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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.

rAJA se pregătește pentru
vremea rea

Ca urmare a avertizărilor meteorologice
de instabilitate atmosferică temporar
accentuată, Primăria Municipiului Constanța,
împreună cu
RAJA S.A.
acționează
pentru
decolmatarea
canalizărilor de
pe arterele
principale și din
zonele cu risc
inundabil.
Constănțenii,
agenții
economici și
asociațiile de
proprietari pot semnala permanent orice
problemă la următoarele numere de telefon:
Dispecerat Primăria Municipiului Constanța -
0241/550055; Dispecerat Direcţia Generală
Poliția Locală - 0241/484205 sau pe
WhatsApp, la numărul 0799606142;
Dispecerat Serviciul Protecţie Civilă,
Securitate, Sănătate în Muncă şi Situaţii de
Urgenţă - 0737552271.

Pe scurt.Vechile năravuri pier cu greutate...

Horia Constantinescu
vânează comisarii șpagagii

din Protecția Consumatorilor
“Aşa cum am mai spus,

în paralel cu verificarea
activităţii operatorilor
economici, vom proceda şi la
evaluarea celei a comisarilor
ANPC. Există informaţii în
piaţă că unii dintre aceştia îşi
rotunjesc veniturile în cadrul
acţiunilor de control, motiv
pentru care am declanşat o
vastă acţiune de verificare”,
a anunțat Horia
Constantinescu, președintele
Autorității Naționale pentru
Protecția Consumatorilor.
Potrivit acestuia, acţiunea de
evaluare este concretizată
prin: suspendarea activităţii
de teren pentru cei
suspectaţi, preluarea
ultimelor documente
încheiate şi verificarea
temeiniciei acestora, informarea
instituţiilor anticorupţie pentru
desfăşurarea de activităţi specifice şi
solicitarea publică de a nu încuraja
ilegalităţile.

n „Vorbim ToT TimPul dE
ACEiAşi TrEi ColEgi“ n

“Acţiunea începută pe 2 octombrie
pare să întărească suspiciunile! Trei
dintre colegii noştri nu au văzut
deficienţele constatate ieri, sau într-un
timp scurt, operatorii economici şi-au
distrus afacerea... Interesant este că
vorbim tot timpul de aceiaşi trei

colegi! După ce au trecut prin
concedii medicale
discutabile, libere etc., unii
încearcă să-şi suspende
activitatea! Am cerut
renunţarea la vechile
obiceiuri sau părăsirea
instituţiei, dar pare că nu sunt
convingător!”, a subliniat el.

Potrivit unui comunicat
de presă al ANPC emis joi, în
data de 2 octombrie 2019,
autoritatea de control a
derulat 18 acţiuni pentru
verificarea respectării
prevederilor legale din
domeniul protecţiei
consumatorilor în
restaurantele cu specific
asiatic din Capitală. Peste
1.200 de kilograme de
produse alimentare au fost

retrase de la comercializare din mai
multe restaurante cu specific asiatic
din Bucureşti, iar comisarii Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor au aplicat cu această
ocazie amenzi de 310.000 lei pentru
neregulile descoperite.

AFM publică cererile aprobate în cadrul
programelor Rabla

Ca urmare a aprobării dosarelor
de finanțare în ședința Comitetului
de Avizare din data de 02 octombrie
2019, Administraţia Fondului pentru
Mediu a publicat liste noi cu
persoanele juridice acceptate în
Programul de stimulare a înnoirii
Parcului auto naţional (Programul
Rabla) şi în Programul privind
reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seră în transporturi, prin
promovarea vehiculelor de transport
rutier nepoluante şi eficiente din

punct de vedere energetic
(Programul Rabla Plus).

În această etapă, pentru
Programul Rabla au fost acceptate
156 dosare pentru 260 autovehicule.
Pentru Programul Rabla Plus au fost
acceptate 23 dosare pentru 72
autovehicule (8 electrice hibride și
64 pur electrice). Listele persoanelor
juridice care au fost acceptate în
cadrul acestor programe sunt
publicate pe site-ul AFM,
(www.afm.ro), la secțiunile aferente

Programelor Rabla şi Rabla Plus.
Persoanele juridice care au fost
acceptate în programe se pot
adresa unuia dintre
producătorii/dealerii auto care au
fost validaţi în Programele Rabla şi
Rabla Plus, listele acestora fiind
disponibile pe site-ul instituției.
Sesiunea de depunere a dosarelor
atât pentru Programul Rabla, cât și
pentru Programul Rabla Plus se
desfășoară până la data de 11
octombrie 2019.

„Tărăboi exagerat“

Isărescu: Moneda naţională nu s-a depreciat 
în ultimele luni!

Moneda naţională nu s-a depreciat
în ultimele luni şi este mai rău decât o
exagerare că spunem că leul se află
pe fundul prăpastiei, a declarat, joi,
guvernatorul Băncii Naţionale a
României, Mugur Isărescu, în cadrul
unei conferinţe de presă. “Tărăboiul
acesta care este efectiv exagerat, l-am
văzut şi într-un jurnal de astăzi, cu
deprecierea cursului. Leul nu s-a
depreciat în ultimele luni. S-a apreciat
în vară de pe la 4,76 la 4,72 (de lei
pentru un euro - n.r.) şi apoi s-a dus
spre 4,75. Deci e mai rău decât o
exagerare să spunem “leul e în fundul
prăpastiei”. În ceea ce priveşte

evoluţia leului faţă de dolar, nu putem
să ţintim două lucruri şi nici să ne
uităm în zeci de părţi cât am vrea. Este
vorba de o apreciere a dolarului şi o
depreciere a monedei euro. În
contexul unui război comercial în toată
regula cu componente de război
valutar. Deci ea în mod normal
constituie o preocupare, dar nu prea
avem că se facem. Cu euro nu putem
să influenţăm noi evoluţia cursului euro
faţă de dolar”, a spus Mugur Isărescu. 
El a menţionat că dacă am asistat la o
deprecierea mai sensibilă în zona
noastră, aceasta a fost a forintului
unguresc şi a zlotului polonez. “Dacă

luăm bază 2018 leul s-a depreciat faţă
de euro cam cu 3%, iar forintul cu 8%
şi zlotul cu vreo 4-5%. Deci aici
întrebarea este următoarea. Ne
permitem să apreciem leul faţă de
forint în condiţiile în care avem deficite
comerciale mai ales pe partea de
produse agricole cu Ungaria? Aceasta
nu este o sugestie. Atenţie! Este o
întrebare. Un singur lucru cred că nu
ne putem permite - să mai continuăm
cu marota asta că la orice mişcare a
cursului de un ban în sus, în jos, a
venit sfârşitul lumii. Trebuie să lăsăm
cursul şi piaţa să funcţioneze”, a spus
Mugur Isărescu.

Horia Constantinescu, președintele
ANPC: „Există informaţii în piaţă că
unii comisari îşi rotunjesc veniturile

în cadrul acţiunilor de control“


