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RAJA SA Constanța a finalizat contractul CL50 ”Sursă de apă și stație tratare Crevedia” 

 

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. 

Primul contract la care lucrările au fost finalizate este CL50 ”Sursă de apă și stație tratare Crevedia”, 
contract de proiectare și de execuție care a vizat, cu prioritate, realizarea unui front de captare la 
Crevedia alcătuit din 6 puțuri forate noi, pentru a asigura apă de calitate locuitorilor.  

Au mai fost realizate: 

 Conducta de aducțiune din PEID, PE100, PN10, RC, SDR17, cu lungime totală de 1.105 m, din care 
conductă nouă L = 950 m și conductă reabilitată L = 155 m 

 Extindere stație de tratare Buftea unde au fost finalizate următoarele: 
- pavilion nou de tratare în care a fost montat un modul nou de filtrare cu capacitatea totală de 

80 mc/h 
- reechiparea modului de filtrare din incinta stației de tratare Buftea, care era nefuncțional, cu 

modul nou care are capacitatea de 80 mc/h, integrat în procesul tehnologic și monitorizat prin 
sistemul SCADA 

- înlocuirea pompei de spălare filtre  
- instalație nouă automatizată pentru preparare / dozare reactive 
- monitorizare online a parametrilor de calitate a apei brute și a apei tratate  

Aria de cuprindere: județul Dâmbovița – localitatea Crevedia, satele Dârza și Mănăstirea  

 

Valoarea contractului: 4.665.222,66 lei cu TVA  

Termenul de execuție a fost de 790 zile, din care 180 zile pentru proiectare și 610 zile pentru execuție 
lucrări 

 

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 

mailto:raja1@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 

 

 

 

 


