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Anunț de presă
 

Data: 07.04.2021  

RAJA SA Constanța a finalizat lucrările la CL42-  “Sursă de apă Gâldău. Stații de clorare Jegălia, 

Gâldău, Iezeru. Rezervor Gâldău. Stații de pompare Gâldău”  

RAJA SA Constanța a finalizat încă un Contract de lucrări care face parte din “Proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța, în 
perioada 2014 – 2020”, parte componentă a “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.  

CL 42 - “Sursă de apă Gâldău. Stații de clorare Jegălia, Gâldău, Iezeru. Rezervor Gâldău. Stații 
de pompare Gâldău” - este al doilea contract de lucrări finalizat cu succes contribuind la 
îmbunătățirea infrastructurii în Județul Călărași, localitățile Jegălia, Gâldău, Iezeru și a vizat 
următoarele obiective:     

• Sursă de apă nouă   - 1 buc 

• Sursă de apă reabilitată   -  2 buc 

• Aducțiune nouă    -  720 m  

•  Aducțiune reabilitată  - 177m  

• Retele noi în incintă   - 1 ansamblu 

• Stații de tratare apă   - 3 unitati 

• Rezervoare înmagazinare  - 2 unități 

• Stații pompare apă noi  - 1 unitate 

• Rețea nouă de distribuție 
              apă potabilă      - 365 m 
 
Dispecerat local SCADA integrat la Dispeceratul regional 
 
Valoarea contractului a fost de: 41.823.989,90 lei cu TVA  

Lucrările s-au desfășurat pe o perioadă de 548 zile 

Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din aria de operare a S.C. 
RAJA S.A. Constanța este cel mai reprezentativ proiect integrat din domeniul alimentării cu apă 
potabilă și al colectării/tratării apelor uzate aflat în implementare la nivel național. Acesta vizează 
investiții pe raza a 6 județe, respectiv Constanța, Ialomița, Ilfov, Călărași, Dâmbovița și Brașov. 



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. 

   

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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