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„Contul meu RAJA“ - mai mult
timp pentru abonați, mai multă
grijă față de mediul înconjurător

Sigur, ușor, rapid, oricând! Un singur
click, mai multe facilități! Cu platforma on-line
„Contul meu RAJA“, clienții noștri, indiferent
de calitatea juridică,  au toate informațiile într-
un singur loc. 24 de ore din 24, 7 zile din 7,
contul de client poate fi accesat în timp real,
de pe orice dispozitiv conectat la internet.
Crearea acestuia durează doar un minut, iar
avantajele sunt multiple: Verificarea și
transmiterea on-line a consumului de apă ●
Soldul de client la zi ● Evidenţa și plata
facturilor ● Posibilitatea activării facturii
electronice ● Transparenţă, comoditate și
securitate în realizarea tranzacţiilor.

„Contul meu RAJA“poate fi accesat prin
introducerea codului de client (regăsit pe
factură), o adresă de e-mail validă, numărul
de telefon și o parolă. Odată înregistrat,
clientul se poate autentifica doar prin
introducerea adresei de e-mail sau a codului
de client și a parolei. Serviciul online este
adresat tuturor titularilor de contract și
reprezentanților legali ai societăților
comerciale, instituțiilor publice și asociațiilor
de locatari/proprietari care au încheiat un
contract individual cu RAJA S.A. Constanța.

Totodată, încurajăm clienții să aleagă
factura electronică în locul celei imprimate pe
hârtie, pentru că este o opțiune mai rapidă,
mai sigură, mai eficientă, dar cel mai
important, protejează mediul înconjurător. Cu
peste 150.000 de clienți activi, factura
electronică, transmisă gratuit abonaților
RAJA, se dorește a fi o opţiune ecologică,
prin reducerea consumului de hârtie. Clienții
care doresc în continuare factura și pe suport
hârtie trebuie să acceseze contul de client și
să își configureze opțiunea dorită în
secțiunea „Setări Cont“. Factura electronică
este legală și reprezintă o alternativă eficientă
la emiterea facturii tipărite. Aceasta este
transmisă pe adresa de e-mail, în momentul
emiterii, dar poate fi accesată cu ușurință și
din contul de client RAJA, unde se poate
achita rapid și fără un comision suplimentar.

Pe scurt.Antreprenorii se opun introducerii răspunderii penale pentru neplata impozitelor

Pe cine ar putea băga în
pușcărie nevinovat noul proiect

al ministrului de Finanțe
Trei sferturi dintre

antreprenorii români sunt
împotriva reintroducerii

răspunderii penale pentru neplata
impozitelor şi contribuţiilor, potrivit unui
sondaj derulat de Consiliul Naţional
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii din
România (CNIPMMR), dat publicităţii
marţi. La testul IMM, efectuat în
perioada 20 - 30 septembrie, au
participat 1.987 de antreprenori. La
întrebarea “Consideraţi oportună
măsura reintroducerii în Legea
evaziunii fiscale a răspunderii penale
pentru reţinerea şi neplata, încasarea
şi neplata, nereţinerea şi neîncasarea
impozitelor şi/ sau contribuţiilor”,
71,1% au răspuns că nu susţin
această modificare legislativă.
“Ministrul Finanţelor, Eugen
Teodorovici, a afirmat că are nevoie de
10.000 de semnături, altfel nu mai
susţine această lege. Noi am strâns
2.000 de semnături electronice care se
opun acestei iniţiative, strânse în
decurs de doar o săptămână. Dacă
dânsul insistă, vom strânge 10.000 de
semnături ale antreprenorilor care se
opun”, a afirmat Florin Jianu,
preşedintele CNIPMMR, marţi, într-o
conferinţă de presă. 

n PUȘCĂRIE PENTRU
IMPOZITE NEPLĂTITE LA SUMELE
NEÎNCASATE!? n Această propunere
nu se referă doar la oamenii de
afaceri, ci şi la toţi românii care
realizează venituri, la angajaţi, la
nerezidenţi, la pensionari, a adăugat
el. “Nu numai oamenii de afaceri sunt
în pericol de a intra la puşcărie, ci toţi
cetăţenii acestei ţări, chiar şi
pensionarii. Aici regăsim şi impozitele
pe veniturile din pensii, regăsim CAS-
urile datorate de angajaţi, impozitele
pe veniturile din activităţi sportive.
Dacă eşti un sportiv şi ai realizat
venituri pe care poate nu le-ai încasat,
că nu le încasezi imediat, dar nu ai
plătit taxele şi impozitele, eşti pasibil
de a intra în închisoare”, a precizat
reprezentantul IMM-urilor. În această
categorie intră şi medicii, avocaţii,
inginerii, arhitecţii, auditorii, dentiştii,

alte profesii similare, precum şi
jurnaliştii. “Dacă vine un străin în
România şi câştigă aici un concurs,
dar nu își primește banii pe premiu, mă
întreb cum îl urmăreşte ANAF? Îl
aduce înapoi şi-l bagă în puşcărie? E
un tip de abordare. Atenţie la părinţii
care dau copiilor, nepoţilor, proprietăţi.
Impozitul datorat pe veniturile din
transferul proprietăţilor imobiliare din
patrimoniul personal intră sub
incidenţa acestei legi. Deci dacă un
bunic dă o casă unui nepot şi nu
plăteşte la timp acele taxe, atunci e
pasibil de a face puşcărie”, a continuat
Jianu. 

n CINE SE JOACĂ, NEVINOVAT
FIIND, CU PUȘCĂRIA? n Potrivit
acestuia, tot în categoriile incriminate
intră, de asemenea, impozitul pe
veniturile din proprietatea intelectuală.
“Dacă ai scris o carte sau un articol,
chiar dacă ai primit, chiar dacă nu ai
primit banii, şi ştiţi ce înseamnă să scrii
o carte - nu înseamnă că imediat ţi-ai
încasat banii, eşti dator cu plata
impozitelor. Nu ai făcut acest lucru,
eşti pasibil să mai scrii alte cărţi, dar în
altă parte”, a susţinut preşedintele
Consiliului IMM-urilor. Referitor la
impozitarea veniturilor din drepturile de
proprietate intelectuală, includerea lor

pe această listă “este un mod foarte fin
de a pune pumnul în gură presei”, a
spus, la rândul său, Florin Rogojinaru,
secretarul general al CNIPMMR. “Ei
vin şi spun că nu-i interesează dacă ţi-
ai încasat banii. Te bag în puşcărie, că
nu-mi plăteşti mie taxele...”, a
exemplificat Rogojinaru.

n CE SE FAC CONDUCERILE
COMPANIILOR DE STAT
DATORNICE n Ministrul de Finanțe
Eugen Teodorovici a depus la Senat,
în septembrie, un proiect de lege
controversat care prevede pedeapsă
cu închisoarea de la 1 la 6 ani pentru
cei care nu virează la timp contribuțiile
aferente pensiilor, salariilor, drepturilor
de autor, asigurări sociale de
sănătate, dar și pentru alte categorii
de venituri. Ministrul de Finanțe nu a
promovat acest proiect în Guvern, ci a
ales să îl depună, în calitatea sa de
senator, în precedură de urgență, la
Parlament. Ministrului i s-a atras
atenția în Parlament că mai mult de
jumătate din datoriile la contribuțiile
sociale vin de la companiile de stat,
iar printr-o astfel de măsură ar putea
ajunge la pușcărie conducerile
companiilor de stat sau chiar și
miniștri acolo unde companiile sunt
subordonate direct ministerelor.

Ministerul Transporturilor a pus în
dezbatere publică un proiect de act
normativ prin care arată că este
“necesar şi oportun” să ajusteze tariful
de rezervare a locului în tren, urmând
ca şi celelalte preţuri să fie reanalizate,
potrivit documentului publicat pe site-ul
Ministerului. Tariful de rezervare creşte
de la 4 lei la 5 lei. “Tarifele de călătorie
cu metroul şi de transport feroviar de
călători vor fi ajustate prin ordin al
ministrului Transporturilor şi
Infrastructurii, în condiţiile legii. (...)
Ținând cont de evoluţia pieţii de

transport feroviar, se apreciază ca
necesară şi oportună ajustarea tarifului
de rezervare a locului, urmând ca
pentru restul tarifelor de deservire
generală să se realizeze o analiză
pentru noul mers al trenurilor”, se arată
în proiectul de act normativ.

Ministerul justifică modificările
întrucât tarifele tichetului de rezervare
nu au mai fost modificate din anul 2013.
“Având în vedere că tariful tichetului de
rezervare nu s-a modificat din anul
2013 dar şi faptul că pentru călătoriile
pe distanţe lungi este necesară

asigurarea locurilor rezevate,
considerăm oportună modificarea
tarifului tichetului de rezervare loc în
sensul majorării acestuia la valoarea de
5,00 lei / loc, la tren de rang Regio sau
Interregio, clasa 1 sau clasa a 2-a, orice
zonă kilometrică tarifară, cu TVA inclus”,
informează nota de fundamentare a
actului normativ. Tarifele generale vor fi
mărite în baza raportului dintre
subvenţia necesară la nivelul prestaţiilor
cu caracter de serviciu public şi
subvenţia alocată în scădere cu 14%,
potrivit Anexei întâi a proiectului.

A crescut tariful de rezervare.

Prețurile biletelor CFR s-ar putea majora în scurt timp

Florin Jianu, preşedintele CNIPMMR: „Dacă vine un străin în
România şi câştigă aici un concurs, dar nu își primește banii pe
premiu, și deci nu plătește impozitul, mă întreb cum îl urmăreşte

ANAF? Îl aduce înapoi şi-l bagă în puşcărie?“


