Data: 08.10.2019

RAJA S.A. Constanța a semnat alte patru 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 patru 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 Execuție Lucrări Rețele de apă și canalizare Lumina, Corbu și Mihail
Kogălniceanu (CL7), în valoare totală de 23.876.464 lei. Contractul are o durată de execuție de
24 de luni și vizează realizarea următoarelor investiții:
Extindere și reabilitare rețea distribuție în localitățile Lumina, Mihail Kogălniceanu și Corbu;
Extindere rețea canalizare în localitățile Corbu și Mihail Kogălniceanu;
Construcție stații de pompare ape uzate și conducte de refulare în localitatea Corbu.
Contractul de Execuție Lucrări Conducte aducțiune Gâldău – Jegălia – Iezeru. Rețele de
canalizare Jegălia (CL27), în valoare totală de 16.880.988 lei. Contractul are o durată de execuție
de 14 de luni și vizează realizarea următoarelor investiții:
Conducte noi de aducțiune pentru localitățile Jegălia și Iezeru;
Rețea nouă de canalizare, stații de pompare și conducte de refulare ape uzate menajere în
localitatea Jegălia.
Contractul de Execuție Lucrări Rețele de apă: Plopeni, Independența, Movila Verde, Fântâna
Mare, Tufani și Dumbrăveni. Aducțiuni: Plopeni – Movila Verde – Independența –
Dumbrăveni – Furnica – Tufani – Fântâna Mare (CL39), în valoare totală de 571.901 lei.
Contractul are o durată de execuție de 24 de luni și vizează realizarea următoarelor investiții:
Conducte aducțiune pentru localitățile Plopeni, Movila Verde, Independența, Furnica, Dumbrăveni,
Tufani, Fântâna Mare;
Reabilitare și extindere rețele distribuție pentru localitățile Plopeni, Independența, Movila Verde,
Fântâna Mare, Tufani și Dumbrăveni.
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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. În valoare totală de 81.577.249 lei, contractul are o durată de 55 de luni și vizează
supervizarea execuției lucrărilor Proiectului în condițiile de calitate și timp impuse de normele
legislative în vigoare.

În plus, la acestă dată, se află în etapa de execuție cele 4 contracte de lucrări atribuite anterior,
respectiv:






Contractul de Proiectare și Execuție Lucrări Sursa de apa Galdau. Statii de clorare Jegalia,
Galdau, Iezeru. Rezervor Galdau. Statii de pompare Galdau (CL42), în valoare totală de
6.288.873 lei;
Contractul de Proiectare și Execuție Lucrări Rezervor Albesti, Faclia, Castelu,
Statie de
pompare Albesti, Castelu, Tortoman; Foraje noi Poiana, Tortoman. Statie de clorare
Castelu, Tortoman, Albesti, Faclia. Gospodarie de apa pentru localitatile Dulcesti, Mosneni
si Pecineaga. Reabilitare statie pompare Cotu Vaii. Statie de pompare Albesti. Statie de
pompare si statie clorare Limanu. Statie de pompare Mangalia (CL44), în valoare totală de
24.359.881 lei;
Contractul de Proiectare și Execuție Lucrări Statii de epurare apa uzata Baneasa, Negru Voda.
Statie de epurare apa uzata Jegalia. Statie de epurare apa uzata Cazanesti (CL47), în valoare
totală de 57.078.366 lei;
Contractul de Proiectare și Execuție Lucrări Sursa de apa și statie tratare Crevedia (CL50), în
valoare totală de 4.315.847 lei.
Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 20142020.
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.

