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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.

Noi trenuri pe către Iaşi, pentru
Sărbătoarea Sf. Parascheva

“Vor circula suplimentar următoarele trenuri:
în perioada 11/12- 14/15 octombrie, va circula
trenul IR 1653/ IR 1969 Bucureşti Nord
(plecare 21:35) - Paşcani - Vatra Dornei Băi
(sosire 07:10), cu vagoane directe către Iaşi
(sosire 04:52). În perioada 11/12- 14/15
octombrie, va circula trenul IR 1754/ IR 1969
Suceava Nord (plecare 12:40) - Paşcani -
Bucureşti Nord (sosire 19:35), cu vagoane
directe de la Iaşi (plecare 12:16)”, a anunțat,
marți, CFR Călători. De asemenea, se vor
suplimenta cu vagoane în limita parcului de
vagoane tehnic disponibil, trenurile care
asigură legătura între principalele oraşe ale
ţării şi municipiul Iaşi. Pentru a preîntâmpina
situaţiile neplăcute generate de epuizarea
locurilor la trenuri, CFR Călători recomandă
pasagerilor să îşi programeze din timp
călătoria către destinaţiile dorite, să
folosească toate trenurile puse la dispoziţie de
CFR Călători din graficul unei zile şi să îşi
cumpere cu anticipaţie legitimaţiile de
călătorie.

Pe scurt.

Comisia pentru buget-
finanţe a Senatului a
eliminat, la

propunerea iniţiatorului, ministrul
Eugen Teodorovici,
reglementarea potrivit căreia
neplata impozitelor şi
contribuţiilor de către angajator
se pedepseşte cu închisoare de
la 1 la 6 ani. 

Comisia a adoptat, marţi, cu
şase voturi „pentru“ şi două
abţineri, raport favorabil cu
amendamente pentru
propunerea legislativă pentru
modificarea şi completarea Legii
nr.241/2005 pentru prevenirea şi
combaterea evaziunii fiscale.

În proiectul de act normativ a
fost menţinută prevederea
potrivit căreia se pedepseşte cu
închisoare de la 2 la 7 ani
“stabilirea cu rea-credinţă de către
contribuabil a impozitelor, taxelor sau
contribuţiilor, având ca rezultat
obţinerea, fără drept, a unor sume de
bani cu titlu de rambursări sau
restituiri de la bugetul general
consolidat ori compensări datorate
bugetului general consolidat”.

Potrivit actului normativ, constituie
infracţiuni de evaziune fiscală şi se
pedepsesc cu închisoare de la 2 ani
la 7 ani ascunderea bunului ori a
sursei impozabile sau taxabile;
omisiunea, în tot sau în parte, a
evidenţierii, în actele contabile ori în
alte documente legale, a operaţiunilor
comerciale efectuate sau a veniturilor

realizate; evidenţierea, în actele
contabile sau în alte documente
legale, a cheltuielilor care nu au la
bază operaţiuni reale ori evidenţierea
altor operaţiuni fictive; alterarea,
distrugerea sau ascunderea de acte
contabile, memorii ale aparatelor de
taxat ori de marcat electronice fiscale
sau de alte mijloace de stocare a
datelor; executarea de evidenţe
contabile duble.

Proiectul amendat de Comisia de
buget-finanţe, la propunerea lui
Teodorovici, majorează de 5 sau 10
ori plafoanele în euro pentru
prejudiciile produse prin fapte
evaziune fiscală, pe baza cărora se

stabilesc pedepsele. Deasemenea,
achitarea prejudiciului duce la
reducerea pedepsei la jumătate, iar
dacă prejudiciul este mai mic de 1
milion de euro, se poate aplica
amendă.

“Faptele nu se pedepsesc dacă
prejudiciul cauzat este de până la
50.000 euro, în echivalentul monedei
naţionale, iar în cursul urmăririi penale
sau al judecăţii, până la citirea actului
de sesizare, suspectul sau inculpatul
acoperă integral prejudiciul”, mai
prevede proiectul, care va intra mai
întâi în dezbaterea plenului Senatului
ca prim for sesizat. Camera
Deputaţilor are rol decizional.

Teodorovici a eliminat reglementarea din proiectul de lege

Neplata impozitelor şi
contribuţiilor nu se va mai

pedepsi cu închisoare

În Constanța

Parcări cu plata prin sms, gratuite după ora 17:00

Grozăvii descoperite de RAR în service-uri auto
Registrul Auto Român (RAR), prin

Departamentul de Supraveghere
Piață, a desfășurat, în ultimele două
luni, acțiuni de control care au vizat
activitatea service-urilor auto. În cadrul
acțiunilor de control desfășurate în
toată țara de RAR au fost verificate
891 de service-uri auto. Inspectorii
Departamentului Supraveghere Piață

au constatat următoarele
neconformități: ● lipsa autorizației
tehnice de funcționare ●
comercializarea unor componente
provenite din procesul de
dezmembrare a sistemelor de frânare
și direcție ● utilizarea în procesul de
reparații a unor componente provenite
din procesul de dezmembrare  a

autovehicule, fără a avea acceptul
proprietarului autovehiculului reparat ●
lipsa inspecțiilor finale care să
demonstreze conformitatea lucrărilor
de reparații efectuate. Ca urmare a
neconformităților constatate,
inspectorii RAR au aplicat sancțiuni
contravenționale în valoare de
1.229.000 de lei. 

n ÎN VIGOARE n 16 parcări cu
plata prin SMS din municipiul
Constanța sunt gratuite, de luni până
vineri între orele 17:00 și 08:00, dar și
în weekend.  Modificările au intrat deja
în vigoare. Așadar, oricine poate parca
mașina fără să plătească  în
următoarele zone: • Parcare str.
Mircea Cel Batrân - tronsonul cuprins
între str. Ștefan cel Mare și bd.
Mamaia • Parcare Capitol - intersecția
bulevardelor Tomis și Mamaia •
Parcare Tomis II - Zona Parc - str.
Mircea Cel Batrân • Parcare str.
Ștefan Cel Mare - Policlinica cu Plată •

Parcare Piața Griviței - str. Griviței •
Parcare str. Jupiter • Parcare str. C-tin
Brătescu / str. Ștefan Mihăileanu •
Parcare Piața Gorbaciov - str.
Eliberării • Parcare Piața Tomis III -
incintă piață • Parcare Poșta Tomis III
- str. Soveja • Parcare Tomis III - Zona
Magazin Alfa-Beta • Parcare Tomis III -
Zona  Magazin Mega Image • Parcare
str. Sucevei - Brotăcei • Parcare
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” -
str. Griviței/ str. General Manu  •
Parcare zona ICIL - tronsonul dintre
str. Avram Iancu și complex • Parcare
Policlinica II - ICIL - bd. I.C. Brătianu.

n ÎN CURÂND n În curând, în
alte parcări din oraș, programul de
taxare va fi modificat, anunță Primăria.
Acestea sunt: Parcare str. Decebal -
tronsonul cuprins între bd. Tomis și str.
Al.Pușkin • Parcare zona Trocadero -
intersecție bd. Al. Lăpușneanu cu  str.
Secerișului • Parcare zona Casa de
Cultură - intersecție bd. Al.
Lăpușneanu cu str. I.L. Caragiale •
Parcare zona ICIL - tronsonul cuprins
între  complex și Jerry’s Pizza pe str. 1
Decembrie • Parcare str. N. Iorga -
tronson cuprins între bd. Tomis și str.
Ion Lahovari.

Eugen Teodorovici a explicat că şi-a însuşit modificările la acest
proiect efectuate de Consiliul Economic şi Social


