https://poim.rajac.ro/

2014 -2020

Anunț de presă
Data: 07.04.2021

RAJA SA Constanța a semnat Contractul de lucrări CL 24 – “Rețele apă
Cernavodă, Făclia și Tortoman. Aducțiuni Făclia, Cernavodă. Rețele de canalizare
Cernavodă, Satu Nou și Mircea Vodă”
RAJA SA 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.
Investițiile care urmează a fi efectuate în cadrul contractului CL 24 - “Rețele
apă Cernavodă, Făclia și Tortoman. Aducțiuni Făclia, Cernavodă. Rețele de
canalizare Cernavodă, Satu Nou și Mircea Vodă”, se vor derula pe o perioadă de
18 luni și vizează următoarele obiective:
CERNAVODĂ
•
•
•
•
•

Reabilitare conductă de aducțiune: 4.038 m
Reabilitare rețea de distribuție: 4.481 m
Extindere rețea de canalizare: 1.089 m
Stație de pompare apă uzată: 1 buc
Conductă de refulare aferentă stației de pompare: 17 m

TORTOMAN
• Extindere conductă transport apă potabilă: 497 m
• Reabilitare rețea de distribuție: 10.604 m

FĂCLIA
• Extindere conductă de aducțiune:1.067 m
• Reabilitare conductă de distribuție: 116 m
• Extindere conductă de distribuție: 198 m
MIRCEA VODĂ
•
•
•
•
•
•

Extindere rețea de canalizare: 12.701 m
Camine de vizitare: 323 buc
Cămine de decantare: 3 buc
Stații de pompare apă uzată menajeră: 3 buc
Racorduri noi: 548 buc
Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare: 4570 m

SATU NOU
•
•
•
•
•
•

Extindere rețea de canalizare: 11.356 m
Camine de vizitare: 282 buc
Cămine de decantare: 3 buc
Stații de pompare apă uzată menajeră: 3 buc
Racorduri noi: 746 buc
Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare: 4694 m

Valoarea totală a contractului: 56.393.428,97 lei
Finalizarea lucrărilor va contribui la îndeplinirea obiectivelor privind calitatea apei
destinate consumului uman conform directivelor europene (98/83/CE) și epurarea
apelor uzate (91/271/EEC), concomitent cu conformarea utilităților la cerințele de
mediu și îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin Tratatul de
Aderare.
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