 euros). A template 

that can be used to introduce your claim is enclosed. 

 

KPMG Restructuring SPRL  – DN1, Sos. Bucuresti-Ploiesti 69-71 – P.O Box 18-191 – 

sector 1 Bucuresti 013685 (Tel + 40 (372) 377 800 or + 40 (21) 201 22 22 ; Fax + 40 

(372) 377 700 or +40 (21) 201 22 11 ; kpmg@astrasig.ro) 

 

The notification regarding the commencement of the bankruptcy proceedings can be found in 

English language at the following link: 

http://www.fgaromania.ro/public/user_files/notificare/translation%20IPB%20notification.pdf 

 

- For insurance creditors ; Further “the payment request may be submitted starting from the 

publication date of the Financial Supervisory Authority’s decision to close the financial recovery 

procedure and within maximum 90 days from the date the decision to initiate the bankruptcy 

proceedings becomes final. For insurance claims arising after the date when court decision to 

initiate the bankruptcy proceedings becomes final, the payment request may be submitted within 

maximum 90 days from the date when the receivable right of the insurance creditor arises.” 

(http://www.fgaromania.ro/noutati-si-comunicate/comunicate/steps-to-be-taken-in-order-for-the-

claimants-to-obtain-compensationindemnity-due-from-the-policyholder-guarantee-fund). 

The contact details of the “Fondul de Garantare a Asigura ţilor ” are as follows: 

Address: 

Str. Popa Petre nr. 24 

Bucuresti 020805 



Sector 2 Romania 

Phone:  

+4021.211.60.37 

+4021.211.60.52 

+4021.211.60.73 

+4021.211.60.79 

Fax:  

+4021.211.60.94 

Email:  office@fgaromania.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cerere de admitere a creanţei la masa credală 
 

 
Sediul materiei:  

• Art.102 Legea nr. 85/2014 
 
 

Instanţa1 
 
 

Domnule Preşedinte,  
 
 

Subsemnatul2 (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., având codul 
numeric personal ....., cu domiciliul procesual ales3 pentru comunicarea actelor de 
procedură la numitul (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., 
personal/reprezentat prin mandatar  convenţional/legal/judiciar (nume ....., prenume 
.....)/reprezentat prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul profesional în ....., 
având următoarele date de contact4 .....  

sau 
Subscrisa5 (denumirea .....), cu sediul6 în ....., având codul unic de 

înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul 
comerţului7/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice8/contul bancar  
....., cu sediul procesual ales9 pentru comunicarea actelor de procedură la 

                                                           
1 Tribunalul sau, dacă este cazul, a tribunalul specializat, în a cărui circumscripţie debitorul şi-a avut 
sediul principal cel puţin 6 luni anterior datei sesizării instanţei, repectiv judecătorul sindic învestit cu 
respectivul dosar de insolvenţă. 
2 Menţiunile se referă persoana fizică.  
3 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte 
comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. 
4Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica: adresa 
electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
5 Menţiunile se referă la persoana juridică. 
6 Se poate indica şi sediul dezmembrământului sau domiciliul/sediul reprezentantului desemnat, în 
conformitate cu art.155 pct.3 şi 4 din C. proc. civ. 
7 Se completează în cazul societăţilor comerciale, care sunt înregistrate în registrul comerţului. 
8 Se completează în cazul asociaţilor, fundaţiilor etc.. 
9 Menţiunea nu este obligatorie, însă trebuie să fie indicată, în cazul în care, reclamantul doreşte 
comunicarea actelor de procedură la alt domiciliu, decât cel indicat. 



numitul  (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în ....., prin reprezentant10 
(nume ....., prenume .....) şi prin avocat (nume ....., prenume .....), cu sediul 
profesional în ....., având următoarele date de contact11 ..... în calitate de 
creditor12,  

 
în contradictoriu cu pârâtul 13 (nume ....., prenume .....), cu domiciliul în....., 

având codul numeric personal14 .....,  
sau 

 
în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice .....), cu sediul în 

....., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de 
înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor 
juridice/contul bancar15, 

 prin administrator/lichidator judiciar (nume ....., prenume .....), formulez 
prezenta 

 
 

CERERE DE ADMITERE A CREAN ŢEI LA MASA CREDAL Ă 
 

    a debitoarei...împotriva căreia a fost deschisă procedura de    insolvenţă 
în dosarul nr....16 
                                                           
10 Se va indica reprezentantul menţionat în evidenţele publice în cazul persoanelor juridice de drept privat 
şi reprezentantul desemnat pentru asociaţiile, societăţile şi entităţile fără personalitate juridică, conform 
art. 155 alin. (1)  pct. 3 şi 4 din C. proc. civ. 
11 Menţiunea este facultativă, în conformitate cu art. 148 din C. proc. civ. Se pot indica  adresa 
electronică/numărul de telefon/ numărul de fax şi alte asemenea. 
12  Potrivit art.102 din Legea 85/2014, cu excepţia salariaţilor ale căror creanţe vor fi înregistrate de 
administratorul judiciar conform evidenţelor contabile, toţi ceilalţi creditori, ale căror creanţe sunt 
anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanţelor în 
termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii. Creanţa în baza căreia s-a deschis procedura 
insolvenţei este înregistrată de administratorul judiciar, în baza documentelor justificative ataşate cererii 
de deschidere a procedurii şi în urma verificării, fără a fi necesară depunerea unei cereri de admitere, cu 
excepţia cazului în care se calculează accesorii până la data deschiderii procedurii. 
13 Pârât este de debitorul împotriva căruia s-a  deschis procedura insolvenţei 
14 Se va indica de către reclamant, în măsura în care este cunoscut, în conformitate cu art. 194 din C. proc. 
civ. 
15 Se vor indica de către reclamant, în măsura în care sunt cunoscute, în conformitate cu art. 194 din C. 
proc. civ. 
16 Termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este cel 
arătat în încheierea de deschidere a procedurii şi va fi de maximum 45 de zile de la deschiderea 
procedurii. Administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă 
de debitor potrivit prevederilor art. 67 alin. (1) lit. c) ori, după caz, potrivit prevederilor art. 74, 
debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori altor 
registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea menţiunii. Dacă creditorii cu sediul 



prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună:  
–     înscrierea la masa credală a debitoarei ... cu suma de ..., reprezentând ... , 
ca şi creanţă chirografară/garantată/privilegiată. 

 
În fapt , arătăm că17 deţinem o creanţă anterioară datei de deschidere a 

procedurii18, în sumă de..., în temeiul....19 
 
 

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.102 din Legea 85/2014. 
 
 

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. 
 
 
În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri20....., în copii 

certificate pentru conformitate cu originalul, în .... 21 exemplare: 

                                                                                                                                                                                           

sau cu domiciliul în străinătate au reprezentanţi în ţară, notificarea va fi trimisă acestora din urmă. 
Notificarea va fi comunicată creditorilor de îndată şi, în orice caz, cu cel puţin 10 zile înainte de 
împlinirea termenului limită 
pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor. Aceasta se realizează potrivit prevederilor Codului 
de procedură civilă şi se va publica, totodată, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de largă 
circulaţie şi în BPI. Creditorii care nu au fost notificaţi potrivit prevederilor art. 99 alin. (3) din Legea 
85/2014 sunt consideraţi de drept în termenul de depunere a cererilor de admitere a creanţelor, prin 
depunerea unei cereri de admitere la masa credală şi vor prelua procedura în stadiul în care se afla în 
momentul înscrierii lor la masa credală. 
17 Se va arăta că persoana care a depus cererea este creditor al debitoarei împotriva căreia s-a deschis 
procedura şi că deţine o creanţă anterioară datei de deschidere a procedurii. De asemenea, se va indica 
suma datorată, temeiul acesteia şi se vor face menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă sau 
garanţii. 
18 Potrivit art.102 alin.6 din Legea 85/2014, creanţele născute după data deschiderii procedurii, în 
perioada de observaţie sau în procedura reorganizării judiciare, vor fi plătite conform documentelor din 
care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător 
pentru creanţele născute după data deschiderii procedurii de faliment. 
19 Cererea de admitere a creanţelor trebuie făcută chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu. 
Creanţele nescadente sau sub condiţie la data deschiderii procedurii vor fi admise la masa credală şi vor fi 
îndreptăţite să participe la distribuiri de sume în condiţiile prevăzute de lege. 
20 Potrivit art.104 alin.2 şi 3 din Legea 85/2014, la cerere vor fi anexate documentele justificative ale 
creanţei şi ale actelor de constituire de cauze de preferinţă, cel mai târziu în termenul stabilit pentru 
depunerea cererii de admitere a creanţei. Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtător pot solicita 
administratorului judiciar restituirea titlurilor originale şi păstrarea la dosar a unor copii certificate de 
acesta. Administratorul judiciar va face menţiunea pe original despre prezentarea acestora. 
21 Înscrisurile se vor depune în atâtea exemplare câte părţi sunt şi unul pentru instanţă, în conformitate cu 
art.149-150 din C. proc. civ. În cazul în care părţile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai 
multe calităţi, se vor depune într-un singur exemplar pentru comunicare şi unul pentru instanţă. 



Solicităm judecarea cauzei, în lipsă22, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din 
C. proc. civ. 
 
În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la 
plata cheltuielilor de judecată23 ocazionate de acest proces.   
 
Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ..... 24 exemplare. 
 
Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei 25 şi 
procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de 
reprezentare26/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de 
reprezentant27/extras din registrul public28/extras, în copie legalizată, din actul care 
atestă dreptul de reprezentare29. 

 
Data,        Semnătura  30 , 

 

 

                                                           
22 Menţiunea este facultativă şi depinde de poziţia reclamantului. Se va indica numai dacă reclamantul nu 
doreşte să se prezinte la fiecare termen de judecată. 
23 Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile 
avocaţilor/experţilor/specialiştilor/sumele cuvenite martorilor/cheltuielile de transport/cheltuielile de 
cazare şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. 
24  Cererea de chemare în judecată va fi depusă, în conformitate cu art. 149 din C. proc. civ., în atâtea 
exemplare câţi pârâţi sunt şi un exemplar pentru instanţă. Dacă pârâţi au un reprezentant comun sau 
partea figurează în mai multe calităţi, se poate depune un singur exemplar pentru pârâţi.  
25 Potrivit art.14 din O.U.G. nr.80/2013. 
26 Se va depune atunci când cererea este formulată prin reprezentant/avocat/consilier juridic. 
27 Se va depune atunci când cererea este formulată de către reprezentantul legal al reclamantului. 
28 Se depune atunci cererea este formulată de către o persoană juridică de drept privat.  
29 Se va depune atunci când cererea este formulată de către asociaţii societăţii sau entităţii fără 
personalitate juridică. 
30 Semnătura de pe cererea de chemare în judecată trebuie să fie olografă (scrisă de mână), nesemnarea 
acesteia putând determina nulitatea cererii,  în conformitate cu art. 196 din C. proc. civ.. 


