
  

 

 

         Data: 12 octombrie 2020 

 

RAJA S.A. Constanța a semnat alte 3 contracte de lucrări vizând reabilitarea și 
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată în aria de operare 

  

 RAJA S.A. Constanța a semnat alte trei contracte de lucrări din cadrul „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“, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură 
Mare 2014 -2020 (POIM), respectiv: 
 
 Contract de Execuție Lucrări ”Rețele apă și aducțiuni Fetești. Rețele de canalizare Fetești” (CL25), 

în valoare totală de 41.991.727,099 lei. Contractul are o durată de execuție de 610 zile și vizează 
realizarea următoarelor investiții: 

• Reabilitarea conductelor de aducțiune apă brută conducta DN 315  
• Extindere rețea de distribuție conducta DN 110 
• Reabilitare rețea de distribuție conducta DN 315 și 110 
• Extindere rețea de canalizare DN  
• Stații de pompare și conducte de refulare ape uzate 
• Conductă refulare DN 125  
• Conductă refulare DN 90 
 

 Contract de Execuție Lucrări ”Reabilitare conductă magistrală în Eforie Nord, reabilitarea și 
extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare, precum și a conductelor de refulare, stație nouă 
de pompare apă uzată și conducta de refulare aferentă din localitățile Eforie Nord, Agigea și 
Techirghiol, județul Constanța” (CL8), în valoare totală de 32.008.260,322 lei. Contractul are o 
durată de execuție de 548 zile și vizează realizarea următoarelor investiții: 

• Reabilitare prin înlocuire conductă aducțiune (magistrală) 
• Reabilitare prin înlocuire rețea de distribuție  
• Hidranți de incendiu subterani DN80/100 
• Extindere rețea de distribuție 
• Reabilitare prin înlocuire rețea de canalizare 
• Extindere rețea de canalizare menajeră 



• Stație nouă de pompare a apelor uzate SPAU 3 
• Conductă nouă de refulare  
• Reabilitare prin înlocuire conducte de refulare existente 
• Reabilitare cămin de deversare  
 

 Contract de Execuție Lucrări ”Reabilitare conducte aducțiune și magistrale, stații de pompare apă 
uzată SP E20 și refulări aferente, în Municipiul Constanța” (CL33), în valoare totală de 
75.887.435,69 lei. Contractul are o durată de execuție de 824 zile și vizează realizarea 
următoarelor investiții: 

• Reabilitare conducte de aducțiune, Municipiul Constanța 
• Reabilitare conducte magistrale,  Municipiul Constanța 
• Reabilitare stație pompare apă uzată SP E20: 

 Sub-obiect 3.1: Grătare mecanice 
 Sub-obiect 3.2: Stație de pompare ape uzate SP E20 

• Reabilitare conductă de refulare SP E20 – SEAU Sud, Municipiul Constanța 
• Extindere conductă de refulare SP E20 – SEAU Nord, Municipiul Constanța 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 
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Date de contact: RAJA S.A. 

Adresa: Str. Călărași nr. 22-24, cod poștal 900590, Constanța 

Telefon: +40 241 66 40 46 / Fax: 0241 66 25 77 

E-mail: raja1@rajac.ro / Web: www.rajac.ro   

 

 

 

 

 

 

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României. 
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