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COMUNICAT

Bucureşti, 19 decembrie 2017 – RADET îşi exprimă poziţia cu privire la modificările
apărute în OUG nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal şi impactul acestora la nivelul regiei referitor la trecerea contribuţiilor sociale de la
angajator la angajat.
Ţinând seama de prevederile OUG nr. 82/08.11.2017 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, art. VII, pct. (2), care prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) şi (5)
din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punerea în
aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017, stabileşte obligativitatea negocierii colective a actelor
adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare.
În scopul aplicării OUG nr.79/2017 şi OUG nr.82/2017 referitoare la transferul obligaţiilor
sociale de la angajator la salariat, RADET Bucureşti a declanşat negocierile cu sindicatul
reprezentativ – SLI RADET, care s-au finalizat prin încheierea Actului Adiţional nr. 1 la Contractul
Colectiv de Muncă 2017 – 2018. Astfel, începând cu data de 01 ianuarie 2018 salariile de bază
brute ale salariaţilor RADET se majorează cu 20%. Decizia a fost luată pentru a acoperi transferul
obligaţiilor sociale de la angajator la angajat.
De asemenea, potrivit HG nr. 846/2017 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe
țară garantat în plată, regia stabileste că salariul de bază minim ce se acordă la nivelul RADET
Bucureşti de la 1 ianuarie 2018 este de 1900 lei, sumă care nu include sporuri şi alte adaosuri.
Toate aceste măsuri au fost luate pentru protejarea salariatilor Regiei, aceştia
reprezentând pilonul principal în procesul de reorganizare a companiei.
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***
RADET Bucureşti se află începând cu data de 5 octombrie 2016 în insolvenţă, în perioada
de observaţie, urmând ca Administratorul Judiciar să propună spre aprobare Adunării Creditorilor
Planul de Reorganizare care să ducă la redresarea în raport cu posibilităţile şi specificul activităţii
debitorului.
RADET Bucureşti administrează cel mai mare sistem de termoficare din România, deţinând
43% din piaţǎ. Asigură 72% din necesarul de energie termică al Capitalei, furnizând energie
termică pentru aproximativ 565.000 de apartamente, reprezentând peste 8.500 de blocuri şi
imobile, în care trăiesc peste 1,25 milioane locuitori, precum şi pentru aproximativ 5.400 de
instituţii, obiective sociale şi agenţi economici.
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