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Acoperirea teritorială

2

Responsabil  Zona 1 - 0755.016.770
 

IZVOARELE SATE : ALBA,   IULIA

NUFĂRU SATE : MALCOCI,   VICTORIA,   ILGANII DE JOS

VALEA NUCARILOR SATE : IAZURILE,   AGIGHIOL

MAHMUDIA  

FRECĂŢEI SATE : POŞTA,   CATALOI,   TELIŢA

SOMOVA SATE:  MINERI,   PARCHES 

BEŞTEPE SATE : BĂLTENII DE SUS,   BĂLTENII DE JOS 

NALBANT SATE : TRESTENIC,   NICOLAE BĂLCESCU

NICULIŢEL

VALEA TEILOR

MIHAIL KOGĂLNICEANU  SATE : LĂSTUNI,   RÂNDUNICA

ISACCEA SATE : REVĂRSAREA,   TICHILEŞTI

LUNCAVIŢA SATE : RACHELU,   CETĂŢUIA-VALEA FAGILOR
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Acoperirea teritorială

Responsabil Zona 2 - 0732.154.093
 

TOPOLOG SATE : CERBU,   SÂMBĂTA NOUĂ,   LUMINIŢA,   MĂGURELE,   

  FĂGĂRAŞU NOU, CALFA 

CIUCUROVA SATE : ATMAGEA,   FÂNTANA MARE 

CASIMCEA SATE : CIŞMEAUA NOUĂ,   CORUGEA,   HAIDAR,   RAHMAN,   RĂZBOIENI

BEIDAUD SATE : NEATÂRNAREA,   SARIGHIOL DE DEAL 

SARICHIOI SATE : SABANGIA,   ENISALA,   ZEBIL,   VISTERNA

CEAMURLIA DE JOS SAT : LUNCA

JURIOVCA SATE : SĂLCIOARA,   VIŞINA

BABADAG 

STEJARU SATE : VASILE ALECSANDRI,   MINA ALTAN-TEPE

BAIA  SATE : PANDURU,   CAMENA,   CAUGAGIA,   CEAMURLIA DE SUS

MIHAI BRAVU SATE : SATU NOU,   TURDA

SLAVA CERCHEZA SAT : SLAVA RUSA

DĂIENI

OSTROV SAT : PIATRA  

DOROBANŢU SATE : CARJELARI,   MEŞTERU,   FÂNTÂNA OILOR 

HAMCEARCA SATE:  CĂPRIOARA,   BALABANCEA,   NIFON 

HORIA SATE : CLOŞCA,   FLOREŞTI
 

Responsabil Zona 3 - 0745.605.288
 

JIJILA  SAT:  GARVAN

VĂCĂRENI

CARCALIU

TURCOAIA

MĂCIN 

I.C. BRĂTIANU

GRINDU

GRECI

CERNA SATE : GENERAL PRAPORGESCU,   MIRCEA VODĂ,   TRAIAN

PECENEAGA

SMÂRDAN
 

Responsabil Zona 4 - 0755.141.100
 

CEATALCHIOI SATE:  PĂTLĂGEANCA,   PLAURU,   SĂLCENI

PARDINA 

MALIUC SATE : PARTIZANI,  ILGANII DE SUS,   VULTURU,   GORGOVA

CHILIA VECHE SATE : TATANIR,   CASLITA,   OSTROV TĂTĂRU

C.A.ROSETTI SATE : LETEA,   PERIPRAVA,   SFISTOFCA,   CARDON

CRIŞAN SATE : CARAORMAN,   MILA 23

SF. GHEORGHE

SULINA
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Fracția uscată

DEȘEURI RECICLABILE. 
Deșeurile reciclabile de ambalaje – FRACȚIA USCATĂ

Ce se colectează:

- ambalaje din plastic, PET-uri, folii și pungi de plastic, tăvițe, cutii, bidoane și alte 

diverse recipiente din plastic;

- ambalaje din hârtie și carton: ziare, reviste, hârtie, documente, carton, carton 

ondulat;

- ambalaje din sticlă: borcane, sticle pentru băuturi, sticle pentru ulei sau oțet, alte 

sticle albe și colorate;

- ambalaje din metal şi aluminiu: doze aluminiu, cutii din metal sau din metal moale 

(ex: conserve pentru hrană animale), dopuri și capace din metal, folie metalică, cutii 

metalice de sucuri și bere;

- ambalaje de lemn: lădiţe, paleţi, cutii lemn

În ce se colectează: În Sacul Galben inscripţionat JT Grup. Deşeurile trebuie să fie 

fără resturi biodegradabile pe ele, clătite/curăţate, neimpregnate.

Unde ajung: la stația de sortare a deșeurilor reciclabile unde se sortează pe 

categorii, se balotează (după caz) și se expediază către fabricile de reciclare.

Cum procedez: Undeva în bucătărie 

sau aproape, terasă, garaj sau unde 

aveți loc amplasați sacul în care 

colectați toate deșeurile reciclabile 

de ambalaje enumerate mai sus, le 

pliați/presați pentru a ocupa cât mai 

puțin spațiu. Când sacul este plin, îl 

p u t e ţ i  m u t a  î n t r - o  z o n ă  d e 

depozitare provizorie. Nu este 

nevoie decât de sac, nu are ce să curgă, ambalajele fiind curate. Țineți sacul 

preferabil la umbră. În cazul în care locuiți la curte scoateți sacul galben în ziua de 

colectare, în intervalul şi locul stabilit, în dreptul proprietății. În cazul în care locuiţi 

la bloc vă rugăm să duceţi sacii galbeni, în spaţiile special amenajate de către 

Primăria dvs. de lângă locuinţă.

IMPORTANT! Sacul se scoate cel târziu la ora 07.00 AM 

(sau chiar în seara precedentă)! 
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În acest sac galben nu se acceptă alte tipuri de 

deșeuri. Dacă ați colectat și alte tipuri de 

deșeuri (ex. Reziduale) sacul nu se va ridica în 

autospecială iar utilizatorul trebuie să își ia 

sacul pe proprietate și să resorteze toate 

deșeurile colectate în el, punând fiecare tip 

de deșeu la categoria din care face parte. 

După ce reselectarea s-a realizat, sacul se va 

scoate în următoarea zi de colectare. De 

fiecare dată când deșeurile nu sunt separate 

corespunzător sacul galben respectiv nu se 

va descărca. 

Când se colectează:

- Pentru locuitorii din locuinţele individuale (case) Sacii Galbeni pentru deşeurile 

reciclabile vor fi colectati odată pe săptămână, conform unui program stabilit şi 

comunicat în parteneriat cu Primăria dvs.

-  Pentru locuitorii de la blocuri se colectează săptămânal din punctele de colectare.

- Pentru agenţii economici şi instituţii, colectarea se face conform contractului 

încheiat.

Sacii Galbeni personalizaţi JT GRUP vor fi distribuiţi gratuit. La fiecare colectare de 

deşeuri reciclabile, operatorul va asigura gratuit saci galbeni pentru următoarea 

colectare.

www.jtgrup.ro     0747-JTGRUP (584 787)      office@jtgrup.ro 5

JT Grup - Gestiunea Deşeurilorjudeţul Tulcea

Fracția uscată

www.greenpoints.ro

GreenPoint Management

2019 în cifre

Pentru cei de clienţi care 277 

ne-au ales am îndeplinit 100% 

obligaţiile, am reciclat aproape 

 tone de deşeuri reciclabile de ambalaje.270.000
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Fracția umedă

DEȘEURI REZIDUALE 
FRACȚIA UMEDĂ

Ce se colectează: resturi de fructe și legume, de pâine și cereale, zaț de cafea, resturi 

de ceai, păr și blană, coji de ouă, de nuci, cenușă sau alte deșeuri precum scutecele, 

vată și bețișoare de urechi, oase, resturi de alimente (carne, produse lactate, ouă 

întregi), șervețele de bucătărie folosite, porțelan, ceramică, cristal, căni și farfurii, 

oglinzi, geamuri, vase rezistente la căldură. În cazul în care aţi primit compostoare, 

deşeurile de resturi de fructe și legume, de pâine și cereale, zaț de cafea, resturi de 

ceai, coji de ouă, resturi lactate şi alte deşeuri similare, se pun în acestea. Ele se vor 

degrada în aproximativ 3-4 luni, iar conţinutul se poate folosi ca şi îngrăşământ 

pentru solul din grădină. 

În ce se colectează: PUBELA neagră cu sigla SMID oferită gratuit de operator. 

Deşeurile pot fi în saci legaţi la gură astfel încât să nu curgă în pubelă.

Unde ajung: Se depozitează la Staţia de Tratare Mecano-Biologică (TMB) în 

localitatea Mihai Bravu, Judeţul Tulcea.

Cum procedez: În casă aceste deșeuri se colectează în coșul de sub chiuvetă, în sac 

rezistent care se leagă la gură atunci când se duce la pubelă. Țineți pubela 

preferabil la umbră. În cazul în care locuiți la curte scoateți pubela neagră în ziua de 

colectare, în intervalul şi locul stabilit, în dreptul proprietății. În cazul în care locuiţi 

la bloc deşeurile menajere se vor depozita în spaţiile special amenajate de către 

Primăria dvs. de lângă locuinţă.



IMPORTANT! Pubela se scoate cel târziu la ora 07.00 AM 

    (sau chiar în seara precedentă)! 

În această pubelă nu se acceptă alte tipuri de deșeuri. Dacă 

ați colectat și alte tipuri de deșeuri (ex. Reciclabile) pubela 

nu se va descărca în autospecială iar utilizatorul trebuie să 

își ia pubela pe proprietate și să resorteze toate deșeurile 

colectate în ea, punând fiecare tip de deșeu la categoria din 

care face parte. După ce reselectarea s-a realizat, pubela se 

va scoate în următoarea zi de colectare. De fiecare dată 

când deșeurile nu sunt separate corespunzător pubela 

respectivă nu se descarcă.

Când se colectează:

- Pentru locuitorii din locuințele individuale (case) Pubelele negre pentru deşeurile 

menajere vor fi colectate odată pe săptămână conform unui program stabilit şi 

comunicat în parteneriat cu Primăria dvs.

- Pentru locuitorii de la blocuri se colectează din punctele de colectare arondate 

zonei dvs.

- Pentru agenții economici și instituții colectarea se face conform contractului 

încheiat.
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Fracția umedă

Depozitul ecologic 

este destinaţia finală 

a deşeurilor ce nu se 

mai pot recicla sau 

valorifica. Iar staţia 

TMB (de Tratare 

Mecano-Biologică) le 

supune unui proces 

de reducere a 

volumului astfel încăt 

să ocupe cât mai puţin 

loc în depozitul de 

deşeuri.
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Construcţii

Ce se colectează: deşeurile de materiale de construcţii 

generate în urma unei amenajări, renovări sau 

construcţie nouă. Este obligatoriu să se separe deşeurile 

de ambalaje în care au venit materialele de construcţii 

sau alte materiale (lemn, metal, plastic, hartie, carton, 

sticlă) care trebuie să fie pe cât posibil curăţate şi 

neimpregnate – acestea se colectează în sacul galben la 

deşeurile reciclabile.

În ce se colectează: în saci dedicați care se achiziționează 

de la operator sau punctele de vânzare locale sau în 

cazul unor cantități mari, în containere dedicate.

Unde ajung: la o stație autorizată să preia și să trateze aceste tipuri de deșeuri.

Cum procedez: în funcție de cantitatea pe care urmează să o generez, cumpăr saci 

dedicați sau comand un container. Containerul se amplasează fie pe proprietate fie 

pe domeniul public în imediata vecinătate a locației (cu acordul autorității locale) iar 

cand se umple, sun la operator și comand golirea lui. În cazul sacilor dedicați umplu 

sacii, sun la numărul de pe sac și solicit colectarea lor, fie de pe trotuarul din fața 

locuinței, fie îi predau echipajului care face colectarea, direct de pe proprietate.

Când se colectează: Cu comandă prealabilă sau anunțare telefonică a adresei de 

predare a sacilor preplătiți.

DEȘEURI din CONSTRUCȚII 
Deșeurile din construcții, renovări, amenajări



Ce se colectează: iarbă, frunze, crengi tocate sau nu, viţă de vie verde, orice vegetale 

verzi din grădina.

În ce se colectează: în saci dedicați care se 

achiziționează de la operator sau 

punctele de vanzare locale.

Unde ajung: la o stație de compostare a 

deșeurilor vegetale.

Cum procedez: în cazul în care utilizez 

sacii dedicați, după ce i-am umplut îi scot 

pe trotuarul din fața locuinței, sun la 

numărul de pe sac și comunic adresa 

exactă unde i-am scos precum și numărul 

sacilor. Dacă sunt crengi, pe bază de comandă telefonică prealabilă la operator, 

contra cost, fie se predau direct echipajului, fie se preiau de pe trotuarul din fața 

locuinței. 

Când se colectează: Cu comandă prealabilă sau anunțare telefonică a adresei de 

predare a sacilor preplătiți.
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Deşeuri verzi

DEȘEURI VERZI  
Deșeurile vegetale – iarbă, frunze, crengi



Ce se colectează: Mobilier, saltele, uşi, obiecte 

sanitare, obiecte de mari dimensiuni

În ce se colectează: de obicei nu au recipienți 

în care se colectează, se scot pur și simplu pe 

trotuarul din fața locuinței. La cerere există 

containere de mare capacitate în care se pot 

colecta.

Unde ajung: la stația de sortare unde sunt 

evaluate, se repară/reutilizează – unde este posibil – sau se dezmembrează iar 

componentele se reciclează/valorifică sau 

depozitează, dupa caz.

Cum procedez: Aceste deşeuri se pot colecta 

pe baza de comandă de către operator prin 

programare, pot preda acestuia deşeurile 

voluminoase, în orice zi lucrătoare, contra 

cost, sau se scot pe trotuarul din faţa 

proprietăţii în zilele în care este anunţată 

campanie de colectare deşeuri voluminoase; 

în aceleasi zile de campanie se vor mai colecta deşeurile de textile şi anvelopele.
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Voluminoase

DEȘEURI VOLUMINOASE



Ce se colectează: aparate de uz casnic de mari dimensiuni (frigidere, maşini de 

spălat rufe şi vase, TV etc.), aparate de uz casnic de mici dimensiuni (radio-cd 

playere, cuptoare cu microunde, mixere, prăjitor pâine, filtru sau expressor cafea, 

robot bucătărie etc), echipamente informatice şi de comunicaţii (computere, 

telefoane mobile, camere video etc.), jucării ce conţin circuite electronice, scule şi 

unelte electrice etc.

În ce se colectează: în pungi iar cele de mari dimensiuni se predau aşa cum sunt la 

echipajul care face colectarea.

Unde ajung: la staţia de sortare a deşeurilor şi de acolo la o instalaţie autorizată să 

preia şi să trateze aceste tipuri de deşeuri.

Cum procedez: DEEE-urile de mici dimensiuni echipamente informatice şi 

echipamente pentru comunicaţii, jucarii ce conţin circuite electronice, scule şi 

unelte electrice etc.) SE VOR COLECTA 

în ACEEAŞI ZI LÂNGĂ SACUL GALBEN 

de deşeuri RECICLABILE. DEEE-urile de 

mari dimensiuni SE COLECTEAZĂ 

GRATUIT DIN POARTĂ LA COMANDĂ. 

Bateriile se pot preda doar în recipienţi 

dedicaţi (cutii, pungi) în aceeaşi zi cu 

sacul galben, sau se pot aduce la 

punctele de colectare JT GRUP, sau se 

pot depune la Primăria dvs. în cutiile dedicate pentru baterii, în zonele special 

amenajate din incinta primăriei.
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DEEE

DEEE - Deșeurile din echipamente electrice și electronice

DEȘEURI din baterii și acumulatori

CCR Logistics Systems RO S.R.L. are ca scop 

susţinerea fluxului  de colectare şi valorificare a 

deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE). 

Str. Polona nr. 95-99, Sector 1, 010555 Bucureşti
T. +40 374 833 580, F. +40 374 833 588, M. +40 742 209 291
www.ccr-revlog.ro, www.relectra.ro, www.rebat.ro

 



www.jtgrup.ro     0747-JTGRUP (584 787)      office@jtgrup.ro 12

JT Grup - Gestiunea Deşeurilorjudeţul Tulcea

Iluminat

Ce se colectează: toată gama de corpuri și surse de 

iluminat, tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de 

mercur.

În ce se colectează: în cutii, protejate împotriva spargerii 

accidentale.

Unde ajung: la stația de sortare a deșeurilor și de acolo la o 

instalație autorizată să preia și să trateze aceste tipuri de 

deșeuri.

Cum procedez: Corpurile de iluminat se pot 

preda doar în recipienţi dedicaţi (cutii, 

pungi) în aceeaşi zi cu sacul galben, sau se 

pot aduce la punctele de colectare JT GRUP, 

sau se pot depune la Primăria dvs. în cutiile 

dedicate pentru deşeuri corpuri şi surse de 

iluminat, în zonele special amenajate din 

incinta primăriei.

DEȘEURI din corpuri și surse de iluminat

B-dul Burebista nr. 1, Bloc D15, sc. 3, et. 1, ap. 74, 

Sector 3, Bucureşti

+40749.232.575, +40749.219.585, +4031.069.94.88

office@ecolightingcollect.ro

www.ecolightingcollect.ro

Asociaţia ECO LIGHTING COLLECT 

are ca scop preluarea 

responsabilităţii privind 

realizarea obiectivelor anuale de 

colectare, reutilizare, reciclare şi 

valorificare a deşeurilor de 

echipamente electrice şi 

electronice.
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Textile

Ce se colectează: haine vechi de toate tipurile şi materialele, încălțăminte orice tip și 

material.

În ce se colectează: în saci dedicați care se achiziționează de la operator sau 

punctele de vânzare locale.

Unde ajung: la o stație specializată în sortarea și reutilizarea/valorificarea acestor 

tipuri de deșeuri.

Cum procedez: Aceste deşeuri se pot colecta în diferiţi saci , achizitionaţi de dvs, şi se 

scot pe trotuarul din fața 

proprietății în zilele în care 

este anunțată campanie de 

colectare deșeuri textile; în 

aceleaşi zile de campanie se 

vor mai colecta deşeurile 

voluminoase şi anvelopele.

DEŞEURI TEXTILE
Deșeuri din îmbrăcăminte și încălțăminte uzată

13



www.jtgrup.ro     0747-JTGRUP (584 787)      office@jtgrup.ro

Ce se colectează: toată gama de anvelope uzate, indiferent de gradul de uzură, 

dimensiuni sau marcă.

În ce se colectează: de obicei nu au recipienți în care se colectează, se scot pur și 

simplu pe trotuarul din fața locuinței. La cerere există containere de mare 

capacitate în care se pot colecta, pentru cazul în care aveți un număr mai mare de 

anvelope uzate de predat.

Unde ajung: la stația de sortare unde sunt încarcate într-un container de mare 

capacitate iar când acesta s-a umplut se expediază la firma specializată pe reciclare 

/valorificare anvelope, firmă cu care operatorul are contract.

Cum procedez: Aceste deşeuri se pot colecta pe baza de comandă de către operator 

prin programare, dacă există o cantitate mai mare, sau se scot pe trotuarul din fața 

proprietății în zilele în care este 

anunțată campanie de colectare 

anvelope uzate ; În aceleaşi zile de 

campanie se vor mai colecta

deşeurile de textile şi voluminoase.

JT Grup - Gestiunea Deşeurilorjudeţul Tulcea

Anvelope uzate

DEŞEURI 
Anvelope uzate

14
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Acest ghid este tipărit pe hârtie şi este 100% reciclabil. Când nu vă mai foloseşte vă rugăm 

să-l depuneţi în containerul albastru - hârtie sau la fracţia uscată, după caz.

© Ghidul pentru Managementul Deşeurilor este protejat de către dispoziţiile legale incidente şi este interzisă copierea, 
reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a acestuia. Toate informaţiile 
publicate în  Ghidul pentru Managementul Deşeurilor pot fi preluate numai cu acordul scris al deţinătorului 
drepturilor, respectiv DMS, Directories Management Systems S.R.L. Orice abatere de la această regulă constituie o 
încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor. Dacă sunteţi interesaţi de preluarea informaţiilor publicate în Ghidul 
pentru Managementul Deşeurilor, vă rugăm să ne contactaţi la contact@ghiduldeseurilor.ro. sau 0749.551.551

0747-JTGRUP (584 787) | www.jtgrup.ro | office@jtgrup.ro

JT Grup S.R.L., CIF 18011304, J36/554/2005, Str. Isaccei 84A, Tulcea, jud. Tulcea

Consumăm tot mai mult din resursele naturale şi punem în pericol 

sistemele de mediu (apă, solul şi aerul). Aceasta nu poate continua la 

nesfârsit, cu atât mai mult cu cât populaţia lumii continuă să crească.

Protejarea factorilor naturali se impune astfel ca o cerinţă fundamentală 

a vieţii economice şi sociale. În mod tradiţional, deşeurile sunt considerate 

sursă de poluare. Însă, bine gestionate, ele pot deveni o sursă importantă 

de materiale, mai ales în condiţiile în care multe dintre materialele de care 

avem nevoie devin tot mai rare.

În acest context, se impune un efort comun al autorităţilor, agenţilor 

economici dar mai ales al cetăţenilor atât din mediul urban cât şi rural 

pentru:

Reducere prin evitarea sau reducerea la minim a deşeurilor

Refolosire folosirea îndelungată a obiectelor pentru a întârzia   

 intrarea în fluxul deşeurilor

Reciclare reprocesarea materialelor în noi materiale şi produse 

 brute

Recuperare recuperarea energiei din deşeuri

Însă fără colectarea corectă şi în special colectarea separată a deşeurilor 

aceste acţiuni devin greu de implementat.

Acest ghid a fost creat să vă îndrume în a colecta şi preda corect deşeurile 

produse de gospodăria dumneavoastră.

Urmăriţi atent fiecare capitol al acestui ghid, identificaţi la fiecare 

secţiune acţiunile dumneavoastră şi ajustaţi-le conform indicaţiilor.
 

JT Grup vă sprijină în acţiunile dumneavoastră şi împreună să putem construi 

un viitor mai bun copiilor noştri!


