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Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 (exemplare), un exemplar pentru Instanţa şi un exemplar 
pentru lichidatorul judiciar. 

Lichidator judiciar 
Capital Expert I.P.U.R.L. 

prin reprezentant Moise Daniela 
 

2. REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI R.A.D.E.T. RA, cod unic de 
înregistrare: 361218 
Către, 
Tribunalul București 
Secția A VII - A Civilă  
Dosar nr. 35232/3/2016,  
Termen: 13.09.2017, COMPLET C5 ORA 9:00 

Raport de activitate nr. 8 
privind Regia Autonomă De Distribuție A Energiei Termice (Radet) București  

- în insolvență, în insolvency, en procedure collective 
Nr. 14018/08.09.2017 

Subscrisa ROMINSOLV S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 223, Etaj 3, Sectorul 3, în calitate de 
administrator judiciar al debitorului RADET BUCUREȘTI, J40/195/1991, CUI 361218, cu sediul în Bucureşti, str. 
Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, vă supunem atenţiei demersurile efectuate de la data deschiderii procedurii până în 
prezent, respectiv: 
I. Situaţia curentă a societăţii 
a. Situaţia contractelor 
b. Situaţia datoriilor acumulate în insolvenţă 
c. Situaţia încasărilor şi plăților octombrie 2016 – iulie 2017 
d. Evoluţia personalului în procedura insolvenţei  
e. Succintă analiză financiară a debitorului  
II. Aspecte privind procedura insolvenţei 
a. Declaraţii de creanţă  
b. Cereri de plată 
c. Principalele măsuri ale administratorului judiciar 
d. Alte activități ale administratorului judiciar 
I. Situaţia curentă a societăţii 
I.a. Situaţia contractelor 
Reiterăm faptul că RADET Bucureşti furnizează energie termică pentru cca 565.000 de apartamente, reprezentand peste 
8.200 de blocuri şi imobile, în care trăiesc peste 1,2 milioane locuitori, precum şi pentru cca 5.000 de instituţii, 
obiective sociale şi agenţi economici. Este operatorul sistemului public de alimentare cu energie termică, asigurând 72% 
din necesarul de energie termică al Capitalei, iar 95% dintre consumatori sunt de tip casnic, restul fiind instituţii publice 
şi agenţi economici. 
În tabelul de mai jos este prezentată evoluția contractelor de la data deschiderii procedurii până în august 2017: 

Semnătura şi ştampila 
 

Administrator
Highlight
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I.b. Situaţia datoriilor acumulate în insolvenţă  
În perioada 05.10.2016-31.07.2017, RADET a acumulat datorii în total de 142.578.709,10 lei, cu următoarea structura: 
1. Salarii restante: 0,00 lei; 
2. Obligaţii bugetare: 3.268.101,08 lei; 
3. Furnizori: 137.342.126,68 lei; 
4. Alte datorii 1.968.481,34 lei. 
Lunar și pe categorii, evoluţia este prezentată în tabelul de mai jos: 
 

 
 
Din totalul de 142.578.709,10 de lei, suma 132.292.567,79 lei reprezintă datorii în termenul contractual de plată, 
respectiv nescadente. 
I.c. Situaţia încasărilor şi plăţilor  
În perioada octombrie 2016 - 31 iulie 2017, situaţia încasărilor a avut următoarea evoluţie şi structură: 
 

TOATE SUMELE PREZENTATE SUNT IN LEI

Situatia datoriilor acumulate in insolventa

Datorii nascute in 

timpul procedurii                     

05.10.2016 - 

31.07.2017

Plati                        

05 octombrie 2016 

-31 octombrie 

2016

Plati noiembrie 

2016-ianuarie 2017

Plati februarie 

2017-aprilie 2017 Plati mai 2017 Plati iunie 2017 Plati iulie 2017 Total plati

Datorii ramase 

de achitat

77,250,177.03 7,964,918.00 24,010,063.00 23,487,292.81 5,380,921.54 8,242,558.68 8,164,423.00 77,250,177.03 0.00

-bugetul statului 108,265,535.39 0.00 44,045,912.69 28,253,879.05 9,726,693.57 17,209,026.00 5,761,923.00 104,997,434.31 3,268,101.08

-buget local 1,056,101.69 0.00 0.00 1,056,101.69 0.00 0.00 0.00 1,056,101.69 0.00

1,249,184,623.95 14,671,311.62 585,111,243.01 354,015,217.93 89,457,798.96 35,059,164.56 33,527,761.19 1,111,842,497.27 137,342,126.68

3,979,262.86 28,539.54 49,219.21 479,504.65 489,550.14 114,403.63 849,564.35 2,010,781.52 1,968,481.34

1,439,735,700.92 22,664,769.16 653,216,437.91 407,291,996.13 105,054,964.21 60,625,152.87 48,303,671.54 1,297,156,991.82 142,578,709.10

3,968,123.77 4,400,595.30 2,663,922.13 1,021,157.70 12,053,798.90din care Compensari

Categorii de datorii nascute in procedura insolventei

Salarii

Obligatii bugetare

Datorii comerciale (furnizori)

Alte datorii

TOTAL  PLATI
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În aceeaşi perioadă, octombrie 2016 – 31 iulie 2017, situaţia plăţilor, structura şi evoluţia acestora este următoarea: 
 

 
 
I.d. Evoluţia personalului în insolvenţă 
În perioada octombrie 2016 – 31 iulie 2017, numărul total de salariaţi a scăzut cu 12,66%, respectiv de la 3.498 angajaţi 
la 31 octombrie 2016, la 3.355 angajaţi la 31 iulie 2017, iar lunar evoluţia este conform tabelului de mai jos: 
 

 
 
Evoluţia fondului total de salarii în perioada octombrie 2016 - iulie 2017 este următoarea:  
 

TOATE SUMELE PREZENTATE SUNT IN LEI

Situatia incasarilor in perioada 05 octombrie 2016-31 iulie 2017

INCASARI

Incasari                        

05 octombrie 

2016 -31 

octombrie 2016

Incasari 

noiembrie 2016-

ianuarie 2017

Incasari 

februarie 

2017-aprilie 

2017

Incasari mai 

2017

Incasari iunie 

2017

Incasari iulie 

2017 TOTAL

Incasari de la clienti - energie termica 11,231,299.19 208,108,738.38 339,061,826.21 71,482,832.79 32,408,969.99 17,733,312.94 680,026,979.50

Incasari din diferenta de pret (subventie) 9,841,027.72 454,872,949.28 117,090,148.53 27,642,933.56 11,503,146.65 10,789,690.21 631,739,895.95

Incasari din chirii 37,508.05 166,878.57 234,047.35 66,177.38 56,955.58 66,571.52 628,138.45

Deblocari garantii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Incasari diverse (debitori, alte creante) 559,978.01 1,038,993.26 1,596,782.13 203,319.32 746,855.76 784,085.87 4,930,014.35

Incasari dobanzi 136.36 2,424.71 8,671.02 14,115.87 16,510.30 19,265.51 61,123.77

TOTAL INCASARI 21,669,949.33 664,189,984.20 457,991,475.24 99,409,378.92 44,732,438.28 29,392,926.05 1,317,386,152.02

Compensari

TOATE SUMELE PREZENTATE SUNT IN LEI

Situatia platilor in perioada 05 octombrie 2016-31 iulie 2017

PLATI

Plati                        

05 octombrie 

2016 -31 

octombrie 2016

Plati noiembrie 

2016-ianuarie 

2017

Plati 

februarie 

2017-aprilie 

2017 Plati mai 2017 Plati iunie 2017 Plati iulie 2017 TOTAL

Plati furnizori energie termica 13,698,776.71 542,727,277.90 316,622,576.88 72,060,937.26 29,066,660.00 25,358,305.43 999,534,534.18

Plati furnizori gaze, apa, energie electrica 111,635.40 34,278,363.60 26,348,012.27 13,079,874.01 4,026,202.51 4,283,511.52 82,127,599.31

Plati furnizori materiale 47,451.76 2,010,552.32 3,605,924.89 2,194,765.14 536,621.36 2,639,070.70 11,034,386.17

Plati furnizori combustibil 81,119.36 282,442.57 352,207.84 127,589.47 163,692.64 146,640.74 1,153,692.62

Plati furnizori prestari servicii 732,328.39 5,812,606.62 7,086,496.05 1,994,633.08 1,265,988.05 1,100,232.80 17,992,284.99

Alte plati (creditori, alte datorii comerciale) 21,647.87 18,447.34 415,173.51 465,003.39 86,973.93 833,365.00 1,840,611.04

Plati garantii 6,891.67 30,771.87 64,331.14 24,546.75 27,429.70 16,199.35 170,170.48

Restituiri imprumuturi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Plati salarii nete 7,964,918.00 24,010,063.00 23,487,292.81 5,380,921.54 8,242,558.68 8,164,423.00 77,250,177.03

Plati impozite si contributii salariale 21,838,403.00 16,373,100.00 5,254,459.00 14,563,177.00 4,747,107.00 62,776,246.00

Plati taxe bugetul statului( tva+imp.constr.sp) 0.00 22,207,509.69 11,880,779.05 4,472,234.57 2,645,849.00 1,014,816.00 42,221,188.31

Plati taxe locale 0.00 0.00 1,056,101.69 0.00 0.00 0.00 1,056,101.69

Plati dobanzi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 22,664,769.16 653,216,437.91 407,291,996.13 105,054,964.21 60,625,152.87 48,303,671.54 1,297,156,991.82

Compensari 0.00 3,968,123.77 4,400,595.30 2,663,922.13 1,021,157.70 12,053,798.90

Plati banca+casa 653,216,437.91 403,323,872.36 100,654,368.91 57,961,230.74 47,282,513.84 1,262,438,423.76

Descriere 31 octombrie 2016 30 noiembrie 2016 31 decembrie 2016 31 ianuarie 2017 28 februarie 2017 31 martie 2017 30 aprilie 2017 31 mai 2017 30 iunie 2017 31 iulie 2017

Numar salariati 3.498                3.478                  3.470                  3.461                    3.445               3.417            3.411             3.031               3.052                3.055             
% evolutie vs luna precedenta 99% 100% 100% 100% 99% 100% 89% 101% 100%
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*Nota: sumele aferente fiecarei luni reprezintă cheltuiala cu personalul; sumele regăsite în plăţi reprezintă lichidarea 
lunii precedente şi avansul lunii curente 
**Nota: la nivelul lunii mai 2017, suma de 21.224.485 lei reprezintă totalul fondurilor aferente salariatilor care au 
semnat acordul nr.31039/25.04.2017 privind încetarea contractelor individuale de muncă prin acordul părților (plecări 
voluntare), prin care au încetat la data de 29.05.2017 contractele individuale de munca a unui număr de 370 de salariaţi 
RADET 
I.e. Succintă analiză financiară a debitorului  
Scurtă prezentare a situaţiei comparative pentru perioadele similare precedente: este raportată la semestrul I al anilor 
2014-2017.  
Avute în vedere sunt evoluţia veniturilor, cheltuielilor şi rezultatului semestrului I pentru cei trei ani anteriori: 
 

 
 
Veniturile din energie termică reprezintă între 93% din totalul veniturilor semestrului I 2014 şi 99% din totalul 
veniturilor semestrului I 2017. 
Structura veniturilor din energie termică, raportată la venituri facturate către consumatorii casnici, non casnici şi cele 
din diferenţe de preţ, în perioada analizată, este următoarea: 
 

TOATE SUMELE PREZENTATE SUNT IN LEI

Situatie comparativa a cheltuielilor salariale

Descriere 31 octombrie 2016 30 noiembrie 2016 31 decembrie 2016 31 ianuarie 2017 28 februarie 2017 31 martie 2017 30 aprilie 2017 31 mai 2017 30 iunie 2017 31 iulie 2017

Numar salariati 3,498                3,478                  3,470                  3,461                    3,445               3,417            3,411             3,031               3,052                3,055             

% evolutie vs luna precedenta 99% 100% 100% 100% 99% 100% 89% 101% 100%

Fond salarii si asimilate nete 7,964,918.00 8,128,768.00 7,833,601.00 8,047,694.00 8,178,437.00 8,575,791.00 7,895,088.00 20,545,848.00 7,031,495.00 7,375,295.00

% evolutie vs luna precedenta 102% 96% 103% 102% 105% 92% 260% 34% 105%

Contributii si impozite salariale si asimilate 3,085,277.00 3,183,616.00 3,076,490.00 3,068,191.00 2,990,275.00 3,299,325.00 5,254,459.00 14,563,177.00 4,747,107.00 4,949,510.00

% evolutie vs luna precedenta 103% 97% 100% 97% 110% 159% 277% 33% 104%

Total fond salarii si asimilate 11,050,195.00 11,312,384.00 10,910,091.00 11,115,885.00 11,188,609.00 11,875,116.00 13,149,547.00 35,109,025.00 11,778,602.00 12,324,805.00

% evolutie vs luna precedenta 102% 96% 102% 101% 106% 111% 267% 34% 105%
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Cheltuielile cu energia termică, inclusiv penalităţile pentru anii 2014-2016, reprezintă între 76% şi 79% din totalul 
costurilor semestrului I ale RADET, iar la semestrul I 2017, acestea reprezintă 73%, urmare a faptului că nu au mai fost 
înregistrate penalităţi. 
Evoluţia acestora pentru semestrul I al fiecărui an este urmatoarea: 
 

 
 
La nivelul cheltuielilor totale ale RADET, situaţia pentru aceeasşi perioadă analizată este următoarea: 
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Analiza economico-financiară aferentă perioadei de la intrarea în insolvenţă, respectiv perioada cuprinsă între 
05.10.2016-30.06.2017, are la bază informațiile financiar-contabile puse la dispoziţia administratorului judiciar de către 
managementul societăţii. 
Activele imobilizate în perioada analizată înregistrează o creştere, în principal pentru grupa de instalaţii tehnice şi 
maşini (creştere iunie 2017 faţă de octombrie 2016 cu 4,4% a activelor corporale, în valoare absolută cu 61.716.369 lei) 
Societatea a amortizat integral cheltuielile de dezvoltare din cadrul imobilizărilor necorporale și deține imobilizări 
necorporale constând în principal din programe informatice şi licenţe valoare netă de 9.005.498 de lei, la data de 
30.06.2017.  
Ca structură, imobilizările corporale se prezintă astfel: 
 
 

 
 
Stocurile: evoluția acestora în perioada analizată a fost relativ constantă, valoarea acestora rămânând de aproximativ 37 
milioane lei. 
Variaţia semnificativă a acestei grupe este dată de avansurile acordate pentru materii prime şi materiale, astfel: 
 

Toate sumele prezentate sunt in lei Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17

Situatia imobilizarilor corporale 

Terenuri si constructii 1,043,955,341        1,043,026,559       1,042,145,954       1,041,217,172        1,040,288,390        1,039,359,608       1,038,430,827        1,037,502,071              1,043,536,196         

Instalatii tehnice si masini 238,840,476           244,836,037          304,856,663          304,760,185           304,671,292           304,585,552          304,578,975           304,500,665                 304,416,921            

Alte instalatii, utilaje si mobilier 4,401,808               4,397,252              4,393,033              4,388,545               4,384,057               4,379,570              4,379,107               4,390,282                     4,385,430                

Imobilizari corporale in curs 122,790,969           124,659,733          125,504,755          125,548,719           125,621,982           125,737,881          125,804,338           125,933,760                 119,366,415            

Total imobilizari corporale 1,409,988,594        1,416,919,580       1,476,900,405       1,475,914,621        1,474,965,722        1,474,062,611       1,473,193,248        1,472,326,778              1,471,704,963         
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Disponibilul societății are un următorea evoluţie în perioada octombrie 2016 – iunie 2017: 
 

 
 
Societatea are un grad mediu de încasare a creanţelor rezultate din facturile de energie termică de peste 90% în 12 luni 
consecutive, iar gradul de încasare al penalităţilor este sub 40%. 
Situaţia pe vechime a creanţelor din facturile de energie termică la data de 31.07.2017 este prezentată în tabelul de mai 
jos: 
 
 

 
 
Structura pe intervale de vechime este influenţată de perioada din an în care se raportează, respectiv de volumul facturat 
în perioada imediat anterioară. 
Datoriile totale ale societății (termen scurt și lung) au ramas relativ constante în perioada analizată. 
În evoluţie şi pe categorii, datoriile se prezintă astfel: 

Toate sumele prezentate sunt in lei

Stocuri Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17

Materii prime si materiale consumabile 35,153,770.47        35,338,595.68       35,426,342.42       35,755,785.11        35,737,686.43        35,660,442.41       36,657,960.13        37,968,233.49              38,686,372.14         

Active imobilizate detinute in vederea vanzarii -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                          -                                -                           

Productia in curs de executie -                          -                         -                         -                          -                          -                         -                          -                                -                           

Produse finite si marfuri 94,857.90               88,519.60              82,023.36              88,752.60               105,750.10             102,601.05            83,441.20               75,673.18                     83,087.18                

Avansuri 438,425.90             5,733,516.41         154,678,688.25     157,679,323.61      135,192,463.32      63,011,507.44       2,120,234.33          438,425.90                   438,425.90              

TOTAL 35,687,054.27        41,160,631.69       190,187,054.03     193,523,861.32      171,035,899.85      98,774,550.90       38,861,635.66        38,482,332.57              39,207,885.22         

TOTAL sub o luna 1-3 luni 3-6 luni 6-12 luni 1-3 ani mai vechi de 3 ani

TOTAL 81,958,569.41 3,986,006.87    3,702,092.16   11,933,450.66 3,119,724.94 11,624,751.50 47,592,543.28        

Agenti nebugetari 30,222,013.87 177,303.48       108,647.38      939,074.90      291,351.10    6,830,713.39   21,874,923.62        

Populatie 46,011,272.98 3,638,309.67    3,201,736.18   7,839,131.32   1,691,211.97 3,978,626.32   25,662,257.52        

Agenti institutii 5,725,282.56   170,393.72       391,708.60      3,155,244.44   1,137,161.87 815,411.79      55,362.14               

% structura vechime total 100% 5% 5% 15% 4% 14% 58%

% structura agenti nebugetari 37% 0% 0% 1% 0% 8% 27%

% structura populatie 56% 4% 4% 10% 2% 5% 31%

% structura agenti institutii 7% 0% 0% 4% 1% 1% 0%

SOLD TOTAL TOATE 

GESTIUNILE

SOLD LA DATA DE 

31.07.2017
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Activul net contabil înregistrează valori negative pentru toată perioada analizată. 
Valoarea negativă a activului net semnifică un dezechilibru în acoperirea datoriilor curente din activele pe termen scurt. 
Indicatorul este dublat de existența unui fond de rulment negativ pe toată perioada analizată, cu evoluţia prezentată în 
tabelul de mai jos: 
 

 
 
Cifra de afaceri în fiecare lună a perioadei analizate a fost conform tabelului de mai jos: 

Toate sumele prezentate sunt in lei oct.16 nov.16 dec.16 ian.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 iun.17

Situatia datoriilor pe termen scurt *

Datorii catre banci -                          -                         13.912.118,99       13.696.291,59        13.741.647,72        12.518.219,31       7.083.228,34          5.784.275,06                5.742.494,31           

Obligatii de leasing financiar

Furnizori si alte datorii 3.971.919.980,52   4.024.252.884,16  4.192.823.387,55  4.347.782.450,46   4.329.620.198,39   4.224.789.973,51  4.145.244.864,57   4.117.737.116,50         4.122.202.694,84    

Datorii catre stat 4.612.800,83          4.861.379,21         4.299.972,73         4.555.106,90          4.337.222,16          5.072.518,13         4.196.985,84          19.081.713,60              17.019.501,43         

Datorii catre personal 80.039.261,67        113.285.240,06     134.571.702,67     135.495.964,74      131.546.107,91      129.835.972,25     126.563.236,98      130.777.809,99            118.526.250,42       

Datorii catre entitati din grup

Total datorii inregistrate pe termen scurt 4.056.572.043        4.142.399.503       4.345.607.182       4.501.529.814        4.479.245.176        4.372.216.683       4.283.088.316        4.273.380.915              4.263.490.941         

-                          -                         -                         -                          -                          -                         -                          -                                -                           

Toate sumele prezentate sunt in lei oct.16 nov.16 dec.16 ian.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 iun.17

Situatia datoriilor pe termen mediu si lung *

Datorii catre banci 23.854.563             23.608.918            10.016.731            10.019.148             10.031.228             10.031.775            10.024.142             10.012.125                   10.007.869              

Imprumuturi si dobanzile aferente nebancare

Furnizori si alte datorii pe termen lung 6.507.234               6.513.144              6.103.361              6.100.944               6.088.864               6.088.317              6.095.950               6.107.967                     6.112.223                

Datorii aferente impozitului pe profit amanat

Total datorii inregistrate pe termen mediu si lung 30.361.797             30.122.062            16.120.092            16.120.092             16.120.092             16.120.092            16.120.092             16.120.092                   16.120.092              

Total datorii 4.086.933.840        4.172.521.565       4.361.727.274       4.517.649.906        4.495.365.268        4.388.336.775       4.299.208.408        4.289.501.007              4.279.611.033         

Tabelul de echilibru financiar nr. 1

oct.16 nov.16 dec.16 ian.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 iun.17

Activ total (At) 1.676.504.401        1.792.878.219       1.970.141.322       2.135.195.951        2.119.800.189        2.011.618.373       1.897.474.823        1.828.630.388              1.791.782.371         

Imobilizari nete (Imn) 1.435.379.097        1.442.340.386       1.490.380.459       1.489.383.479        1.488.430.397        1.487.673.379       1.486.799.881        1.486.097.806              1.485.545.875         

Active circulante (AC) 240.336.373           349.870.794          479.027.346          644.964.707           630.211.188           522.751.254          409.398.880           342.005.862                 305.807.381            

Stocuri (S) 35.687.054             41.160.632            190.187.054          193.523.861           171.035.900           98.774.551            38.861.636             38.482.333                   39.207.885              

Creante (C) 192.436.748           292.765.422          262.393.862          415.015.432           408.009.332           346.374.145          279.728.184           216.662.183                 192.967.791            

Disponibil (D) 12.212.571             15.944.740            26.446.430            36.425.414             51.165.956             77.602.558            90.809.060             86.861.346                   73.631.704              

Cheltuieli inregistrate in avans (CIA) 788.931                  667.038                 733.517                 847.765                  1.158.604               1.193.740              1.276.062               526.720                        429.115                   

Datorii totale (Dt) 4.086.933.840        4.172.521.565       4.361.727.274       4.517.649.906        4.495.365.268        4.388.336.775       4.299.208.408        4.289.501.007              4.279.611.033         

Datorii pe termen scurt (DTS) 4.056.572.043        4.142.399.503       4.345.607.182       4.501.529.814        4.479.245.176        4.372.216.683       4.283.088.316        4.273.380.915              4.263.490.941         

Datorii pe termen scurt de exploatare (DTSe) 4.056.572.043        4.142.399.503       4.331.695.063       4.487.833.522        4.465.503.528        4.359.698.464       4.276.005.087        4.267.596.640              4.257.748.447         

Datorii pe termen scurt bancare (DTSb) -                          -                         13.912.119            13.696.292             13.741.648             12.518.219            7.083.228               5.784.275                     5.742.494                

Datorii pe termen mijlociu si lung (DTML) 30.361.797             30.122.062            16.120.092            16.120.092             16.120.092             16.120.092            16.120.092             16.120.092                   16.120.092              

Venituri inregistrate in avans (VIA) 3.979.157               3.979.157              3.979.157              3.979.157               3.979.157               3.979.157              3.979.157               3.979.157                     3.979.157                

Capital propriu (CP) (3.565.420.001)       (3.539.678.941)      (3.612.848.190)      (3.603.713.888)       (3.596.825.025)       (3.597.979.362)      (3.622.999.797)       (3.682.137.719)             (3.709.094.683)        

Activ net contabil (ACN) (2.410.429.439)       (2.379.643.347)      (2.391.585.953)      (2.382.453.955)       (2.375.565.079)       (2.376.718.402)      (2.401.733.585)       (2.460.870.619)             (2.487.828.662)        

Capital permanent (Cpm) (3.535.058.204)       (3.509.556.879)      (3.596.728.098)      (3.587.593.796)       (3.580.704.933)       (3.581.859.270)      (3.606.879.705)       (3.666.017.627)             (3.692.974.591)        

Fondul de rulment (FR) (2.099.679.108)       (2.067.216.492)      (2.106.347.640)      (2.098.210.317)       (2.092.274.536)       (2.094.185.891)      (2.120.079.824)       (2.179.919.822)             (2.207.428.715)        

Necesarul de fond de rulment (NFR) (2.087.466.537)       (2.051.271.752)      (2.093.813.329)      (2.075.481.195)       (2.054.850.227)       (2.029.101.552)      (2.036.353.992)       (2.098.842.751)             (2.139.539.505)        

Trezoreria neta (TN) 12.212.571             15.944.740            12.534.311            22.729.122             37.424.309             65.084.338            83.725.832             81.077.071                   67.889.210              

Indicator
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Excedentul Brut de Exploatare a trecut la valori pozitive în primul trimestru al anului 2017. Cu alte cuvinte, activitatea 
firmei este rentabilă în faza de exploatare, fără a considera impactul amortizărilor, provizioanelor, altor cheltuieli de 
exploatare și a rezultatului financiar. În cel de-al doilea trimestru, excedentul brut de exploatare a revenit la valori 
negative, indicând sezonalitatea activităţii.

 
Modalităţile de rentabilizare se vor orienta în continuare către o restructurare a costurilor şi identificarea unor soluţii de 
creştere a veniturilor.  
Cheltuielile cu personalul au rămas relativ constante, de aproximativ 13,5 milioane de lei lunar, până la luna mai 2017. 
Începând cu luna iunie 2017, fondul total de salarii va înregistra o scădere lunară de aproximativ 1,3 milioane de lei.  
Deşi valorile capacității de autofinanțare au devenit pozitive, pe fondul realizării de profit în primul trimestru al anului 
2017, în trimestrul II 2017 au revenit la valori negative ca urmare a pierderilor înregistrate. 
Valoarea adăugată, excedentul brut de exploatare și rezultatul exploatării au valori pozitive incepând cu luna decembrie 
2016 şi până la sfârşitul trimestrului I. În trimestrul al II lea, ca urmare a reducerii veniturilor din activitatea de 
exploatare, valoarea adăugată, excedentul brut de exploatare şi rezultatul exploatării au valori negative. 
Pentru o întreprindere viabilă, rentabilitatea economică (indicator care arată capacitatea întreprinderii de a realiza profit) 
trebuie să fie de peste 15%, iar cea financiară de peste 10%. Valorile rentabilităţii economice Rentabilitatea economică 
este negativă pe perioada supusă analizei până la luna decembrie 2016, inclusiv, excepţie facând trimestrul I 2017, iar 
cea financiară rămâne negativă pe întreaga perioadă analizată, însă de la valoarea cea mai scazută de -10,98% a ajuns la 
-3,13% la luna iunie 2017.  
Rentabilitatea economică brută, rentabilitatea economică a activelor, marjele nete de rentabilitate, marja netă de 
autofinanțare au urmatoarea evoluție în perioada analizată:  

Toate sumele prezentate sunt in lei

Cifra de afaceri in luna Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17

Cifra de afaceri in luna 95,248,809.88        170,698,890.72     187,893,036.32     220,811,023.37      182,896,185.38      129,586,379.24     56,016,743.74        19,903,617.36              18,403,279.01         

Toate sumele prezentate sunt in lei

Tabelul Soldurilor intermediare de gestiune folosite in analiza nr. 2

Indicator oct.16 nov.16 dec.16 ian.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 iun.17

Cifra de afaceri (CA)        697.666.076,56 868.364.967,28     1.056.258.003,60  220.811.023,37      403.707.208,75      533.293.587,99     589.310.331,73      609.213.949,09            627.617.228,10       

Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de 

executie - Sold C 651.668,35             717.302,41            728.596,81            27.031,00               76.862,50               144.501,85            176.392,00             214.230,00                   253.577,00              

Cheltuieli cu materiile prime, marfa si total materiale 709.542.900,39      836.935.962,29     1.000.424.602,74  191.307.187,16      347.883.632,15      458.842.197,79     526.822.630,98      570.288.183,05            600.335.258,48       

Cheltuieli cu energia, apa, gazul 21.059.367,34        24.700.762,11       30.551.213,61       4.846.242,88          9.047.391,28          12.277.269,82       14.723.005,68        16.337.409,06              16.775.305,24         

Cheltuieli cu prestatiile externe 6.282.219,59          7.095.740,69         8.215.941,57         536.097,89             1.298.527,08          2.573.057,16         3.208.966,57          4.175.350,15                4.970.782,21           

Valoarea adaugata (VA) (38.566.742,41)       349.804,60            17.794.842,49       24.148.526,44        45.554.520,74        59.745.565,07       44.732.120,50        18.627.236,83              5.789.459,17           

Cheltuieli cu personalul (Chp) 137.312.776,63      150.963.045,45     164.858.120,86     13.394.926,21        26.773.575,13        41.244.043,17       54.873.098,23        90.030.368,83              101.766.705,83       

Cheltuieli cu impozite si taxe ((Chit) 19.295.911,52        19.620.249,37       20.850.499,05       1.013.970,45          1.352.914,37          2.774.412,66         5.312.265,25          7.689.527,99                8.195.752,31           

Venituri din subventii (Vs) (1,00)                       -                         -                         -                          -                          -                         1,00                        2,00                              3,00                         

Excedentul brut de exploatare (EBE) (195.175.429,56)     (170.233.490,22)    (167.913.777,42)    9.739.629,78          17.428.031,24        15.727.109,24       (15.453.243,98)       (79.092.661,99)             (104.173.001,97)      

Amortizare si provizioane nete (AP) 14.186.771,61        15.298.484,97       38.260.139,92       1.046.033,80          2.136.239,45          3.275.707,88         4.363.456,83          5.419.060,99                6.526.611,73           

Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate

Alte cheltuieli de exploatare (Ace) 145.025.060,94      145.094.673,05     145.077.345,08     (50.823,56)              (50.825,94)              (50.325,94)             (47.675,10)              27.332,08                     1.193.705,45           

Alte venituri de exploatare (Ave) 4.767.285,34          5.062.651,76         5.869.077,24         283.028,32             629.848,78             1.094.129,34         1.584.943,40          2.122.699,77                2.457.736,23           

Rezultatul exploatarii (Re) (349.619.976,77)     (325.563.996,48)    (345.382.185,18)    9.027.447,86          15.972.466,51        13.595.856,64       (18.184.082,31)       (82.416.355,29)             (109.435.582,92)      

Rezultatul activitatii financiare (Raf) 26.548,56               175.206,47            62.121,26              212.536,31             156.380,43             (44.170,55)             (220.619,11)            (55.188,38)                    7.073,74                  

Rezultatul activitatii extraordinare (Rae) (1,00)                       -                         -                         -                          -                          -                         1,00                        2,00                              3,00                         

Profit brut (Pb) (349.593.429,21)     (325.388.790,01)    (345.320.063,92)    9.239.984,17          16.128.846,94        13.551.686,09       (18.404.700,42)       (82.471.541,67)             (109.428.506,18)      

Venitul din profitul amanat (Vpa)

Profit net (Pn) (349.593.429,21)     (325.388.790,01)    (345.320.063,92)    9.239.984,17          16.128.846,94        13.551.686,09       (18.404.700,42)       (82.471.541,67)             (109.428.506,18)      

Capacitatea de autofinantare (CAF) (335.406.657,60)     (310.090.305,04)    (307.059.924,00)    10.286.017,97        18.265.086,39        16.827.393,97       (14.041.243,59)       (77.052.480,68)             (102.901.894,45)      
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Indicatorii de profitabilitate comercială arată capacitatea societăţii de a realiza profit din exploatare (rata marjei brute de 
exploatare), precum şi profitul obţinut la 100 lei cifră de afaceri (rata marjei nete) şi ar trebui să aibă valori de peste 
15%.  
Evoluţia acestor indicatori este: 

 
 
II. Aspecte privind procedura insolvenţei 
II.a. Declaraţii de creanţă  
Am primit o nouă declarație de creanță formulată de Asociatia de Proprietari Bloc 49 Scara 3, cu sediul social în 
București, Bd. Chișinău, nr. 3, sector 2 pentru suma de 91.578,8 lei. Cererea este în curs de analiză. 
II.b. Cereri de plată 
În ceea ce privește cererile de plată nesoluționate la termenul de judecată anterior, menționăm următoarele: 

Nr. Creditor Suma 
solicitată LEI 

Data 
înregistrării 

Măsura administratorului judiciar/Soluție 
instanță 

1. Fast Eco 914.820,40 17.11.2016 Având în vedere decizia civilă nr. 1120A din 
19.06.2016 pronunțată de Curtea de Apel 
București prin care s-a dispus plata creanței 
curente a Fast Eco SRL în valoare de 914.820,4 
lei coroborat cu faptul că RADET se află într-un 
proces de restructure și redresare, a intervenit 
protocolul sub nr. 63355 din 18.08.2017 încheiat 
între părți prin care s-a convenit eșalonarea 
creanței curente în 2 rate și plata facturilor 
scadente până la data de 31.11.2017. 

Toate sumele prezentate sunt in lei

Tabelul rentabilitatii economice si financiare nr. 3

Indicator oct.16 nov.16 dec.16 ian.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 iun.17

Excedentul Brut al Exploatarii (EBE) (195.175.429,56)     (170.233.490,22)    (167.913.777,42)    9.739.629,78          17.428.031,24        15.727.109,24       (15.453.243,98)       (79.092.661,99)             (104.173.001,97)      

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului (PIDIT) (348.429.188,85)     (323.995.638,00)    (343.740.262,95)    9.239.984,17          16.128.846,94        13.583.943,07       (18.172.005,94)       (82.066.454,89)             (109.025.999,35)      

Profit net (Pn) (349.593.429,21)     (325.388.790,01)    (345.320.063,92)    9.239.984,17          16.128.846,94        13.551.686,09       (18.404.700,42)       (82.471.541,67)             (109.428.506,18)      

Capacitatea de autofinantare (CAF) (335.406.657,60)     (310.090.305,04)    (307.059.924,00)    10.286.017,97        18.265.086,39        16.827.393,97       (14.041.243,59)       (77.052.480,68)             (102.901.894,45)      

Active totale nete (At) 1.676.504.401,44   1.792.878.218,69  1.970.141.321,55  2.135.195.950,65   2.119.800.188,80   2.011.618.373,00  1.897.474.822,82   1.828.630.387,78         1.791.782.371,12    

Capitaluri proprii (CP) (3.565.420.001,40)  (3.539.678.940,67) (3.612.848.190,41) (3.603.713.887,73)  (3.596.825.024,96)  (3.597.979.361,81) (3.622.999.796,87)  (3.682.137.719,11)        (3.709.094.682,62)   

Rentabilitatea economica bruta a activelor (Rreb) -11,64% -9,49% -8,52% 0,46% 0,82% 0,78% -0,81% -4,33% -5,81%

Rentabilitatea economica neta a activelor (Rren) -20,78% -18,07% -17,45% 0,43% 0,76% 0,68% -0,96% -4,49% -6,08%

Rentabilitatea financiara bruta (Rrfb) -9,41% -8,76% -8,50% -0,29% -0,51% -0,47% -0,39% -2,09% -2,77%

Rentabilitatea financiara neta (Rrfn) -9,81% -9,19% -9,56% -0,26% -0,45% -0,38% -0,51% -2,24% -2,95%

Efectul de levier (EL) -10,98% -8,88% -7,89% -0,69% -1,21% -1,05% -0,45% -2,25% -3,13%

Toate sumele prezentate sunt in lei

Tabelul ratelor de profitabilitate comerciala nr. 4

Indicator oct.16 nov.16 dec.16 ian.17 feb.17 mar.17 apr.17 mai.17 iun.17

Cifra de afaceri (CA) 697.666.076,56      868.364.967,28     1.056.258.003,60  220.811.023,37      403.707.208,75      533.293.587,99     589.310.331,73      609.213.949,09            627.617.228,10       

Execedentul brut de exploatare (EBE) (195.175.429,56)     (170.233.490,22)    (167.913.777,42)    9.739.629,78          17.428.031,24        15.727.109,24       (15.453.243,98)       (79.092.661,99)             (104.173.001,97)      

Rezultatul exploatarii (RE) (349.619.976,77)     (325.563.996,48)    (345.382.185,18)    9.027.447,86          15.972.466,51        13.595.856,64       (18.184.082,31)       (82.416.355,29)             (109.435.582,92)      

Profit net (Pn) (349.593.429,21)     (325.388.790,01)    (345.320.063,92)    9.239.984,17          16.128.846,94        13.551.686,09       (18.404.700,42)       (82.471.541,67)             (109.428.506,18)      

Capacitatea de autofinantare (CAF) (335.406.657,60)     (310.090.305,04)    (307.059.924,00)    10.286.017,97        18.265.086,39        16.827.393,97       (14.041.243,59)       (77.052.480,68)             (102.901.894,45)      

Rata marjei brute de exploatare (Rmbe) -27,98% -19,60% -15,90% 4,41% 4,32% 2,95% -2,62% -12,98% -16,60%

Rata marjei nete de exploatare (Rmne) -50,11% -37,49% -32,70% 4,09% 3,96% 2,55% -3,09% -13,53% -17,44%

Rata marjei nete (Rmn) -50,11% -37,47% -32,69% 4,18% 4,00% 2,54% -3,12% -13,54% -17,44%

Rata marjei brute de autofinantare (Rmba) -48,08% -35,71% -29,07% 4,66% 4,52% 3,16% -2,38% -12,65% -16,40%
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2. General Fluid 
Solution 

148.490,81 07.03.2017 Dat fiind complexitatea relaţiilor contractuale 
încheiate între părţi, cererea este încă în analiză. 

II.c. Principalele măsuri ale administratorului judiciar din perioada mai - august 2017 
• Obtinerea licentei provizorii pentru RADET: prestarea serviciilor publice de interes economic general are la bază 
licențe emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei şi/sau Autoritatea Națională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. 
La acest moment RADET București funcţionează în baza licenței nr. 2025 din 13.06.2017, emisă de ANRE avănd ca 
activitate principală producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică.Licenţa este valabilă până la 
data de 12.06.2018 şi a fost emisă în conformitate cu regulamentul pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului 
de alimentare centralizată cu energie termică ce a fost aprobat de Presedintele ANRE prin Ordinul nr. 28/2017. 
• Obtinerea avizului în principiu pentru majorarea tarifului: în data de 27.03.2017, prin adresele nr.15786/28.02.2017 
şi 16133/28.02.2017, RADET Bucureşti a depus la Autoritatea de Reglementare – ANRE, o solicitare de ajustare a 
tarifelor şi preţurilor de producere practicate. În urma cerinţelor ANRE, Regia a depus la PMB – DGISP prin adresa 
nr.42528/29.05.2017, o solicitare de emitere prin HCGMB, a unui aviz de principiu pentru noile tarife şi preţuri 
propuse. 
În urma aprobării prin decizii ANRE a unor noi preţuri pentru energia termică produsă în cogenerare, pentru toţi 
furnizorii începând cu data de 01.07.2017, RADET a recalculat tarifele solicitate anterior - pe baza noilor preţuri, 
făcând revenire atât la ANRE – adresa nr.54688/20.07.2017, cât şi la PMB – adresa nr.54617/17.07.2017.  
De asemenea, în urma solicitării de către ANRE a unor informaţii suplimentare în completarea documentaţiei depusă de 
regie în vederea obţinerii avizului de ajustare a tarifelor şi preţurilor de producere, RADET a răspuns prin adresele 
nr.51191/05.06.2017 şi nr.63538/18.08.2017. 
În şedinta CGMB din data de 30.08.2017, s-a aprobat hotărârea privind acordarea avizului de principiu, hotărâre ce nu a 
fost publicată până la acest moment pe site-ul PMB. 
• Negocierea contractului de gaze, în conditiile liberalizarii pietei gazelor: negocierea a avut loc în perioada mai-
august 2017 şi s-a încheiat cu încheierea unui nou contract de furnizare a gazelor naturale între Engie şi RADET pentru 
perioada septembrie 2017-septembrie 2018. Preţurile pe MWh pentru perioada august-septembrie 2017 şi cel pentru 
perioada octombrie 2017-martie 2018 au fost agreate de părţi, urmând ca cel aferent perioadei aprilie 2018-septembrie 
2018 să fie renegociat în luna martie 2018. 
• Întocmirea caietului de sarcini pentru achiziţionarea energiei electrice: în luna august RADET a finalizat 
documentaţia necesară pentru a achiziţiona energie electrică de pe piaţa liberă. Este de menţionat faptul că în prezent 
furnizorul de energie electrică este Furnizor de ultimă instanţă” care practică cel mai mare preţ pentru produsul energie 
electrica. Documentaţia întocmită, respectiv caietul de sarcini pentru achiziţia de energie electrică de pe piaţa liberă, 
propunerea RADET pentru contractul de furnizare energie electrică şi anexele acestuia au fost susţinute şi avizate în 
Comitetul Tehnico-economic din data de 29.08.2017. A fost înaintată la Bursa Română de Mărfuri toată documentaţia 
necesară, inclusiv Ordinul Iniţiator. Tranzacţionarea se va derula electronic, va fi derulată de către Bursa Română de 
mărfuri şi va avea avea loc în data de 13.09.2017. 
• Demararea proiectului de consultant şi dezvoltare a programului informatic SAP: a fost încheiat contractual sectorial 
de servicii SAP între RADET şi ADVANCED BUSINESS SOFTWARE – consultanţă şi dezvoltare program 
informatic SAP nr.203/21.07.2017, ce are în vedere următoarle module: 
Modulul FI – ACE - Contabilitate-Financiar – Comercial furnizare 
Modulul AA ( imobilizări corporare şi necorporale) 
Modulul MM (parţal – din punct de vedere contabil – evidenţă stocuri şi logistică- aprovizionare) 
Modulul SD – alte vânzări (excepţie din ACE) 
Modulul CO – contabilitate de gestiune 
Modului HR şi PAYROLL – evidenţă resurse umane şi salarizare 
Modulul BASIS – support IT. 
Au fost intreprinse urmatoarele activitati în vederea respectării cerintelor prinse în caietul de sarcini şi rezolvarea 
acestora sub consultanţa şi suportul specialiştilor SAP:identificarea cerinţelor din caietul de sarcini; stabilirea echipei 
respectiv expert responsabil, K-useri; pritioritizarea cerintelor; transmiterea detaliată a cerinţelor pe email, telefonic şi 
intâlniri directe cu consultanţii şi conducerea RADET; testarea unor tranzacţii transmise; transmiterea observaţilor cu 
privire la tranzacţiile nefuncţionale – în lucru  
Au avut loc întâlniri la sediul RADET în vederea armonizării cerinţelor în prezenţa consultanţilor. Comunicarea este 
permanentă atât on-line cât şi prin prezenţa acestora la sediul regiei. 
La data prezentei toate activităţile realizate de consultant se află în faza de test, având ca perspectivă ca primele cerinţe 
să fie testate şi funcţionale la data de 31.10.2017. 
• Propuneri de amendamente la proiectul de modificare a legii serviciului public de alimentare cu energie termică 
nr.325/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.651 din 27 iulie 2006, cu modificările ulterioare, 
proiect aflat pe ordinea de zi a Comisiei de industrii şi servicii din Camera Deputatilor pentru dezbateri. 
• Revizuirea procedurii de recuperare a creanțelor în instanţă, inclusiv standardizarea documentelor procedurale 
precum cererile de chemare în judecată, cererile de executare silită, acţiunea oblică.  
• Analiza soldurilor restante şi a ipotezei de recuperare în mod amiabil a acestora prin măsura scutirii de la plată a 
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penalităților de întârziere a clienților cu contracte încheiate direct cu RADET, sub condiţia indeplinirii cumulative a 
urmatoarelor condiţii: plata debitului restant până la data ce va fi comunicată în urma aprobării acestei măsuri de către 
comitetul creditorilor simultan cu plata facturilor curente şi acordul prin care clientul nu se va debranşa pe perioada 
aprobată.  
• Efectuarea demersurilor pentru iniţierea procesului de preluare automata a încasărilor prin bancă, astfel incât să fie 
reduşi timpii alocaţi înregistrării în evidenţele contabile în favoarea activtăţii de urmărire şi recuperare a creanţelor. 
• Selecţia evaluatorului: procedura de cerere oferte a fost demarată în data de 31 iulie 2017, prelungindu-se pâna pe 
data de 24.08.2017, ora 15:00. In prima faza a procedurii, au fost notificate douăzeci de societati de evaluatori despre 
care s-a presupus că dispun de resursele necesare preluării acestui dosar în portofoliu, care să depună scrisoarea de 
intenţie din care să rezulte clar şi dovedit experienţa similara. Anunțul a fost publicat și pe site-ul www.rominsolv.ro. 
 Convocarea comitetului creditorilor s-a făcut prin convocatorul nr. 13850/26.07.2017, publicat în Buletinul 
Procedurilor de Insolvență nr. 14510/27.07.2017, convocare ce a fost prorogată ulterior prin anuntul nr. 
13898/07.08.2017 publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 15008 din data de 08.08.2017 pentru data de 
29.08.2017. 
 Comitetul creditorilor RADET R.A.,a hotărât desemnarea expertului evaluator Veridio SRL, care va avea ca obiectiv 
evaluarea patrimoniului RADET în toate etapele procedural ( necesar a fi parcurse până la realizarea fuziunii cu 
Electrocentrale București SA și aprobarea onorariului propus de acesta) 
• Demersuri privind determinarea domeniului public, domeniului privat al Primăriei şi bunurilor proprii RADET: au 
fost transmise către Primăria Municipiului Bucureşti adresele nr. 34131/04.05.2017 – Solicitare clarificare patrimoniu 
public şi privat RADET”, nr. 42258/31.05.2017 – Inventarierea anuală 2016” -prin care s-au predat dosarele cu 
procesele verbale şi listele de inventariere aferente patrimoniului public, potrivit legislatiei în vigoare, nr 
42525/31.05.2017 – Liste patrimoniu Public şi Privat” – prin care s-a înaintat situaţia cu bunurile ce se regăsesc în 
evidenţa contabilă, pe conturi contabile asa cum prevede legislaţia contabilă (listele au fost înaintate pe suport de hârtie 
-732 pagini- şi pe suport informatic email şi transfer pe stick) şi adresa nr. 46815/19.06.2017 –“Demersuri patrimoniu 
public şi privat . 
 Răspunsul primit din partea Primăriei Municipiului Bucureşti, intrat la RADET cu nr. 55888/20.07.2017 la adresele 
42525/31.05.2017 şi 46815/19.06.2017 menţionează că situaţiile vor fi prezentate şi supuse analizei Comisiei speciale 
de inventariere a domeniului public al Municipiului Bucureşti ( din cadrul PMB). 
• Au fost continuate demersurile pentru reducerea costurilor în domeniul achizițiilor prin monitorizarea preţurilor în 
piaţă, îmbunătăţirea conţinutului caietelor de sarcini, asigurarea competiţiei şi transparenţei licitaţiilor 
II.d. Alte activităţi ale administratorului judiciar 
Situaţia litigiilor pe rol 
La data prezentului raport se află pe rolul instanţelor un nr. de 161 dosare, altele decât cele privind recuperarea 
creanţelor, structurate astfel:  
(i) Dosare în care debitorul are calitatea de reclamant – 76 dosare din care 14 dosare suspendate, 3 dosare soluţionate în 
perioada de raportare şi 59 dosare aflate pe rol (anexa 1), 
(ii) Dosare în care debitorul are calitatea de pârât – 59 dosare din care 23 dosare suspendate, 4 dosare soluţionate în 
perioada de raportare şi 32 dosare aflate pe rol (anexa 2), 
(iii) Dosare asociate dosarului de insolvență - 26 dosare, astfel cum rezultă din tabelul de mai jos: 

Nr. Nr.dosar 
asociat 

Instanţă Partea adversă Obiect Status 

1. 2042/3/2017 T. Bucureşti Municipiul Bucureşti Contestaţie tabel preliminar T: 29.03.2017 
conexat la dosar 
nr. 1407/3/2017 

2. 1068/3/2017 T. Bucureşti ASOC. PROPR. BL15 Contestaţie tabel preliminar admite contestaţia 
3. 1074/3/2017 T. Bucureşti RAAPPS Contestaţie tabel preliminar admite contestaţia 
4. 906/3/2017 T. Bucureşti ANAF Contestaţie tabel preliminar admite contestaţia 
5. 1464/3/2017 T. Bucureşti BANCPOST Contestaţie tabel preliminar respinge 

contestaţia  
6. 1989/3/2017 T. Bucureşti INTEGRATOR Contestaţie tabel preliminar respinge 

contestaţia 
7.  1448/3/2017 T. Bucureşti ALPHA BANK Contestaţie tabel preliminar respinge 

contestaţia 
8.  6078/3/2017 T. Bucureşti ASOC. PROPR. bl. 8A Contestaţie tabel preliminar declinat JS6 
9.  5086/3/2017 T. Bucureşti ASOC. PROPR. bl. 8A Contestaţie tabel preliminar declinat JS6 
10.  5071/3/2017 T. Bucureşti ASOC. PROPR. bl. 8A Contestaţie tabel preliminar declinat JS6 
11.  7923/3/2017 T. Bucureşti ASOC. PROPR. bl. 8A Contestaţie tabel preliminar declinat JS6 
12.  7929/3/2017 T. Bucureşti ASOC. PROPR. bl. 8A Contestaţie tabel preliminar declinat JS6 
13. 12187/3/2017 T. Bucureşti ASOC. PROPR. bl. 8A Contestaţie tabel preliminar declinat JS6 
14. 1323/3/2017 T. Bucureşti DITL SECTOR 3 Contestaţie tabel preliminar admite contestaţia 
15.  171/3/2017 CA FAST ECO Contestaţie la măsura  Fond:respinge 
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Bucureşti adm.jud. contestaţia 
Apel:admite 
apelul.  

16.  4761/3/2017 T. Bucureşti DIŢESCU IONELA  Contestaţie la măsura 
adm.jud 

T: 13.09.2017  

17.  1488/3/2017 T. Bucureşti GRIRO Contestaţie tabel preliminar T: 13.09.2017 
18.  1407/3/2017 T. Bucureşti ELCEN şi MB Contestaţie tabel preliminar T: 11.10.2017 
19.  1446/3/2017 T. Bucureşti Municipiul Bucureşti Contestaţie tabel preliminar T: 11.10.2017 
20. 1227/3/2017 T. Bucureşti Saadati Sohi Manochehr Contestaţie tabel preliminar T: 11.10.2017 
21.  1482/3/2017 T. Bucureşti AV. CRUCEANU Contestaţie tabel preliminar T: 11.10.2017 
22.  1245/3/2017 T. Bucureşti ROMIB Contestaţie tabel preliminar T: 11.10.2017 
23. 5199/2/2017 CA 

Bucureşti 
FAST ECO Revizuire T: 19.07.2017 

respinge cererea 
de suspendare 
T: 03.10.2017 

24.  5199/2/2017/a1 CA 
Bucureşti 

FAST ECO Restituire cauțiune T: 23.08.2017 
admite cererea 

25.  5445/2/2017 CA 
Bucureşti 

FAST ECO Contestație în anulare T: 02.08.2017 
respinge cererea 
de suspendare 
T: 14.09.2017 

26. 5445/2/2017/a1 CA 
Bucureşti 

FAST ECO Restituire cauțiune T: 14.09.2017  

SOLICITĂRI ADRESATE JUDECĂTORULUI SINDIC : 
➢ Acordarea unui nou termen în vederea continuării perioadei de observație pentru evaluarea bunurilor din patrimonial 
RADET şi afişarea tabelului definitiv.  
Anexele prezentului raport: 
Anexa 1 - Situaţia litigiilor în care debitorul are calitatea de reclamant la 31.08.2017; 
Anexa 2 - Situaţia litigiilor în care debitorul are calitatea de pârât la 31.08.2017; 

Administrator judiciar, 
Rominsolv S.P.R.L 

 
Județul Cluj 
Secţiunea I - Profesionişti 
1. Societatea FRONTIER INTERNATIONAL GROUP SRL, cod unic de înregistrare: 5953148 

Depunere documente întocmite de către administratorul judiciar 
 Nr. 684 Data emiterii: 11.09.2017 

 Termen de procedură: 19.09.2017 
1. Date privind dosarul: Număr dosar 90/1285/2015, Tribunalul Specializat Cluj, Judecător sindic Nicoleta Koşa, 
Termen 19 Septembrie 2017. 
2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa Calea Dorobanţilor nr. 2-4, cod 400117, Cluj Napoca, Cluj, Număr de telefon 
0264-596110 programul arhivei/registraturii instanţei 8.30-12.30. 
3.Debitor: SC Frontier International Group SRL (în insolvenţă, în insolvency, en procedure collective), cu sediul în 
localitatea Cluj-Napoca, str. Putna, nr. 3/3, jud. Cluj, având CUI RO 5953148, fiind înregistrată în Registrul Comerțului 
Cluj cu numărul J12/3944/1993. 
4. Administrator judiciar: MBA Insolvency SPRL Cod de identificare fiscală 32540041 sediul social Cluj-Napoca, Cluj-
Napoca, str. Oltului, nr. 5A, jud. Cluj. Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II-0714 tel./fax 
0364 119 638, E-mail: office@mbainsolvency.ro Nume şi prenume reprezentanți administrator judiciar persoană 
juridică Abrudan Andrei Alin și Blenche Gabriela Cristina. 
5. Subscrisa: MBA Insolvency SPRL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Frontier International Group 
SRL, conform Sentinţei civile nr. 659 pronunțată în data de 10.03.2015, pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj, în 
dosarul cu numărul 90/1285/2015, în temeiul art. 144 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență, din acelaşi act normativ, comunică: 

Raport trimestrial nr. viii 
Prezentul Raport trimestrial cuprinde lunile iunie-august 2017, perioadă ce corespunde lunilor 22-24 din planul de 
reorganizare. 

Situaţia încasărilor în perioada iunie-august 2017 
Încasări Conform plan Efectiv realizat 

luna 22 luna 23 luna 24 Total iunie.17 iulie.17 august.17 Total 

Venituri din 
vânzări 

317.750 325.694 325.694 969.138 112.694 137.567 110.187 360.448 

Administrator
Highlight




