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RAJA SA Constanța a semnat contractul CL10 “Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și
de canalizare, stație nouă de pompare apă și conducte aferente din localitatea Techirghiol și
reabilitarea și extinderea rețelei de distribuție din localitatea Biruința, județul Constanța”

RAJA contină investițiile prevăzute în “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014 – 2020” în cadrul “Proiectului
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.
CL10 prevede lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurii de apă și apă uzată în localitățile
Techirghiol și Biruința.
Obiective în localitatea Techirghiol:
 Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă
- Reabilitare prin înlocuire rețea de distribuție în lungime totală de 12.742 ml
- Cămine de vane: 73 bucăți
- Branșamente DN25/50/75: 821 bucăți
- Vane de reducere a presiunii: 2 bucăți
- Hidranți de incendiu subterani DN80/100: 62 bucăți
 Extindere rețea de distribuție apă potabilă
- Extinderea rețelei de distribuție în lungime totală de 8.306 ml
- Cămine de vane: 56 bucăți
- Branșamente DN 25/50/75: 245 bucăți
- Vană de reducere a presiunii: 1 bucată
- Hidranți de incendiu subterani: 38 bucăți
- Stație nouă de pompare apă potabilă: 1 bucată
 Reabilitare rețea canalizare
- Reabilitare prin înlocuire rețea de canalizare în lungime totală de 4.255 ml
- Cămine de vizitare: 116 bucăți
- Racorduri de canalizare: 296 bucăți
- Reabilitare stație de pompare ape uzate: 1 bucată
Obiective în localitatea Biruința:
 Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă
- Înlocuire a 4.729 ml de conducte în rețeaua de distribuție existentă pe 14 străzi
- 119 branșamente dintre care:
- 23 cămine de vane
- 45 hidranți noi

 Extindere rețea de distribuție apă potabilă
-

-

Extinderea rețelei de distribuție cu 2.891 ml pe 10 străzi
62 branșamente din care:
- 46 sunt realizate în săpătură deschisă
- 16 sunt realizate prin foraj orizontal dirijat, reprezentând subtraversări ale drumului
județean DJ391 și ale altor străzi asfaltate
6 cămine de vane
28 hidranți noi

Valoarea contractului: 39.557.126,34 lei cu TVA
Termenul de execuție: 22 luni
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