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Impas financiar

Directorul RATC isi cauta dreptatea la Casa Nationala
de Pensii
60

Pentru a putea supravietui situatiei economice dificile cu care se confrunta Regia Autonoma de
Transport in Comun (RATC) Constanta, conducerea societatii a trebuit sa ia, in ultimii ani, o serie de
masuri de austeritate, care au afectat intregul personal al societatii. Primele efecte au fost resimtite
in 2010, cand salariatii au pierdut 15% din valoarea tichetelor de masa. In 2011, au fost facute alte
reduceri, personalul ramanand fara alti 15% din tichetele de masa si fara primele de vacanta. Nici
noul an nu se anunta mai bun, salariatii RATC fiind nevoiti sa plece in concedii fara plata. Potrivit
directorului RATC, Dumitru Coiciu, principalul vinovat pentru starea in care a ajuns societatea este
Casa Judeteana de Pensii (CJP) Constanta, care refuza sa deconteze legitimatiile gratuite oferite,
potrivit legislatiei in vigoare, persoanelor stramutate si celor deportate politic. In prezent, RATC are
de incasat de la CJP peste 7.200.000 de lei, pentru legitimatiile emise in 2011 si pentru o parte din
legitimatiile emise in 2010. Pentru deblocarea situatiei, directorul RATC a anuntat ca se va deplasa
la Bucuresti, pentru a discuta cu directorul Casei Nationale de Pensii (CNP). "In conditiile in care
conducerea CJP imi spune ca nu va plati aceste sume pana cand nu semnez conventia impusa de
CNP, desi legea nu prevede acest lucru, ma voi duce, personal, la Bucuresti, sa discut cu directorul
Casei Nationale. Astazi (ieri - n.r.) voi face o adresa prin care voi solicita o audienta la directorul
CNP", a declarat Coiciu. In cazul in care CJP nu isi plateste datoriile catre RATC, este posibil ca
Regia sa isi inchida portile. Reprezentantii sindicalistilor din cadrul RATC au amenintat ca, daca
situatia nu se va rezolva, vor declansa o serie de proteste, inclusiv in fata Prefecturii Constanta.
Reamintim ca, incepand cu octombrie 2009, RATC nu a mai primit niciun ban de la CJP pentru
abonamentele eliberate. Conducerea societatii constantene a actionat in judecata CJP, cerand atat
plata datoriilor restante cat si respectarea conventiei referitoare la plata deconturilor pentru
respectivele legitimatii incheiate intre cele doua institutii. In ianuarie 2010, Tribunalul Constanta a
dat castig de cauza RATC si a obligat CJP la plata datoriilor si respectarea conventiei. Din pacate,
situatia s-a complicat dupa ce, pe 31 decembrie 2010, conventia incheiata intre cele doua institutii a
expirat, pana in prezent nefiind incheiat un nou document.
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