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RAJA S.A. Constanța a semnat alte șapte contracte 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 

  

RAJA SA Constanța a semnat alte șapte 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: 

 Contractul de Proiectare și Execuție Lucrări “Surse de apă și aducțiuni: Ostrov, Mereni, Plopeni 
și Comana; Stație de tratare: Băneasa; Stații de clorare: Adamclisi, Mereni, Vâlcelele și 
Tătaru; Rezervoare: Zorile și Chirnogeni; Gospodării de apă: Ostrov, Viile, Lanurile, Plopeni, 
Movila Verde, Independența, Dumbrăveni, Furnica, Tufani, Fântâna Mare, Darabani și 
Comana” (CL13), în valoare de 38.999.726,35 lei.  Contractul are o durată de execuție de  24 de 
luni și vizează realizarea următoarelor investiții: 

 Surse de apă si rețele de aducținue în localitățile: Ostrov, Mereni, Plopeni și Comana; 
 Stație de tratare în localitatea Băneasa; 

 Stații de clorare în localitățile: Adamclisi, Mereni, Vâlcelele și Tătaru; 
 Rezervoare de apă în localitățile Zorile și Chirnogeni; 
 Gospodării de apă în localitățile: Ostrov, Viile, Lanurile, Plopeni, Movila Verde, 

  

      Independența, Dumbrăveni,  Furnica, Tufani, Fântâna Mare, Darabani și Comana. 

 Contractul de Execuție Lucrări „Rețele de apă și aducțiune Lipnița Stație de ridicare a 
presiunii Băneasa Rețele de canalizare Băneasa” (CL14), în valoare totală de 20.507.145,77 
lei. Contractul are o durată de execuție de 20 de luni și vizează realizarea următoarelor investiții: 

 Reabilitare rețea distribuție apă și conductă aducțiune în localitătatea Lipnița; 

 Extindere și reabilitare rețea canalizare în localitatea Băneasa; 
 Construcție stații de pompare ape uzate și conducte de refulare în localitatea Băneasa. 

  

 Contractul de Execuție Lucrări „Rețele apă Limanu, 2 Mai, Vama Veche, Albești, Cotu Văii. 
Rețele de canalizare Limanu” (CL18), în valoare totală de 32.678.518,21 lei. Contractul are o 
durată de execuție de 17 de luni și vizează realizarea următoarelor investiții: 

 Reabilitare conductă de transport Limanu – 2Mai – Vama Veche; 
 Extindere rețea de canalizare în localitatea Limanu; 

 Stații de pompare și conducte de refulare ape uzate menajere în localitatea Limanu. 
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 Reabilitare rețea de distribuție în localitatea Albești; 
 Extindere rețea de distribuție în localitatea Cotu Văii; 

  

 Contractul de Execuție Lucrări “Rețele apă Țăndărei, Căzănești, Fierbinți Târg și Dridu. 
Rețelele de canalizare Țăndărei, Căzănești, Fierbinți Târg”. (CL26), în valoare totală de 
304.230,44 lei. Contractul are o durată de execuție de 18 de luni și vizează realizarea următoarelor 
investiții: 

 Reabilitare și extindere rețele distribuție pentru localitatea Țăndărei; 
 Extindere rețea de canalizare Țăndărei; 
 Stații de pompare apă uzată și conducte de refulare Țăndărei; 
 Extindere rețea distribuție pentru localitatea Căzănești; 
 Rețea nouă de canalizare menajeră în orașul Căzănești; 

 Stații de pompare și conducte de refulare apă uzată menajeră în orașul Căzănești; 

  

 Contractul de Execuție Lucrări “Reabilitare conducte aducțiune Constanța” (CL32) în valoare 
totală de 33.460.367,07 Contractul are o durată de execuție de 20 de luni și vizează realizarea 
următoarelor investiții: 

 Aducțiune Caragea Dermen – SP Călărași, Cișmele – Complex înmagazinare Palas; 
 Rețele în incintă Sursa Caragea – Dermen. 

  

 Contractul de Execuție Lucrări “Reabilitare conducte magistrale tronson 3, Constanța” (CL34) 
în valoare de 31.868.702,59 Contractul  are o durată de execuție de 22 de luni și vizează realizarea 

a 7.416 metri de conducte magistrale în Municipiul Constanța; 

  

 Contractul de Execuție Lucrări “Rețele de apă: Dărăbani și Comana. Aducțiuni: Dărăbani – 
Vâlcelele și Comana – Tătaru. Rețele de canalizare: Negru Vodă” (CL40) în valoare totală de 
466.523,61 lei. Contractul  are o durată de execuție de 12 luni și vizează realizarea următoarelor 
investiții: 

 Extindere rețea distribuție în localitatea Dărăbani; 
 Reabilitare rețea canalizare Negru Vodă; 
 Extindere și reabilitare rețea distribuție în localitatea Comana. 

  

La acestea, se adaugă 8 contracte de lucrări atribuite anterior și Contractul de Servicii de 

Asistență Tehnică pentru Supervizarea execuției lucrărilor 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 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 

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 www.fonduri-ue.ro. 
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