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RAJA continuă programul de modernizare și dezvoltare a sistemelor de 
alimentare cu apă și de colectare-tratare a apei uzate din județul Constanța 

  

RAJA SA Constanța a semnat CL46 - “Treaptă pre-epurare mecanică Cluster Năvodari. Lucrări în 

incinta Stației de epurare Medgidia”  

Contractul de lucrări este parte componentă a “Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA S.A. Constanța, în perioada 2014 – 
2020”, din 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.  

Contractul de lucrări cuprinde proiectare și execuție pentru: 
  
Obiect 1 - Treaptă de pre-epurare Cluster Năvodari – jud. Constanța 
 
1.1.  Cămin intrare, Grătare dese  
1.2.  Deznisipator cuplat cu separator de grăsimi cu insuflare aer  
1.3.  Stație de pompare intermediară și rețele în incintă prevăzute și cu instalații de stingere a       
        incendiilor  
1.4.  Clădire Operator 
1.5. Dispecerat SCADA local, apă uzată, care colectează și datele de la SPAU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,                          

9, Corbu, SPAU 1 și 2 Năvodari și SPAU 1 Lumina 
1.6.  Minidispecerat local, drumuri, platforme, împrejmuire, peisagistică, generator de urgență 
 
Obiect 2.Lucrări în incinta Stației de epurare Medgidia 
  
2.1. Bazin de retenție în care să fie înmagazinate temporar apele uzate care depășesc                   

capacitatea stației existente 
 Se va realiza un colector de legătură cu lungimea de 175 metri cu stavile electrice comandate 

de debitul inflent în stația de pompare  
 Echipamentele noi, respectiv pompe, echipament pentru măsurarea nivelului, mixere, etc, 

vor fi integrate în sistemul SCADA existent la Stația de Epurare Medgidia.    
 



Valoarea totală este de 21.517.270,60 lei cu TVA 

Termen de execuție: 18 luni 

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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