
                                                                                                                                                      

   
 

 

13.07.2020 

 
privind 

stadiul de implementare a  
”PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ  

în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014 - 2020” 

 

Compania RAJA S.A. Constanța, în calitate de beneficiar al Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014 - 2020,  
cofinanţat din Fondul de Coeziune (FC) prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM), anunță 
închierea unei etape importante în derularea investiției prin semnarea a opt noi contracte de execuție 
lucrări și a trei contracte de servicii.  

Investiția derulată în cadrul acestor contracte are în vedere proiectarea și implementarea unor noi rețele 
de distribuție apă, a unor noi rețele de canalizare menajeră și a unor noi stații de pompare și conducte 
de refulare apă uzată, precum și extinderea și reabilitarea celor existente în localitățile Constanța, 
Crevedia, Agigea, Ovidiu, Cumpăna, Poiana, Pecineaga, Dulcești, 23 August, Amzacea, Hârșova, Ciobanu, 
Vadu Oii, Tuzla, Costinești, Predeal, Dâmbu Morii, Pârâul Rece.  

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. 
Constanța, în perioada 2014 – 2020 are în vedere îmbunătățirea standardului de viață al populației și 
conservarea mediului prin utilizarea eficientă a resurselor la nivelul infrastructurii de apă și apă uzată. 
Investiția totală de 2.662.688.783,50 lei, din care 1.905.615.009,35 lei reprezintă valoarea cofinantarii 
UE prin Fondul de Coeziune, va duce la creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, 
precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din 5 județe deservite de 
Operatorul Regional RAJA Constanța: Constanța, Ialomița, Călărași, Dâmbovița și Brașov. Proiectul se 
derulează în perioada 01.03.2015 - 31.12.2023. 

Contractele semnate în această etapă a Proiectului sunt următoarele: 

 Contractul de Proiectare și Execuție Lucrări “Reabilitare stație pompare apă brută Galeșu. 
Reabilitare Complex Înmagazinare Palas: SP1, SP2 și rețele în incintă. Reabilitare puț P0- 
Constanța Nord, jud. Constanța” (CL35), în valoare de 54.093.400,41 lei. Contractul are o durată 
de execuție de 548 zile (din care 180 zile pentru proiectare).  

 Contract de Execuție Lucrări ”Rețele apă și canalizare Crevedia” (CL28) în valoare totală de 
37.827.869,95 lei. Contractul cuprinde o durată de execuție de 608 zile.  

 Contract de Execuție Lucrări ”Reabilitatea și extinderea rețelelor de distribuție în localitatea Lazu, 
reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare, reabilitare stație de pompare 
apă uzată, stații noi de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente, din localitatea 
Agigea. Rețele apa Ovidiu, Cumpăna, Poiana, Aducțiuni Ovidiu, Poiana. Rețele de canalizare 
Ovidiu, Cumpăna, Poiana” (CL22), în valoare de 68.723.127,13 lei. Contractul cuprinde o durată de 
execuție de 670 zile. 

 Contract de Execuție Lucrări ”Rețele apa Pecineaga, Amzacea. Aducțiuni 23 August – Dulcești – 
Pecineaga. Rețele de canalizare Pecineaga, 23 August.” (CL19), în valoare de 54.816.531,54 lei. 
Contractul cuprinde o durată de execuție de 730 zile. 



 Contract de Execuție Lucrări ”Rețele apa Hârșova și Ciobanu; Rețele canalizare Hârșova și Ciobanu; 
Vadu Oii” (CL15), în valoare de 27.769.935,82 lei. Contractul cuprinde o durată de execuție de 732 
zile.  

 Contract de Execuție Lucrări ”Reabilitare și extindere rețele de distribuție și de canalizare, 
reabilitare stație de pompare apă uzată și conducte de refulare apă uzată din localitatea Tuzla, 
județul Constanța” (CL11), în valoare de 19.979.088,06 lei. Contractul cuprinde o durată de execuție 
de 457 zile.  

 Contractul de Execuție Lucrări ”Reabilitarea conductelor de aducțiune apă brută și apă potabilă, 
reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare, stație nouă de pompare apă 
uzată și conductă de refulare aferentă, reabilitare conducte de refulare existente, din comuna 
Costinești, județul Constanța” (CL12), în valoare totală 21.012.869,38 lei. Contractul cuprinde o 
durată de execuție de 670 de zile.  

 Contractul de Execuție Lucrări ”Rețele de alimentare cu apă Predeal, Dâmbu Morii, Pârâul Rece. 
Aducțiuni Predeal. Rețele de canalizare Predeal, Pârâul Rece. Stație de pompare Pârâul Rece. 
Stație de clorare Pârâul Rece” (CL30), în valoare totală de 54.926.803,40 de lei. Contractul cuprinde 
o durată de execuție de 730 de zile. 

 ”Servicii de asistență tehnică pentru managementul Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014 
- 2020” (CS1), cu o valoare totală de 31.467.170 lei. Contractul are termen de finalizare la data de 
31.12.2023. 

 ”Audit al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare 
a S.C. RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014 - 2020” (CS3), în valoare totală de 700.910,00 lei și 
cu durată de 49 luni. 

 ”Servicii de asistență tehnică pentru supraveghere arheologică pentru Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța, în 
perioada 2014 - 2020” (CS4), cu o valoare totală de 2.226.381,70 și cu o durată de 30 luni.  

 

 
Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 
Cod MySMIS 2014+ 115525 

 

Pentru detalii suplimentare privind Proiectul persoana de contact din partea RAJA S.A. Constanța este 
Manager Proiect – Elena Bacale 

tel: +40-241 664 046, fax: +40-241 662 577, e-mail: raja1@rajac.ro. 

Informaţii privind Proiectul pot fi găsite pe site-ul www.rajac.ro. 

 

http://www.rajac.ro/

