
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A fost semnat Contractul de Finan
”Sprijin pentru pregătirea aplica

atribuire a documenta
și dezvoltarea Sistemului de management integrat al 

deșeurilor în județul Brăila” 

Proiectul  ”Sprijin pentru pregătirea aplica
atribuire pentru completarea 
deșeurilor în județul Brăila”
Coeziune (FC) prin Programul Opera
Prioritară ”Dezvoltarea infrastruct
al resurselor”, a demarat prin semnarea Contractului de Finan
22.07.2022 între Ministerul Investi
Autoritate de Management 
în calitate de Beneficiar al finan
 
Valoarea totală a Contractului de Finan
reprezintă finanțarea nerambur
Perioada de implementare a Proiectului este de 16 luni, respectiv 
septembrie 2022 și 31 decembrie 2023.
 
Obiectivul general al proiectului 
și a documentațiilor de atribuire pentru completarea 
management integrat al de
de asistență tehnică în vederea 
documentațiilor de atribuire (inclusiv sprijin 
procesului de licitare-atribuire a 
evaluare, până la aprobarea Aplica
"Dezvoltarea și extinderea sistemului de management integrat al de
județul Brăila" , în baza Planului Jude

 

A fost semnat Contractul de Finanțare pentru Proiectul 
”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și de 

a documentațiilor de atribuire pentru completarea 
și dezvoltarea Sistemului de management integrat al 

șeurilor în județul Brăila”  

 
Proiectul  ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documenta
atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de managem

șeurilor în județul Brăila” cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de 
Coeziune (FC) prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014
Prioritară ”Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient 

esurselor”, a demarat prin semnarea Contractului de Finan
între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de 

Autoritate de Management și Unitatea Administrativ-Teritorială a Jude
iciar al finanțării.   

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 5,653,050.32 lei, din care 
țarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune și Bugetul de Stat. 

Perioada de implementare a Proiectului este de 16 luni, respectiv 
și 31 decembrie 2023. 

Obiectivul general al proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplica
iilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea “Sistemului de

management integrat al deșeurilor în județul Brăila” este achiziționarea de servicii 
n vederea întocmirii Aplicației de finan

iilor de atribuire (inclusiv sprijin și asistență tehnic
atribuire a contractelor de achiziție publică 

la aprobarea Aplicației de Finanțare), ce vizeaz
i extinderea sistemului de management integrat al de

n baza Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2020

[27.09.2022] 
 

țare pentru Proiectul 
ției de finanțare și de 

pentru completarea 
și dezvoltarea Sistemului de management integrat al 

a documentațiilor de 
și dezvoltarea Sistemului de management integrat al 

țat de Uniunea Europeană din Fondul de 
țional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa 

ții de management eficient 
esurselor”, a demarat prin semnarea Contractului de Finanțare nr 1627 / 

țiilor și Proiectelor Europene în calitate de 
Teritorială a Județului Brăila, 

țare este de 5,653,050.32 lei, din care 98% 
și Bugetul de Stat. 

Perioada de implementare a Proiectului este de 16 luni, respectiv între data de 01 

tirea aplicației de finanțare 
i dezvoltarea “Sistemului de 

ionarea de servicii 
iei de finanțare și a 

tehnică pe perioada 
 și pe perioada de 
vizează proiectul 

i extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în 
eurilor 2020-2025 



aprobat la nivelul județ
managementului deșeurilor.
 
Necesitatea extinderii Sistemului de management integrat al de
Brăila este justificată de modificările legislative europene 
ultimii ani ca urmare a noilor realită
”condițiile Malagrotta”, ”plăte
fost asimilate în noile documente programatice precum Strategia Na
Gestionare a Deșeurilor 2014
2018-2025 și Planul Județea
2025. Pe lângă acestea, modificările socio
au efecte directe și asupra modului de gestionare a problemei deșeurilor, în sensul 
că actualele investiții realizate pr
integrat al deșeurilor în județul Brăila”, trebuie adaptate la noul flux de generare 
și de colectare a deșeurilor. 
 
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune (FC) prin 
Programul Operațional Infrastructura Mare 2014
infrastructurii de mediu în condi
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țului Brăila și a legislației în vigoare 
eurilor. 

Necesitatea extinderii Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul 
Brăila este justificată de modificările legislative europene și naționale apărute în 
ultimii ani ca urmare a noilor realități din societatea actuală. Concepte precum 

ile Malagrotta”, ”plătește pentru cât arunci” sau ”economie circulară” au 
fost asimilate în noile documente programatice precum Strategia Na

șeurilor 2014-2020, Planul Național de Gestionare a Deșeurilor 
și Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Brăila 2020

2025. Pe lângă acestea, modificările socio-economice de la nivelul jude
și asupra modului de gestionare a problemei deșeurilor, în sensul 

ții realizate prin proiectul anterior, ”Sistem de management 
șeurilor în județul Brăila”, trebuie adaptate la noul flux de generare 

și de colectare a deșeurilor.  

țat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune (FC) prin 
țional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară ”Dezvoltarea 

rii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”

Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) 
ger Proiect Tel: +40 239.619.700, Fax: +40 239.619.046, E

smidbraila@cjbraila.ro 
Responsabil Publicitate și Comunicare Tel: +40 239.619.700, Fax: 

smidbraila@cjbraila.ro 

n vigoare în domeniul 

șeurilor în județul 
și naționale apărute în 

ți din societatea actuală. Concepte precum 
ște pentru cât arunci” sau ”economie circulară” au 

fost asimilate în noile documente programatice precum Strategia Națională de 
țional de Gestionare a Deșeurilor 

șeurilor în Județul Brăila 2020-
economice de la nivelul județului Brăila 

și asupra modului de gestionare a problemei deșeurilor, în sensul 
in proiectul anterior, ”Sistem de management 

șeurilor în județul Brăila”, trebuie adaptate la noul flux de generare 

țat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune (FC) prin 
2020, Axa Prioritară ”Dezvoltarea 

esurselor”. 

ger Proiect Tel: +40 239.619.700, Fax: +40 239.619.046, E-

și Comunicare Tel: +40 239.619.700, Fax: 


