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RAJA SA Constanța, în calitate de Entitate Contractantă, a iniţiat procedura de 

,,licitație deschisă" privind achiziţia contractului de lucrări: CL 31 - “Staţie 

tratare apă, rezervoare şi conductă transport Hȃrşova; Gospodării de apă 
Năvodari; Reabilitare staţie pompare Ovidiu; Reabilitare staţii pompare ape 

uzate şi conducte de refulare Mamaia Sat; Gospodărie de apă Valu lui Traian; 
Reabilitare rezervor Medgidia; Staţie de clorare Vadu Oii” 

 

RAJA SA Constanța, în calitate de Entitate Contractantă, a iniţiat procedura 

de ,,licitație deschisă" privind achiziţia contractului de lucrări: CL 31 - “Staţie 

tratare apă, rezervoare şi conductă transport Hȃrşova; Gospodării de apă 

Năvodari; Reabilitare staţie pompare Ovidiu; Reabilitare staţii pompare ape 

uzate şi conducte de refulare Mamaia Sat; Gospodărie de apă Valu lui Traian; 

Reabilitare rezervor Medgidia; Staţie de clorare Vadu Oii” prin publicarea în 

SICAP a anunţului de participare nr. CN1021942 și în JOUE a anunțului de participare 

nr. 2020/S 117-284882, având ca termen limită de depunere a ofertelor data de 

19.08.2020.  

Lucrările constau în lucrări de alimentare cu apă în zona Hȃrşova, staţie de 

clorare Vadu Oii, lucrări în gospodării de apă din zona Năvodari, reabilitare stație 

de pompare SP1 în Gospodăria de Apă Cota 20 Ovidiu, lucrări de reabilitare SPAUuri 

și conducte de refulare în zona Mamaia Sat, lucrări în gospodării de apă din zona 

Năvodari, lucrări de alimentare cu apa în zona Valu lui Traian, lucrări de reabilitare 

gospodării de apă în Medgidia.  

Valoarea estimată a contractului este de 34.812.051,00 lei, fără TVA.  

Acest Contract face parte din Proiectul major: „Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Aria de Operare a RAJA S.A. 

CONSTANȚA, în perioada 2014-2020” și se înscrie în ”Proiectul prioritar strategic 

privind Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - 

Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al 

resurselor”, sprijinit financiar de Comisia Europeană. 

 
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin 

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 -2020. 
Date de contact: RAJA S.A. 

Adresa: Str. Călărași nr. 22-24, cod 900590, Constanța 
Telefon: +40 241 66 40 46 

Fax: 0241 66 25 77 
E-mail: raja1@rajac.ro 

mailto:raja1@rajac.ro


Web: www.rajac.ro 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a 

Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre 
celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să 
vizitați  https://mfe.gov.ro  
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