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Extras Raport Evaluare RADET 
Nr. înreg. 14277/22.11.2017 

Scopul şi obiectul Raportului 
Veridio a fost angajata pentru a furniza o estimare a valorii de piata şi de lichidare a intregului patrimoniu al RADET 
Bucureşti (“Client”, Societate”, RADET”) la data de 5 octombrie 2016 (“Data Evaluarii”), în conformitate cu contractul 
de servicii incheiat intre Veridio şi Client la data de 20 septembrie 2017 (“Contractul de Servicii”). 
Raportul de evaluare a fost intocmit în conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor 2017. Conform contractului 
semnat, raportul a fost emis în scopul utilizarii în cadrul procedurii de insolventa a RADET Bucureşti 
Evaluarea a avut la baza situatia activului patrimonial la 30 septembrie 2017, cea mai recenta data inainte de Data 
Evaluarii la care au fost disponibile situatii financiare şi situatia patrimoniului evaluat, în ipoteza ca nu exista diferente 
semnificative intre Data Evaluarii şi data la care sunt valabile informatiile furnizate pentru evaluare. 
Considerente privind situatia patrimoniala a RADET din perspectiva evaluarii activelor 
In urma intrarii în vigoare a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia, s-a realizat o 
defalcare a patrimoniului RADET, în active reprezentand patrimoniu public, respectiv privat.  
Obiectul evaluarii a constat exclusiv în evaluarea patrimoniului privat, iar în patrimoniul public au fost incluse în anul 
1998, în conformitate cu legislatia în vigoare, toate activele specializate, de interes local şi national, respectiv: centralele 
termice, retelele termice Primare, punctele termice şi modulele termice, precum şi retelele termice secundare, alaturi de 
activele de natura imobiliara aferente.  
Restul activelor cu exceptia celor incadrate în categoria patrimoniului public au ramas în patrimoniul privat al RADET, 
neefectuandu-se la momentul respectiv demersuri pentru obtinerea documentelor de proprietate aferente, în special 
pentru activele de natura imobilelor.  
Suplimentar, în perioada de dupa 1990 au fost realizate numeroase investitii asupra patrimoniului public, în special 
asupra retelelor de termoficare Primare şi secundare, precum instalatiilor aferente punctelor termice, modulelor termice 
şi centralelor termice de cvartal, investitii finantate atat din surse publice, cat şi din surse proprii RADET. Investitiile 
din surse proprii RADET asupra patrimoniului public au fost evidentiate separat în evaluarea realizata. 
Mentionam faptul ca o parte dintre cladirile aflate în patrimoniul contabil al RADET reprezinta parte componenta din 
amplasamente inregistrate în extrasele CF ale Primariei Municipiului Bucureşti. Aceste cladiri au fost evaluate de 
asemenea în ipoteza ca reprezinta proprietate a RADET, libere de sarcini, urmand ca situatia juridica a cladirilor sa fie 
clarificata ulterior alaturi de reprezentantii PMB. 
Stocurile aferente unor lucrari de investitii finantate din surse PMB, din categoria SCADA şi BERD, sunt incluse în 
patrimoniul privat RADET, insa investitia va fi receptionata ca parte a patrimoniului public. Evaluarea s-a realizat în 
ipoteza ca RADET detine dreptul de proprietate asupra acestor stocuri. 
Situatiile contabile privind data de intrare a stocurilor şi ajustarile individuale nu au fost disponibile pentru Data 
Evaluarii, în consecinta, evaluarea a fost realizata în ipoteza ca ajustarile contabile realizate conform politicii de ajustare 
a stocurilor reflecta valoarea justa. 
Situatiile contabile privind creantele şi ajustarile individuale nu au fost disponibile pentru Data Evaluarii, în consecinta, 
evaluarea a fost realizata în ipoteza ca ajustarile contabile realizate conform politicii de ajustare a creantelor reflecta 
valoarea justa. Suplimentar, creantele în cuantum de 258.696 mii Lei reprezentand subventii de incasat de la PMB (care 
fac obiectul unui litigiu şi nu sunt inregistrate în contabilitatea Societatii) nu au fost analizate în Evaluare. 
Evaluarea activelor patrimoniu privat RADET 
In conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, exista trei abordari în evaluare: 
• Abordarea prin piata; 
• Abordarea prin venit; 
• Abordarea prin cost. 
Standardele de evaluare în vigoare mentioneaza ca „selectarea şi sustinerea abordarilor, metodelor şi procedurilor 
adecvate depinde de rationamentul profesional al evaluatorului”, precum şi de calitatea şi relevanta informatiilor 
disponibile şi de tipul activelor supuse evaluarii. 
Astfel pentru estimarea valorii de piata a Activelor s-au efectuat urmatorii pasi: 
• Analiza Activelor supuse evaluarii 
• Defalcarea activelor contabile RADET în active patrimoniu privat (Active) şi active patrimoniu public 
• Identificarea activelor din patrimoniul privat care reprezinta investitii precedente sau în curs ale RADET (finantate din 
surse proprii) asupra patrimoniului public 
• Impartirea Activelor pe categorii şi subcategorii, evaluarea fiind efectuata distinct pe fiecare categorie, abordarile în 
evaluare respectiv metodele de evaluare aplicate avand la baza: categoria de active analizate, localizarea acestora, 
caracteristicile acestora, informatiile de piata specifica etc. 
• Aplicarea metodelor de evaluare adecvate pentru fiecare categorie de active supuse evaluarii 
• Estimarea valorii de piata şi a valorii de lichidare a activelor analizate la Data Evaluarii 
Luand în considerare caracterul specializat al Activelor, pentru cea mai mare parte a acestora nu s-au putut identifica 
informatii de piata privind tranzactii cu active de acest gen, respectiv oferte de vanzare. Activele evaluate prin 
abordarea prin piata, respectiv prin utilizarea informatiilor privind bunuri comparabile oferite spre vanzare sau 
tranzactionate pe o piata activa s-au limitat la majoritatea activelor apartinand parcului auto, o parte dintre 
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echipamentele, utilajele şi tehnica de calcul din patrimoniul Societatii, precum şi doua terenuri libere. Aceasta metoda a 
fost considerata adecvata datorita naturii activelor evaluate (mijloace de transport, calculatoare, mobilier, birotica etc.), 
care au o piata activa.  
Aplicarea abordarii prin venit a fost posibila pentru o parte dintre proprietatile imobiliare, care prin specificul lor au 
putut fi incadrate în categoria proprietatilor generatoare de venit în ipoteza inchirierii. 
Marea majoritate a activelor Societatii sunt de natura specializata, iar pentru evaluarea acestora s-a aplicat metoda 
Costului de Inlocuire Net. 
O categorie importanta de active cu caracter specializat a fost reprezentata de investitiile în curs sau investitiile 
precedente ale Societatii asupra patrimoniului public. Aceste investitii au fost realizate în decursul timpului asupra 
retelei de termoficare, precum şi asupra punctelor şi centralelor termice aflate în exploatarea RADET, în functie de 
necesitatile intervenite în procesul de exploatare.  
O mare parte a acestor investitii au fost realizate, conform discutiilor cu reprezentantii Societatii, ca urmare a unor 
avarii sau alte situatii cu caracter iminent, intervenite pe parcursul exploatarii, datorita gradului de uzura ridicat al 
activelor din cadrul SACET.  
O defalcare clara a acestor investitii/active fata de activele care reprezinta patrimoniul public nu poate fi realizata în 
baza informatiilor disponibile. Acest aspect rezulta în primul rand din caracterul sistemului de retele termice, centrale 
termice, puncte termice, module termice şi statii centralizatoare, care formeaza un tot unitar, neputand fi valorificate în 
mod independent.  
Evaluarea activelor patrimoniu privat RADET (continuare) 
In acest sens, premisele definitiei valorii de piata sunt aplicabile acestor active exclusiv în ipoteza continuitatii activitatii 
în reorganizare, ca parte componenta a activitatii curente a RADET.  
Avand în vedere faptul ca entitatea este în continuitatea activitatii, fiind unicul furnizor de energie termica de aceasta 
dimensiune, iar activele cu cel mai ridicat grad de specializare sunt reprezentate de investitiile anterioare sau în curs 
asupra patrimoniului public, nu a fost luata în considerare o depreciere economica a acestora, aceasta trebuind în fapt sa 
aiba la baza o analiza la nivel macro asupra tuturor activelor parte a SACET, urmata de identificarea componentelor 
care reprezinta investitii finantate din surse proprii RADET asupra acestui patrimoniu. Situatia complexa a acestor 
investitii conduce la imposibilitatea realizarii acestei defalcari a patrimoniului public, care reprezinta un tot unitar.  
In ipoteza lichidarii, respectiv în ipoteza implementarii unei eventuale proceduri de faliment, valoarea acestor active de 
natura investitiilor asupra patrimoniului public este nula, ele fiind practic o parte componenta a patrimoniului public, 
neidentificabile în mod distinct. In consecinta, cea mai apropiata indicatie privind valoarea de piata a acestor active este 
reprezentata de valoarea neta contabila a acestora, iar valoarea de lichidare a acestor active este considerata a fi zero, 
avand în vedere considerentele enumerate mai sus.  
Avand în vedere faptul ca entitatea este în continuitatea activitatii, fiind unicul furnizor de energie termica de aceasta 
dimensiune, iar activele cu cel mai ridicat grad de specializare sunt reprezentate de investitiile anterioare sau în curs 
asupra patrimoniului public, nu a fost luata în considerare o depreciere economica a acestora, aceasta trebuind în fapt sa 
aiba la baza o analiza la nivel macro asupra tuturor activelor parte a SACET, urmata de identificarea componentelor 
care reprezinta investitii finantate din surse proprii RADET asupra acestui patrimoniu. Situatia complexa a acestor 
investitii conduce la imposibilitatea realizarii acestei defalcari a patrimoniului public, care reprezinta un tot unitar.  
In ipoteza lichidarii, respectiv în ipoteza implementarii unei eventuale proceduri de faliment, valoarea acestor active de 
natura investitiilor asupra patrimoniului public este nula, ele fiind practic o parte componenta a patrimoniului public, 
neidentificabile în mod distinct. In consecinta, cea mai apropiata indicatie privind valoarea de piata a acestor active este 
reprezentata de valoarea neta contabila a acestora, iar valoarea de lichidare a acestor active este considerata a fi zero, 
avand în vedere considerentele enumerate anetrior.  
Activele circulante, reprezentate în cea mai mare parte de stocuri şi creante au fost analizate în baza informatiilor puse 
la dispozitie de entitate, incluzand situatii analitice (unde a fost posibil), informatii contabile extrase din balanta de 
verificare de la data evaluarii, informatii preluate din notele de la situatiile financiare precedente şi opinia auditorului 
financiar asupra situatiilor financiare, existand de asemenea o serie de limitari privind informatiile disponibile la Data 
Evaluarii. 
Situatia patrimoniala complexa a RADET, care în cea mai mare parte isi desfasoara activitatea operationala exploatand 
bunuri ale patrimoniului public, impreuna cu bunuri proprii de natura mai putin specializata, a condus la aplicarea în 
mare parte a abordarii prin cost în evaluare. In situatiile în care au existat informatii relevante de piata, au fost aplicate 
şi abordarea prin piata, respectiv abordarea prin venit. Evaluarea fiecarei categorii de active este prezentata în Raport şi 
anexe. 
Valoarea de piata a intregului patrimoniu al Societatii la Data Evaluarii este estimata la 308.767 mii Lei, iar valoarea în 
ipoteza lichidarii este estimata la 159.694 mii Lei, avand în vedere ipotezele şi ipotezele speciale mentionate în Raport. 
Concluziile Evaluarii sunt prezentate în continuare, detalii suplimentare fiind regasite în continutul raportului de 
evaluare, inclusiv ipotezele şi ipotezele speciale ale Evaluarii. 
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Administrator judiciar, 

RomInsolv SPRL 
 

Județul Hunedoara 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea ADEPT SRL, cod unic de înregistrare: 7186998 
România 
Tribunalul Hunedoara, Secţia a II a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal 
Loc. Deva, Str. 1 Decembrie, nr. 35 
Dosar nr. 985/97/2009 
Termen: 22.02.2018 

Citaţie 
emisă la: ziua 23 luna 11 anul 2017 

InvestCapital Malta LTD prin Kruk Romania SRL, cu sediul în București, Intrarea Nestorei, nr. 1, subsol, parter, et. 7, 
9-11 sector 4, cesionar în drepturi al BRD- Groupe Societe Generale SA Sucursala Hunedoara, cu sediul ales în Deva, 
Piaţa Operei, nr. 7, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 3364189, număr de ordine în registrul comerţului 
J20/1165/1991;  
Banca Transilvania SA- Sucursala Deva, cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 42, jud. Hunedoara, cod de 
identificare fiscală 8920722, număr de ordine în registrul comerţului J20/983/1996;  
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 
Hunedoara, cu sediul în Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 30, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 2102643;  
SC Apaprod SA, cu sediul în Deva, Calea Zarandului, nr. 43, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală R 14071095, 
număr de ordine în registrul comerţului J20/571/2001;  
Consiliul local Deva, cu sediul în Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 4374393;  
Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în București, Splaiul Independenţei, nr. 294, corp A, sector 6, cod de 
identificare fiscală 14715650;  
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a Judeţului Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 226, jud. Hunedoara, cod de identificare fiscală 4371117;  

Active patrimoniu privat RADET la Data Evaluarii

Lei'000 VBC Ajustari VNC VP VL

Cheltuieli de dezvoltare                    261                 (261)                         -                         -                         - 

Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si active 

similare si alte imobilizari necorporale
            13.408           (13.160)                   248                2.944                         - 

Imobilizari necorporale             13.669           (13.420)                   248                2.944                         - 

Terenuri              12.609                         -             12.609                8.829                6.181 

Cladiri RADET             31.695             (5.803)             25.892             27.535             19.274 

Constructii speciale RADET           178.443           (97.193)             81.250             81.049                         - 

Echipamente tehnologice RADET                 9.925             (8.492)                1.433                1.730                1.067 

Aparate si instalatii masurare si control RADET             23.371           (21.086)                2.285                2.478                   273 

Mijloace de transport RADET             10.321             (9.916)                   405                1.974                1.382 

Alte instalatii, utilaje si mobilier RADET                1.891             (1.689)                   202                   195                   117 

Imobilizari corporale in curs de executie RADET             32.865             (1.731)             31.134             31.134                         - 

Imobilizari corporale           301.120         (145.910)           155.210           154.924             28.294 

Alte imprumuturi             15.756                         -             15.756             15.756             15.756 

Imobilizari financiare             15.756                         -             15.756             15.756             15.756 

ACTIVE IMOBILIZATE           330.544         (159.330)           171.214           173.623             44.049 

Materii prime si materiale consumabile              42.683             (6.963)             35.720             35.720             17.170 

Produse finite si marfuri                       81                      (0)                      81                      81                      56 

Avansuri                   438                         -                   438                   438                   307 

Stocuri             43.202             (6.963)             36.239             36.239             17.534 

Creante comerciale              69.305           (26.485)             42.820             42.820             42.820 

Alte creante             782.892         (741.760)             41.133             41.133             41.133 

Creante           852.197         (768.245)             83.953             83.953             83.953 

Casa si conturi la banci             14.159                         -             14.159             14.159             14.159 

ACTIVE CIRCULANTE           909.558         (775.208)           134.351           134.351           115.645 

Cheltuieli in avans                   793                         -                   793                   793                         - 

TOTAL ACTIVE       1.240.896         (934.538)           306.358           308.767           159.694 
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