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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.

Anunţ pentru reprezentanţii
asociaţiilor de
locatari/proprietari

Începând cu data de sâmbătă, 05
octombrie 2019, până luni, 07 octombrie
2019, reprezentanţii asociaţiilor de proprietari
care nu primesc factura fiscală lunară pe
email, sunt invitați la punctele termice stabilite
pentru ridicarea acesteia, după următorul
program: âmbătă, 05 octombrie 2019 - între
orele 08:30 - 10:30 și 14.00 - 16.00; duminică,
06 octombrie 2019 - între orele 08.30 - 10.30
și 14.00 - 16.00; luni, 07 octombrie 2019 -
între orele 08.30 - 10.30 și 14.00 - 16.00.
Începând cu data de marți, 8 octombrie 2019,
reprezentanții legali ai asociațiilor de
proprietari pot ridica factura fiscală de la
sediul R.A.D.E.T. Constanţa din strada Badea
Cârţan nr. 14A - Birou Facturare. Totodată,
R.A.D.E.T. Constanţa reamintește tuturor
consumatorilor săi că pot să comunice regiei
adresa de email la care să li se expedieze
facturile fiscale în format electronic, pentru a
beneficia de acestea în timp util.

Pe scurt.Proiect: 

Schimbări importante în Legea
asociaţiilor de proprietari

Mai mulţi parlamentari au
depus, la Senat, un
proiect de lege ce

prevede că asociaţiile de proprietari
sunt entităţi autonome, care
funcţionează independent. Totodată,
iniţiativa elimină obligaţia
administratorilor de bloc de a obţine
atestat de la primărie. „Asociaţiile de
proprietari sunt entităţi private
autonome care funcţionează
independent”, prevede proiectul
legislativ.

Iniţiatorii subliniază în expunerea
de motive că prin actuala lege s-ar
putea considera că asociaţiile de
proprietari sunt în subordinea sau sub
controlul autorităţilor locale. „Un
exemplu în acest caz ar fi controlul
efectuat de către primării; asociaţiile
de proprietari au organe proprii de
control, pot solicita expertize
contabile, dar mai ales pot fi controlate
de către organe de control abilitate
prin legi speciale, precum ANAF, ISU
etc. Prin urmare, controlul efectuat de
către primării nu este necesar.”, se
arată în expunerea de motive.

O altă modificare adusă Legii nr.
196/2018 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea
asociaţiilor de proprietari şi
administrarea condominiilor se referă
la eliminarea obligaţiei
admninistratorilor de a obţine atestat
de la primărie. Totodată, în scopul
întreţinerii clădirilor, asociaţiile de

proprietari vor ptea încheia contracte
cu structuri asociative ale asociaţiei
de proprietari. În varianta actuală de
lege a fost omis consumul de gaz la
comun din lista cheltuielilor
repartizate după numărul de
persoane, astfel că e necesară
introducerea acestei menţiuni.

O altă prevedere a iniţiativei se
referă la obligaţia proprietarilor de a
notifica preşedintele privind orice
schimbare intervenită în privinţa celor
care locuiesc, inclusiv chiriaşii. Potrivit
proiectului legislativ, în cazul
urgenţelor privind inundaţiile,
proprietarioi vor fi obligaţi să permită
accesul în locuinţă fără previzul emis
de 5 zile.

Persoanele care au datorii la
asociaţie nu vor mai putea fi alese
sau numite în funcţii de conducere,
administraţie sau control. „Beneficiarii
acestor modificări vor fi miile de
asociaţii de locatari din ţară. Aceste
modificări au fost făcute la
propunerea acestora, prin situaţiile
întâlnite în practică, când a fost
necesară punerea în aplicare a
prevederilor legii. Această propunere
de lege vine tocmai petru soluţionarea
problemelor identificate de către
asociaţiile de locatari.”, precizează
iniţiatorii în expunerea de motive.
Proiectul a fost înregistrat la Senat,
primă Cameră sesizată, for decizional
fiind Camera Deputaţilor.

30.000 de sortimente, prezente în comparator

Monitorul preţurilor la alimente va fi lansat 
pe 15 octombrie

Monitorul preţurilor la alimente va
fi lansat pe 15 octombrie, iar
consumatorii vor putea compara
preţurile pentru 30.000 de sortimente
în lanţurile de magazine existente în

România, a declarat, sâmbătă,
preşedintele Consiliului Concurenţei,
Bogdan Chiriţoiu. “Comparatorul
preţurilor pentru alimente va fi lansat
pe 15 octombrie. El este similar cu
comparatorul pe carburanţi pe care l-
am lansat în iunie şi care a mers bine.
Similar în ce sens? Soluţie tehnică
identică, deci poate fi accesat atât de
pe un desktop, un laptop, cât şi de pe

un telefon mobil prin intermediul unei
aplicaţii care poate fi descărcată.
Consumatorii vor putea să compare
preţul unui coş de produse, deci
produsele care îi interesează pe ei le

bagă într-un coş
şi pot să compare
preţul la orice
magazin din oraş
- orice magazin
din ţară, dar o să
îi intereseze
bănuiesc oraşul
în care locuiesc”,
a spus Chiriţoiu.

Potrivit
şefului de la
Concurenţă, în
Monitorul
preţurilor la
alimente vor
putea fi găsite

30.000 de sortimente de produse care
sunt pe rafturile lanţurilor de
magazine. “Sunt prinse toate
magazinele lanţurilor prezente în
România şi care acoperă peste
jumătate din vânzările de produse
alimentare din ţară şi, de asemenea,
avem toate produsele. Deci, toate
magazinele şi toate produsele. În total
avem 30.000 de sortimente care sunt

prezente în acest comparator de
preţuri. Omul îşi alege din cele 30.000
de produse care îl interesează şi le
pune în coş”, a precizat el.

Bogdan Chiriţoiu a precizat că
aşteptarea autorităţii de concurenţă
este ca preţurile, acolo unde sunt mai
mari, să scadă. “În loc să te deplasezi,
să mergi din magazin în magazin să
compari preţurile, poţi să o faci de la
tine de acasă, poţi să economiseşti în
felul acesta timp şi aşteptarea noastră
este faptul că, fiind mai uşor pentru
consumator să compare preţurile,
acest lucru va face ca retailerii să fie
nevoiți să reducă preţurile spre nivelul
celor care au preţuri mai mici, pentru
că altfel vor pierde clienţi”, a subliniat
Chiriţoiu.

Platforma web şi aplicaţiile mobile
vor oferi multiple facilităţi de căutare,
sortare şi filtrare a datelor.
“Dezvoltarea acestui sistem de
monitorizare a preţurilor va conduce la
transparentizarea pieţei, permiţându-le
consumatorilor să se informeze cu
privire la preţurile practicate de către
principalii distribuitori cu amănuntul ai
produselor alimentare, astfel încât să
poată alege produsele cu cel mai bun
raport preţ-calitate”, şeful Consiliului
Concurenţei.

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan
Chiriţoiu: „Retailerii vor fi nevoiți să reducă

preţurile spre nivelul celor care au preţuri mai
mici, pentru că altfel vor pierde clienţi“


