
Atenţie, se opreşte
apa!

Pentru înlocuirea unui tronson din rețeaua
de alimentare de pe strada Primăverii (zona
stadion), SC RAJA SA va opri furnizarea apei
astăzi, 24 iulie 2014, în intervalul 8.00 - 16.00.
Vor fi afectați consumatorii alimentați prin
punctul termic nr. 106, blocurile ST4, ST5,
ST6 și ST9. ”Ne cerem scuze faţă de abonații
afectaţi de aceste lucrări şi îi asigurăm că SC
RAJA SA Constanţa va face tot ce este
necesar pentru finalizarea lucrărilor şi reluarea
furnizării apei potabile într-un timp cât mai
scurt”, potrivit SC RAJA SA. Astfel, și RADET
se află în imposibilitate de a furniza apă către
toţi consumatorii alimentaţi din punctul termic
106, zona stadion.

Totodată, pentru executarea unor lucrări
de racordare a tronsonului nou-montat de
alimentare cu apă de pe strada Ion Lahovari
din Constanța, SC RAJA SA va întrerupe
furnizarea apei potabile mâine, în intervalul
8.00 - 16.00. Vor fi afectați: consumatorii din
perimetrul delimitat de străzile Mihai Viteazu -
Griviței - General Manu - Mamaia - Mihai
Viteazu, precum și cei alimentați prin punctul
termic nr. 66; zona de blocuri de pe Aleea
Lupeni și punctul termic nr. 66; strada Traian,
în zona delimitată de intersecția cu Mihai
Viteazu și Poarta 3.

Fără curent electric!
Pentru lucrările anuale de reparaţii şi

întreţinere instalaţii şi reţele electrice, precum
şi posturi de transformare, SC Enel Distribuţie
Dobrogea SA anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice în timpul lucrărilor, după
următorul program:

Astăzi, în intervalul 8.00 - 16.00, în
Constanța, zona Gară CFR, str. Basarabi,
blocurile: L4, L5, L6, C1, R4, R5, F16, F17,
Liceul Ovidius, Grup Școlar I.N. Roman, zona
Stația de Salvare, bd. I.C. Brătianu, aleea
Topolog, blocurile: E1, E2, E3, E4, E5, E7, A2,
A3, A4, A5, B2, B3, B4, B5, F7, F8, H6, H7,
H8, Stația de Salvare, Justiției, Lt. Chioșea
Sandu, Lt. Hanes Gheorghe și în localitatea
Lazu.

Vineri, 25 iulie, în intervalul 8.00 - 16.00,
în Constanța, zona Obor - Casa de Cultură,
str. Oborului, Liceul Sportiv „Nicolae Rotaru“,
str. Violetelor, blocurile: L1, L2, L3, L4, L5,
L56, L7, str. Lalelelor, blocurile: L11, L12, L13,
L14, L17, L15, L16, str. Maior Ghe. Murea,
bd. Alex Lăpușneanu, blocurile: LE1, LE2,
LE3, L44, L45, L46 și Unități Militare Radare
Schitu. Între orele 8.00 și 20.00, în Medgidia,
str. Mihai Viteazu, Fdt. Fântânele, localitatea
Castelu (parțial), CRR Casicea. 

Patru studenți
ovidieni reprezintă
Constanța la Seul

Patru studenți ai Facultății de Inginerie
Mecanică, Industrială și Maritimă din cadrul
Universității ”Ovidius” Constanța, de la
specializarea Energetică Industrială, s-au
calificat la faza finală a celei de-a doua ediții a
Concursului de articole științifice pe tema
dezvoltării globale pentru studenți de la Seul,
Coreea de Sud. Studenții din anul IV Mihai
Oprea, Aurelia B. Mocanu, Alina N. Moise și
Daniel Timofte, coordonați de asistentul de
cercetare drd. Laurențiu Oancea, s-au calificat
cu proiectul referitor la reducerea
consumurilor energetice și a impactului
ecologic din industria sticlei prin soluții
ecoinovative de reutilizare și reciclare a
deșeurilor de sticlă. Pe parcursul anului
universitar 2013 - 2014, studenții au fost
implicați în activități de cercetare în cadrul
Institutului pentru Nanotehnologii și Surse
Alternative de Energie, unde se derulează un
proiect european pe această temă. Prin
participarea directă a studenților au fost
efectuate o serie de teste, prelevări de probe
și experimente în laborator și pe mai multe
platforme specializate de la întreprinderile
Gremlin și Metacom din Constanța.
Măsurătorile au fost validate cu evaluări în
laboratoarele din Șantierul Naval. Competiția
finală, în care s-au calificat cele mai bune opt
echipe din lume, se va desfășura pe 28
august. (A.M.)

Conducerea SC RAJA
SA a anunțat ieri, în
cadrul unei conferințe

de presă, că prețul apei va
rămâne neschimbat până la
sfârșitul anului, în ciuda
scumpirilor care s-au tot făcut la
utilități. Directorul general al
companiei, Felix Stroe, a
declarat că, în prezent,
Constanţa se situează pe locul
21 în ţară la prețul apei potabile,
cu un tarif de 4,67 lei/metru cub.
„Este un preţ decent, în
condiţiile în care o mare parte
dintre consumatorii noştri trăiesc
în mediul rural”, a spus Stroe. El
a precizat că RAJA este singura
companie din România care nu
încasează apa meteorică nici de
la populație și nici de la agenții
economici. ”Acest lucru
înseamnă că toate celelalte
companii de apă beneficiază de

un aport de venituri
suplimentare, prin această
factură de apă de ploaie, de
9,2%. Deci, veniturile lor, dintr-o
dată, sunt mai mari decât ale
noastre, dar și tarifele lor sunt
mai mari cu 9,2% decât ale
noastre”, a spus Stroe. El a
precizat că RAJA are cel mai
mare proiect de investiții din
țară, dar și cea mai mare
cofinanțare. RAJA a cofinanțat
proiectele în derulare cu peste
38 milioane de euro, la care se
adaugă TVA-ul aferent, de circa
40 milioane euro. ”Nu mi se
pare corect să plătim statului 40
milioane de euro TVA, în
condițiile în care sutele de
kilometri de conducte de apă și
canal sunt ale statului. Noi am
cofinanțat proprietatea statului”,
a arătat directorul RAJA. În plus,
spune Stroe, compania cumpără

apă de la statul român și
plătește pentru fiecare metru
cub de apă livrat abonaților.
”Societatea extrage apa
furnizată din subteran, prin sute
de foraje de mare adâncime,
ceea ce atrage mari cheltuieli cu
energia electrică aferentă
pompării, RAJA neavând
posibilitatea folosirii unor
resurse de suprafață cum au
toate celelalte companii din țară.
Apa din subteran este mult mai
scumpă decât apa de suprafață.
Numai anul trecut, RAJA a plătit
companiei Apele Române suma
de 51,5 milioane de lei pentru
apa cumpărată. Consider că
prețul pe care îl avem este unul
real. Tariful trebuie să fie unitar
şi asta îi avantajează pe cei de
la ţară”, a spus Stroe. Potrivit
directorului RAJA, instituția are
18 staţii de epurare în funcţiune
şi alte opt în construcţie, în
condițiile în care acestea nu
produc niciun leu venit, ba mai
mult, sunt consumatoare de
energie electrică. De altfel, este
singura companie care are atât
de multe stații de epurare, restul
având cel mult trei. La prețul
apei de canalizare, orașul nostru
se află pe locul 5 în țară, cu
4,15 lei/metru cub. Pe viitor,
RAJA vrea să nu mai plătească
apa subterană pe care o ia de la
Apele Române, ci să se
folosească de apa din Canalul
Dunăre - Marea Neagră, prin
realizarea unor stații de captare
și tratare a apei.

n tVA REDuS lA APă n
În cadrul conferinței de presă,
directorul general al companiei a
spus că cea mai simplă soluție
de a se reduce prețul apei ar fi
scăderea TVA-ului, afirmând că
s-a certat cu toți miniștrii. ”Eu,
ca preşedinte al Asociaţiei
Române de Apă, mă zbat de

patru ani. Am rugat toţi
parlamentarii, de toate culorile
politice, să facem front comun şi
să scoatem TVA-ul de la apă.
Nu este normal ca apa să aibă
TVA de 24%, ca parfumul,
autoturismul sau ca arma de
vânătoare”, a subliniat oficialul.
Deși au fost făcute tot felul de
demersuri, nu s-a obținut niciun
rezultat. ”În Europa, un cetățean
care consumă cinci metri cubi
de apă într-o lună este scutit de
TVA. Am făcut și noi demersuri
scrise, am solicitat întâlniri cu
miniștrii, să obținem un lucru
similar. M-am zbătut și pentru
agenții economici să obțin o
reducere a TVA, să-l scadă la
9%”, a declarat Stroe. Tot el a
spus că agentul economic
trebuie ajutat, nu doar amendat.
”Aplică-i legea la maxim,
închide-l dacă face evaziune
fiscală. Prin criză trebuie să
trecem toții, nu numai statul. Ni
s-a explicat de către trei
premieri consecutivi: Emil Boc,
Mihai-Răzvan Ungureanu și
Victor Ponta, dar și de către toți
miniștrii de Finanțe că nu-și pot
permite să renunțe la TVA-ul la
apă”, a declarat Stroe. În opinia
sa, prin astfel de măsuri se vrea
falimentarea companiilor de apă.
”Vor ca toate companiile
românești să intre în faliment și
să se spună că sunt
nepricepute, incompetente și că
managementul de stat este cel
mai prost. După ce le obligă să
se împrumute pentru a se
moderniza, ele sunt predate
altor companii străine care să
stabilească prețul după bunul
plac. Și săracii vin și se
”sacrifică”, precum OMV, Enel
etc.”, susține Stroe. 
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Apa are tVA ca parfumul
sau armele de vânătoare

S-A țiNut DE PRoMiSiuNE
ȘEFul ANPC, MARiuS DuNCA, A DAt AMENzi

Pe 14 iulie, personal, șeful
Autorității Naționale pentru
Protecția Consumatorilor (ANPC),
Marius Dunca, prezent la Eforie
Nord, într-o acțiune de control, i-a
avertizat pe cei care au în
administrare plajele că o treime
din suprafața acestora, inclusiv în
zona țărmului, trebuie lăsată
liberă pentru turiștii care nu vor să
închirieze șezlong și doresc să
stea pe cearșaf, în caz contrar
urmând să le fie ridicată
autorizația, dar și să primească
amenzi drastice. Șapte zile, atât
au avut la dispoziție
administratorii plajelor să respecte
legea (Ordinul 1204 din 26 martie
2010). Așa cum a promis, șeful
ANPC s-a întors pe litoral și a
trecut la reverificarea agenților
economici atenționați. De data
aceasta, a ales stațiunea Mamaia.
Doi dintre operatorii economici n-
au pus în aplicare prevederile
legale, spre indignarea turiștilor.
”De ce nu ați pus în aplicare ceea
ce v-au spus colegii mei

săptămâna trecută? Poate turiștii
preferă să facă plajă pe cearșaf
sau poate nu au bani pentru
șezlog. Ei nu trebuie marginalizați,
trebuie să fie lăsați să facă plajă
și lângă apă”, i-a spus Dunca unui
agent economic din stațiunea
Mamaia, din zona Butoaie. Acesta
a căutat scuze, dar răspunsul
primit nu l-a mulțumit pe șeful
ANPC, așa că Dunca și-a
respectat promisiunea și a dat
prima amendă maximă, respectiv
20.000 de lei. Iar dacă nu va
respecta indicațiile nici de
această dată, agentului i se va
suspenda dreptul de a presta
respectivul serviciu. Următorul
agent economic verificat a
demonstrat că legea poate fi
respectată. ”Deci se poate, totul
este să vrei”, spune Dunca.
Lângă operatorul care n-a
neglijat legea se afla, însă, un
altul care, din nou, n-a luat în
calcul prevederile legale. Imediat
au apărut scuzele. ”M-am săturat
de scuzele agenților economici.

Toți care nu
respectă legea sunt
amendați cu 20.000
de lei. Au avut o
săptămână la
dispoziție. N-am
vrut să dăm de la
bun început
amenzi, nu pentru
asta am venit pe
litoral. Vrem doar
să se respecte
legea”, a declarat
șeful ANPC. Inspectorii
ANPC au primit
numeroase sesizări din
partea consumatorilor.
Și la controlul de ieri,
câțiva turiști au
reacționat la vederea
echipei ANPC. ”Nu ne
lasă. Nu vreau să le dau bani să
stau pe șezlong. Vreau să fiu
lăsată să fac plajă lângă apă, cu
prosopul. Suntem alungați ca
ultimii oameni”, a spus, indignată,
o turistă din Buzău. ”Operatorii
trebuie să asigure 30% cu

deschidere la mare în partea
stângă, în partea dreaptă, unde
doresc, acces pentru consumatorii
care vor să vină să facă plajă cu
prosopul”, a explicat șeful ANPC. 
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Directorul general al SC RAJA SA, Felix Stroe:
”Nu este normal ca apa să aibă TVA de 24%, ca parfumul,
autoturismul sau ca arma de vânătoare”

Șeful Autorității Naționale pentru Protecția
Consumatorilor, Marius Dunca: ”De ce nu
ați pus în aplicare ceea ce v-au spus colegii

mei săptămâna trecută? Poate turiștii preferă
să facă plajă pe cearșaf sau poate nu au bani

pentru șezlong!”

”M-am săturat de scuzele agenților 
economici de pe litoral”
”M-am săturat de scuzele agenților 
economici de pe litoral”


