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Anunț de presă
 

              Data: 21.01.2022 

RAJA SA Constanța a atribuit contractul CL 23  “Rețele apă și aducțiuni 

Medgidia. Rețele de canalizare Medgidia”  

RAJA SA Constanța continuă investițiile prevăzute în „Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța, în 

perioada 2014 – 2020”  din cadrul „Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), Axa 

Prioritară 3 – Dezvoltarea Infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al 

resurselor”, sprijinit financiar de Comisia Europeană. 

RAJA SA a atribuit Contractul de lucrări CL 23 “Rețele apă și aducțiuni Medgidia. Rețele 

de canalizare Medgidia” care vizează ample lucrări pentru îmbunătățirea infrastructurii de 

apă și de canalizare în Municipiul Medgidia. 

 
Indicatori conform contract:  
 

Obiect 1: Reabilitare rețea de distribuție -9.794 m, din care: 

• Reabilitare rețea distribuție – 6.399 m conductă cu diametrul De110mm 

• Reabilitare rețea distribuție – 3.201 m conductă cu diametrul De160mm 

• Reabilitare conductă de distribuție apă potabilă aferentă Supratraversării Canalului 

Dunăre-Marea Neagră - 194 m, conductă cu diametrul De400mm 

•  

Obiect 2: Reabilitare conducte de aducțiune – 1.901 m, din care: 

• Reabilitare conductă aducțiune – 1.529m, conductă cu diametrul De630mm 

• Reabilitare conductă de aducțiune – 230m, conducă cu diametrul De500mm 

• Reabilitare conductă aducțiune 100 m, conductă cu diametrul De250mm 

• Reabilitare conductă aducțiune 42m, conductă cu diametrul De200mm 

•  

Obiect 3: Extindere rețea de canalizare - 539 m conductă cu diametrul Dn250mm 

Obiect 4: Reabilitare conducte de refulare – 9.800 m, din care: 

• Reabilitare conducte de refulare – 423m, conductă cu diametrul De500mm  

• Reabilitare conducte de refulare -  9.183m, conducte cu alte diametre 

• Reabilitare conductă de refulare aferentă Supratraversării Canal Dunăre – Marea 

Neagră – 194 m, conductă cu diametrul De500mm 

 



Obiect 5: Reabilitare Stații de pompare apă uzată menajeră 

• Reabilitare SP1, SP2, SP4, SP7 – parte de construcții, instalații hidraulice, parte de 

electrice și automatizări 

• Reabilitare cămine decantare aferente stațiilor de pompare apă uzată menajeră 

SPAU1, SPAU2, SPAU4 

• Un cămin nou de decantare amplasat în amonte de stația de pompare SPAU7 

• Integrarea noilor obiecte propuse in sistem SCADA 

 

Valoarea contractului: 47.674.351,36 lei cu TVA 

Termenul de execuție: 609 zile 

Dată finalizare: august 2023 

 

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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