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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.În luna septembrie

1.500 de amenzi, aplicate de RATC 
În luna

septembrie,
polițiștii locali din

Constanța, în colaborare
cu angajații Regiei
Autonome de Transport
în Comun Constanța, au
acționat pentru
asigurarea și
menținerea unui climat
de normalitate pe
mijloacele de transport
public de persoane.

Cu această ocazie,
au legitimat 1.442
persoane și au constatat
1.431 de abateri de la
normele legale, aplicând
sancțiuni
contravenționale după cum urmează:
1.412 sancțiuni contravenționale
pentru lipsa titlului de călătorie valabil
pe mijloacele de transport în comun,
15 sancțiuni contravenționale pentru
proferare de injurii, expresii jignitoare
sau vulgare, consum de băuturi
alcoolice, tulburarea liniștii publice,
refuz de legitimare, în conformitate cu
prevederile Legii nr.61/1991 pentru

sancționare faptelor de încălcare a
normelor de conviețuire socială a
ordinii și liniștii publice, 3 amenzi
contravenționale pentru nerespectarea
obligațiilor legale cu privire la
eliberarea unui nou document de
identitate, în conformitate cu
prevederile OUG nr.97/2005 privind
evidența, domiciliul, reședința și actele
de identitate ale cetățenilor români și 1

sancțiune pentru
aruncarea pe domeniul
public de ambalaje și
resturi de țigări, în
conformitate cu
prevederile Hotărârii de
Consiliu Local nr.
184/2013 privind
îmbunătățirea
activităților de
gospodărire, protecția
mediului, întreținere și
înfrumusețare a
municipiului Constanța.

Valoarea celor 1.431
de amenzi
contravenționale s-a
ridicat la suma de
136.120 lei.

„Numerele de telefon la care
cetățenii pot semnala fapte antisociale
ce țin de ordine și siguranță publică
sunt 0241.484.205 - Dispecerat sau
0799.606.142 (WhatsApp). Numai
împreună putem asigura un climat
public civilizat și în siguranță în
municipiul Constanța!”, transmit
reprezentanții Poliției Locale
Constanța.

Ministerul Sănătăţii organizează, în perioada 6 noiembrie - 6 decembrie

Sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii
complementare pentru medici

Potrivit unui anunţ publicat pe site-ul
Direcţiei de Sănătate Publică a
Municipiului Bucureşti, pentru această
sesiune pot depune dosare de înscriere
candidaţii care au finalizat până la data
de 30 septembrie pregătirea teoretică şi
practică efectuată în vederea obţinerii
atestatelor de studii complementare.
Examenele se vor desfăşura în centrele
universitare medicale acreditate de
Ministerul Sănătăţii în care s-a efectuat
pregătirea.

“Pentru fiecare probă de examen,
nota minimă de promovare este 5,00, cu
excepţia probelor de examen pentru care
sunt precizate alte condiţii minime de
promovare (calificativ admis/respins). În
cazul în care la una dintre probele de
examen nu se obţine nota minimă de
promovare, candidatul este declarat
nepromovat. Media finală minimă de
promovare a examenului pentru

obţinerea atestatelor de studii
complementare este 7,00”,
precizează sursa citată.

Înscrierea candidaţilor la
examen se va face până pe 11
octombrie inclusiv. Dosarele de
examen pot fi depuse sau
transmise prin servicii poştale,
la Centrul de Resurse Umane în
Sănătate Publică al Ministerului
Sănătăţii, cu excepţia
atestatelor în Acupunctură, Api-
Fito-Aromaterapie, Asistenţă
medicală de urgenţă
prespitalicească, Asistenţă
medicală de urgenţă pentru
structuri UPU, Farmacie
homeopată, Homeopatie şi
Implantologie. Înscrierile în cazul
acestora se fac până pe 11 octombrie
inclusiv, prin Direcţiile de Sănătate
Publică din centrele universitare în care

s-a făcut pregătirea pentru aceste
atestate: Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi,
Târgu Mureş şi Timişoara. Arondarea
candidaţilor pe atestate de studii şi

centre universitare medicale va fi
comunicată în ziua de 24 octombrie pe
site-ul Ministerului Sănătăţii, la rubrica
‘’Concursuri şi examene naţionale’’.

Când este obligarie preschimbarea actelor de identitate
Primăria Constanța, prin Serviciul

Evidență Persoane, recomandă
cetățenilor din municipiu să se
prezente la sediul serviciului din incinta
City Park Mall, bd. Alexandru
Lăpușneanu, nr. 116C pentru
preschimbarea actelor de identitate
atunci când apar modificări care impun
acest lucru. Iată cazurile în care este
preschimbarea actelor de identitate
este obligatorie: • persoanele care își
schimbă numele prin căsătorie sau
divorţ, în termen de 15 zile de la
producerea evenimentului sunt obligate
să solicite cartea de identitate pe noul
nume; • persoanele care îşi shimbă
domiciliul sunt obligate ca în termen de
15 zile de la mutare să solicite altă

carte de identitate având înscrisă noua
adresă; • persoanele cărora le expiră
cartea de identitate sunt obligate să se
prezinte cu maxim 180 de zile înainte
de expirare pentru a solicita eliberarea
unei noi cărţi de identitate. Referitor la
acest aspect trebuie precizat că data
expirării actului de identitate coincide
cu data naşterii posesorului, indiferent
de data emiterii acestuia (pentru a evita
situaţiile în care posesorii uită de
preschimbarea documentului); •
persoanele care şi-au pierdut, li s-a
furat ori li s-a deteriorat actul de
identitate sunt obligate ca în cel mult
15 zile de la constatarea evenimentului
să solicite eliberarea unei noi cărţi de
identitate.

Informaţiile legate de documentaţia
necesară eliberării cărţii de identitate,
în orice împrejurare, se regăsesc
afişate la sediul serviciului, dar şi pe
site-ul oficial al Primăriei Municipiului
Constanța .

„Angajaţii serviciului îi asigură pe
toţi cetăţenii de întreaga solicitudine şi
îi invită să se adreseze cu încredere
pentru a-i ajuta în rezolvarea
problemelor legate de documentele
necesare pentru întocmirea şi
eliberarea actelor de identitate“,
transmit reprezentanții Primăriei.
Programul Serviciului Evidență
Persoane este: luni 8.30 - 14.30, marţi
8.30 - 14.30, miercuri 8.30 - 14.30, joi
12.30 - 18.30, vineri 8.30 - 14.30.


