
 

 
  
  

ÎN ATENŢIA COMITETULUI CREDITORILOR  
SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.  

(în faliment, in bankruptcy, en faillite)  
  

Subscrisa, CITR FILIALA CLUJ SPRL, societate civilă profesională – practician în insolvenţă 
cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanți nr. 48, et. 3, județul Cluj, înmatriculată la Registrul 
Formelor Organizate al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II - 0760/25.04.2014 şi în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
2B0760/25.04.2014, e-mail office@citr.ro, numită prin Sentința Civilă nr. 507/09.02.2022 în calitate de 
lichidator judiciar al debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY 
INSURANCE S.A. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), în continuare: „City Insurance”, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/3150/1998, CUI 10392742, cu 
sediul social situat în București, Sectorul 1, Strada Emanoil Porumbaru nr. 93-95, parter, etajul 4, 
transmitem prezenta:  

                                  
INFORMARE 

 
Cu privire la convocarea Comitetul Creditorilor SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE 
CITY INSURANCE S.A. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), convocată pentru data de 
26.05.2022, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green 
Court et. 3, Sector 2, având următoarea ORDINE DE ZI: 
  
 
Punctul 1 – Desemnarea, în temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2014, a unei persoane de specialitate, în 
vederea întocmirii raportului de evaluare cu privire la activele imobilizate și activele circulate (de 
natura stocurilor și creanțelor) aflate în patrimoniul debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE – 
REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) și aprobarea ofertei 
acesteia. 

Menționăm următoarele cu privire la unicul punct de pe ordinea de zi: 
 
Societatea debitoare City Insurance a intrat în faliment la data de 09.02.2022, urmare pronunțării 
Sentinței Civile nr. 507/2022 în dosarul nr. 27011/3/2021, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția 
a VII-a Civilă. 
 
Printre principalele atribuții ale lichidatorului judiciar prevăzute de Legea nr. 85/2014, se regăsește 
și aceea a lichidării activelor societății, conform dispozițiilor art. 154 – 158 din Legea nr. 85/2014.  
 
Conform art. 154 alin.2 teza 1 din Legea 85/2014: “Lichidarea va începe îndată după finalizarea de 
către lichidatorul judiciar a inventarierii și depunerea raportului de evaluare. […]” 
 
Conform art. 61 alin. 1 din Legea nr. 85/2014: În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, administratorul 
judiciar va putea desemna persoane de specialitate precum avocaţi, experţi contabili, evaluatori sau alţi 
specialişti. Numirea şi nivelul remuneraţiilor acestor persoane vor fi supuse aprobării comitetului 
creditorilor în cazul în care acestea vor fi plătite din averea debitoarei sau se vor supune standardelor 
de cost stabilite de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
cazul în care se vor remunera din fondul de lichidare constituit potrivit prevederilor art. 39 alin. (4). 

IESIRE 3858 

DATA 

19.5.2022



 

 

 

2  
  
 

 

 
Având în vedere necesitatea evaluării activelor aflate în patrimoniul societății debitoare, precum și 
faptul că plata serviciilor se va face din averea debitoarei, subscrisa a solicitat oferte de servicii de 
evaluare din partea mai multor societăți de specialitate. 
 
Astfel au fost primite oferte din partea următoarelor societăți: 
 

 Darian DRS, din partea căreia s-a primit următoarea ofertă: 
 
Preț Condiții de plată Termen de predare 

19,400 EUR + 
TVA 

- 20% din valoarea totală la 
semnarea contractului 

- 30% din valoarea totală la 
finalizarea inspectiilor şi 
plata finală 

- 50% la predarea lucrării 

- 25 zile lucratoare cu condiţia punerii la 
dispoziţie a tuturor documentelor şi 
informaţiilor necesare evaluarii, 
respectiv a facilitarii inspectiilor 

 

 Apwin SRL, din partea căreia s-a primit următoarea ofertă: 

Preț Condiții de plată Termen de predare 

23,000 EUR + 
TVA 

- 50 % la momentul 
semnarii contractului 

- 50 % la predarea 
raportului de evaluare 
inainte de livrarea 
variantei finale 

- Termenul de predare a raportului 
preliminar de evaluare este de 25 zile 
lucratoare de la data semnarii 
contractului, plata facturii aferente etapei 
1 si primirea tuturor documentelor si 
informatiilor necesare evaluării 
prevazute in Chestionarul de evaluare si 
efectuarii inspectiei. 

- Termenul de primire a observatiilor 
asupra raportului preliminar de evaluare 
de catre Prestator de la Beneficiar este de 
2 zile lucratoare. 

- Termenul de predare a Raportului de 
evaluare final este de 2 zile lucratoare de 
la data primirii observatiilor asupra 
acestuia de catre Prestator de la 
Beneficiar. 

 
 FairValue, din partea căreia s-a primit următoarea ofertă: 
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Preț Condiții de plată Termen de predare 

346,500 LEI + TVA 

- Plata de către beneficiar către prestator 
a unei tranșe de 50% din suma totală 
stabilită în contract, pe baza facturii 
emise de către prestator; 

- Plata de către beneficiar către prestator 
a tranșei a doua, de 50% din suma to-
tală stabilită în contract, pe baza factu-
rii emise de către prestator după co-
municarea draftului rezumat; 

- Serviciile vor fi 
prestate și se vor fi-
naliza prin preda-
rea raportului de 
verificare în termen 
de 20 zile lucrătoare 
de la data semnării 
contractului și pri-
mirii informaţiilor 
solicitate. 

 
Prin urmare, lichidatorul judiciar supune în atenția Comitetului Creditorilor:   

Punctul 1 – Desemnarea, în temeiul art. 61 din Legea nr. 85/2014, unei persoane de specialitate, în 
vederea întocmirii raportului de evaluare cu privire la activele imobilizate și activele circulate (de 
natura stocurilor și creanțelor) aflate în patrimoniul debitoarei SOCIETATEA DE ASIGURARE – 
REASIGURARE CITY INSURANCE S.A. (în faliment, in bankruptcy, en faillite) și aprobarea ofertei 
acesteia. 

  
 
Pentru ședința Comitetului Creditorilor din data de 26.05.2022, voturile vor putea fi transmise în format 
electronic, utilizând următoarea adresă de e-mail: faliment.cityinsurance@citr.ro și numărul de fax +40 213 
266 013 până cel mai târziu în 26.05.2022, ora 14:00. 
 
Pentru orice nelămuriri sau solicitări, vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi la numărul de telefon: +40 213 
266 014/015, numărul de fax: +40 213 266 013, sau la adresa de e-mail faliment.cityinsurance@citr.ro 
 
Se acceptă următoarele forme de comunicare electronică: 

− Votul semnat și scanat transmis la adresele de e-mail menționate mai sus; 
− Votul semnat și transmis prin fax; 
− Vot format electronic care are încorporat, ataşat ori asociat semnătura electronică bazată 

pe un certificat valabil – semnatură digitală;  
 
Materialele aferente ordinii de zi (ofertele de evaluare) vor fi remise tuturor membrilor Comitetului 
Creditorilor.  
 
Cu deosebită considerație, 

 

         București                                                                   CITR Filiala Cluj SPRL 
         19.05.2022                                                                                  Partner 

                                                                       Oana Munteanu 
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D.B./M.L.D. 

  
Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului  din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deţinem calitatea de operator. Având în 
vedere faptul că specificul atribuţiilor unui administrator judiciar/lichidator implică şi prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter 
personal, vă solicităm respectuos să vă asiguraţi că orice document pe care ni-l transmiteţi şi orice comunicare se efectuează cu respectarea dispoziţiilor legale ale Regulamentului, că 
persoanele vizate şiau dat acordul şi/sau au cunoştinţă de acest transfer al datelor lor cu caracter personal, şi că ne transmiteţi doar acele documente adecvate, relevante şi limitate la 
ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuţiile. Menţionăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură 
securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate şi utilizate doar pentru a ne îndeplini 
atribuţiile, conform legii şi a instrucţiunilor instanţei şi că vor fi divulgate celorlalţi participanţi ai procedurii, în conformitate cu legea, instrucţiunile instanţei si în măsura necesităţii. 
De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toţi angajaţii şi colaboratorii noştri 
respectă strict confidenţialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizaţi, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanţii noştri, acestea fiind  
prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informaţii cu privire la politica noastră internă de protecţie a datelor cu caracter personal 
precum şi detalii în ceea ce priveşte drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune 
prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactaţi la următoarea adresă de e-mail: protectia.datelor@citr.ro.  


