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RAJA SA Constanța a semnat contractul CL9 ”Reabilitare rețele de distribuție, rețele de canalizare 
Eforie Sud, județul Constanța” 

 

RAJA SA Constanța continuă 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. 

Lucrările se vor executa pe 26 de străzi din localitatea Eforie Sud, județul Constanța și constau în: 

 Lucrări de reabilitare a rețelei existente de distribuție a apei, prin înlocuire în șanț deschis pe o 
lungime de 13.626 ml, inclusiv 74 de cămine de vane, 760 de branșamente și 116 hidranți de 
incendiu subterani. Instalația de distribuție a apei va fi echipată cu 4 senzori pentru măsurarea 
presiunii apei în cămine de monitorizare  

 Lucrări de reabilitare a rețelei existente de canalizare, prin înlocuirea conductelor vechi cu 
conducte noi, pe o lungime de 1.902 ml, inclusiv 50 de cămine de vizitare și 129 de racorduri de 
canalizare  

 Lucrări de extindere a Dispeceratului SCADA în Stația de epurare ape uzate Eforie Sud, pentru 
integrarea a 8 stații de pompare ape uzate noi și reabilitate din Tuzla, Agigea, Costinești și Eforie 
Nord 

 

Valoarea contractului: 18.179.001,68 lei cu TVA  

Perioada de execuție este de 15 luni, după care va urma perioada de 36 luni pentru notificarea 
defecțiunilor 

 

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  https://mfe.gov.ro 
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