24.11.2020
RAJA S.A. Constanța a semnat alte 6 contracte de lucrări continuând
programul de reabilitare și modernizare a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în
aria de operare

RAJA S.A. Constanța a semnat alte șase 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:
CL 08 – ”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 conductele de refulare aferente din localitățile Eforie Nord, Agigea și Techirghiol, județul
Constanța”
Valoare contract: 32.008.260,32 lei
Durata de execuție – 18 luni
Lucrări proiectate:
- Magistrală de apă (reabilitată): 1,245 km;
- Rețea de distribuție apă potabilă (nouă): 3,349 km;
- Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată): 15,047 km;
- Rețea canalizare (nouă): 4,561 km;
- Rețea canalizare (reabilitată): 1,788 km;
- Conductă refulare (nouă): 0,156 km;
- Conductă refulare (reabilitată): 2,110 km;
- Stații pompare ape uzate (noi): 1 unitate.
CL 13 – ”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, Fîntîna Mare, Darabani și Comana”
Valoare contract: 46.409.674,39 lei
Durata de execuție – 24 luni
Lucrări proiectate:

-

Reabilitare sursă apă: Ostrov;
Extindere sursă apă: Ostrov, Mereni, Plopeni, Comana;
Extindere conductă aducțiune: 4,351 km;
Stații electroclorare noi: 17 bucăți;
Stații pompare noi: 6 bucăți;
Rezervoare noi: 10 bucăți;
Extindere conductă distribuție apă: 1,046 km;
Reabilitare conductă transport apă tratată: 0,577 km;
Reabilitare stație pompare apă: 2 bucăți;
Reabilitare rezervoare și camere vane: 2 bucăți;
Stație nouă de tratare apă: 1 bucată.

CL 21 – ”Rețele de apă și canalizare Valu lui Traian” – județul Constanța
Valoare contract: 115.573.244,72 lei
Durata de execuție – 22 luni
Lucrări proiectate:
- Reabilitare rețea de distribuție apă: 9,872 km;
- Extindere rețea de distribuție apă: 13,581 km;
- Extindere rețea de canalizare: 28,299 km;
- Stații de pompare apă uzată: 9 bucăți;
- Cămine de decantare stații de pompare apă uzată menajeră: 9 bucăți;
- Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare: 8,469 km;
- Cămine de reglare debit și monitorizare presiune: 22 bucăți;
- Dispecerate locale SCADA apă și canal: 2 bucăți.
CL 22 – ”Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție în localitatea Lazu, reabilitarea și
extinderea rețelelor de distribuție și de canalizare, reabilitare stație de pompare apă uzată, stații
noi de pompare apă uzată și conducte de refulare aferente, din localitatea Agigea. Rețele apă
Ovidiu, Cumpăna, Poiana. Aducțiuni Ovidiu, Poiana. Rețele de canalizare Ovidiu, Cumpăna,
Poiana”
Valoare contract: 67.835.525,22 lei
Durata de execuție – 22 luni
Lucrări proiectate:
- Rețea nouă de distribuție apă potabilă: 12,827 km;
- Rețea reabilitată de distribuție apă potabilă: 14,801 km;
- Aducțiune (nouă): 2,652 km;

-

Aducțiune (reabilitare): 21,348 km;
Rețea canalizare (nouă): 29,217 km;
Rețea canalizare (reabilitată): 0,911 km;
Stații pompare apă (noi): 1 bucată;
Conductă refulare (nouă): 12,245 km;
Stații pompare ape uzate (noi): 12 bucăți;
Stații pompare ape uzate (reabilitate): 1 bucată;
Dispecerate locale SCADA canal – 1 bucată.

CL 25 – ”Rețele apă și aducțiuni Fetești. Rețele de canalizare Fetești”
Valoare contract: 41.991.727,1 lei
Durata de execuție – 18 luni
Lucrări proiectate:
- Reabilitare conductă aducțiune: 0,695 km;
- Extindere rețea de distribuție apă potabilă: 2,333 km;
- Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă: 18,893 km;
- Extindere rețea de canalizare: 20,305 km;
- Stații noi de pompare apă: 5 bucăți;
- Conductă refulare: 3,040 km;
- Dispecerat SCADA: 1 bucată.
CL 35 – ”Reabilitare stație pompare apă brută Galeșu. Reabilitare Complex Înmagazinare Palas:
SP1, SP2 și rețele în incintă. Reabilitare puț P0 – Constanța Nord, județul Constanța”
Valoare contract: 48.684.054,30 lei
Durata de execuție – 18 luni
Lucrări proiectate:
- Reabilitare sursă apă: 1 sursă;
- Reabilitare stații pompare apă: 3 bucăți;
- Dispecerate locale SCADA: 1 bucată.
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