
27 august 2014Prezentarea contractului “Construcție Stație de transfer Însurăței” din cadrul 
Proiectului  “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” 

Proiect co�nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
 Investiția aferentă contractului “Construcție Stație de transfer Însurăței” din cadrul Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”, co�nanțat prin 
Programul Operațional Sectorial Mediu a fost prezentată în detaliu în cadrul întâlnirii cu publicul organizate de Consiliul Județean Brăila în data de 26 august 2014 la Primăria orașului Însurăței. 
Întâlnirea a avut ca scop informarea comunității locale cu privire la contractul de lucrări, importanţa pentru mediu a investiţiei, condiţiile de mediu în care va funcționa viitoarea infrastructură, 
precum şi calendarul lucrărilor. La eveniment au participat reprezentanții primăriilor care vor bene�cia de Stația de transfer Însurăței, membrii UIP (Unitatea de Implementare a Proiectului), 
reprezentații consorțiului care asigură asistența tehnică în cadrul proiectului – Compania de Consultanță și Asistență Publică în asociere cu EPMC Consulting, reprezentanții Constructorului - SC 
IRIDEX GROUP CONSTRUCȚII SRL și ai Consultantului care asigură supervizarea lucrărilor - SC IRIMAT CONS SRL. 
 Construcția stației de transfer de la Însurăței reprezintă unul din cele 3 contracte de lucrări ale Proiectului “Sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” alături 
de cel care vizează închiderea depozitului vechi şi construcţia depozitului ecologic şi a staţiei de sortare de la Ianca, și contractul privind construcţia staţiei de sortare şi a staţiei de tratare 
mecano-biologică de la Vădeni. Stația de transfer de la Însurăței va � automată și va avea o capacitate de procesare de 5.000 tone deșeuri/an. Aceasta va deservi oraşul Însurăţei şi un numar de 
10 comune adiacente. Populaţia acestei zone numără aproximativ 46.000 de locuitori, din care 6000 locuiesc în mediul urban şi restul în mediul rural. În cadrul stației de transfer, deșeurile solide 
municipale colectate din respectivele localități vor � descărcate din vehiculele de colectare în containere, acestea �ind ulterior reîncărcate în vehicule de transport mai mari pentru a � expediate 
către Stația de sortare și depozitul conform de la Ianca. Transferul deșeurilor biodegradabile și mixte se va face cu compactare, în timp ce deșeurile reciclabile vor � transportate fără a � compac-
tate în prealabil, pentru a asigura o e�ciență optimă a sortării. 
 Stația de transfer va avea în componență  spații administrative, un sistem de retenție a apelor pluviale și  o  zonă  efectivă de transfer a deșeurilor cuprinzând zona de cântărire a 
autocamioanelor, zona de circulație și manevră a autocamioanelor, rampa de acces pentru autocamioane și un sistem de compactare a deșeurilor.  Stația va � delimitată de o perdea vegetală  
de 1.200 mp și de o zonă liberă înierbată de aproximativ 1.900 mp.
 În urma licitației organizate de Consiliul Județean Brăila, contractul de lucrări a fost atribuit companiei SC IRIDEX GROUP CONSTRUCȚII SRL. Valoarea totală a contractului este de 
4.403.114,57 lei. Ordinul de începere al lucărilor a fost dat în data de 14.07.2014, iar termenul de �nalizare a lucrărilor este de 14 octombrie 2015. 
 Prin proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila” se asigură amenajarea unor facilități pentru depozitarea, sortarea, compostarea, transferul deșeurilor și 
achiziția unor bunuri utilizate în gestiunea deșeurilor, măsura �ind completată cu activități de informare și conștientizare a publicului și încheiată de delegarea gestiunii investițiilor realizate. 
Proiectul își propune implementarea unui sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila, în conformitate cu standardele UE, în scopul eliminării impactului asupra mediului și a 
riscurilor asupra sănătății umane date de modul necorespunzător de gestionare a deșeurilor din prezent. Valoarea totală a proiectului este de 117.510.033 lei inclusiv TVA, din care 103.184.362 
lei reprezintă �nanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională şi din bugetul de stat, 1.042.269 lei reprezintă contribuția Bene�ciarului din bugetul local și 13.019.468 lei, 
valoarea proiectului, alta decât cea eligibilă, conform POS Mediu, inclusiv TVA.
Proiectul reprezintă o soluție durabilă la problemele de mediu și economice la nivel local și regional, generând efecte pozitive prin crearea unor noi locuri de muncă și a unui mediu sănătos 
de viață.  
 ”Investiția de la Însurăței reprezintă un pas important în drumul României de conformare la standardele europene privind protecția mediului și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, care 
nu doar vor învăța ce înseamnă colectarea selectivă a deșeurilor, ci vor aborda o atitudine mult mai responsabilă față de moștenirea lăsată generațiilor următoare. Putem spune astfel că această 
investiție vizează atingerea mai multor ținte, cum sunt cele socială, de mediu sau educațională, promovând spiritul civic și dezvoltarea durabilă a localității Însurăței”, a precizat Laura Căluian, 
Responsabilul de Publicitate și Comunicare al Proiectului .
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