
 

              Data: 28.07.2021 

RAJA SA Constanța a semnat contractul CL29  „Rețele apă și canalizare Dârza și 

Mănăstirea. Rețele apă Samurcași și Cocani.” 

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 condiții 

de management eficient al resurselor”, sprijinit financiar de Comisia Europeană. 

Contract CL 29 :  

Rețele apă și canalizare Dârza și Manastirea. Rețele apă Samurcași si Cocani. 

 
Indicatori conform contract:  
Sector 1: Rețele apă și canalizare Darza 
 

• Obiectul 1 – Rețea nouă de distribuție apă -14.829 m; 
• Obiectul 2 – Rețea nouă de canalizare apă uzată menajeră – 13.719m; 
• Obiectul 3 – Stații de pompare ape uzate -4buc și conducte de refulare -2.274m 
 

Sector 2: Rețele apă și canalizare Manastirea 
• Obiectul 1 – Extindere rețea de distribuție apă - 2.980 m; 
• Obiectul 2 – Extindere rețea canalizare menajeră – 3.560 m; 
• Obiectul 3 – Stații de pompare ape uzate -2 buc și conducte de refulare - 801 m 
 
Sector 3: Rețea apă Samurcași 
• Obiectul 1 – Rețea nouă de distribuție apă pe teritoriul administrativ al orașului Buftea 

- 583 m; 
• Obiectul 2 – Rețea nouă de distribuție în localitatea Samurcași – 7.434 m; 
• Obiectul 3 – Stație de pompare apă uzată  
 
Sector 4: Rețea nouă de distribuție apă în localitatea Cocani 
• Obiectul 1 – Rețea nouă de distribuție apă -6.236m; 
• Obiectul 2 – Stație de pompare apă potabilă; 
 
 

 
• Valoarea contractului: 50.010.817,70 lei cu TVA 
• Termenul de execuție: 365 zile 
• Data finalizare: iulie 2022 

 



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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