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Județul Tulcea va avea un sistem eficient de gestionare a deșeurilor 
 

Consiliul Județean Tulcea va finaliza în luna decembrie implementarea proiectului „Sistem de management integrat al 

deșeurilor în județul Tulcea”.  

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea unui sistem durabil de management al deşeurilor la standarde europene 

în judeţul Tulcea. 

La nivelul Județului Tulcea au fost definite 4 zone de management al deșeurilor: 

Zona 1 include Municipiul Tulcea 

Zona 2 include orașele Isaccea și Babadag și localitățile: Luncăvița, Niculițel, Somova, Topolog, Casimcea, Ciucurova, Dăeni, 

Dorobanțu, Ostrov, Stejaru, Izvoarele,  Frecaței, Hamcearca, Horia, Mihail Kogălniceanu, Nalbant, Valea Teilor, Baia, 
Beidaud, Ceamurlia de Jos, Jurilovca, Mihai Bravu, Sarichioi, Slava Cercheză, Mahmudia, Beștepe, Murighiol, Nufărul, Valea 
Nucarilor. 

Zona 3 include orașul Măcin și localitățile: Carcaliu, Cerna, Greci, Grindu, I.C. Brătianu, Jijila, Peceneaga, Smârdan, 

Turcoaia, Văcăreni 

Zona 4 include orașul Sulina și localitățile: C.A. Roseti, Chilia Veche, Crișan, Maliuc, Pardina, Sfântu Gheorghe, Ceatalchioi. 

Pentru colectarea deșeurilor la nivelul localităților din Județului Tulcea se va avea în vedere următorul circuit: 

Zona 2: Deșeurile reziduale colectate vor fi transferate la stația de tratare mecano-biologică de la Mihai Bravu și vor fi 
transformate în material biostabilizat iar ceea ce va ramane în urma acestui proces va fi dus la depozitul de la Mihai Bravu. 
Deșeurile reziduale din locuri publice vor fi transferate direct la depozitul de la Mihai Bravu. Deșeurile reciclabile colectate 
selectiv vor fi transportate la stația de sortare de la Măcin iar deșeurile respinse aici vor ajunge la depozitul de la Mihai Bravu.  

Zona 3: Deșeurile reziduale colectate vor fi transferate la stația de transfer de la Măcin și apoi la stația tratare mecano-
biologică de la Mihai Bravu și vor fi transformate în material biostabilizat iar ceea ce va rămâne în urma acestui proces va fi 
dus la depozitul de la Mihai Bravu. Deșeurile reziduale din locuri publice vor fi colectate mai întâi la stația de transfer de la 
Măcin și apoi vor fi trasferate la depozitul de la Mihai Bravu. Deșeurile reciclabile colectate selectiv vor fi transportate la stația 
de sortare de la Măcin iar deșeurile respinse aici vor ajunge la depozitul de la Mihai Bravu. 

Zona 4 - Delta Dunării: Deșeurile reziduale colectate vor fi transferate la stațiile de transfer de la Sulina, Chilia Veche, Crișan, 
Sfântul Gheorghe și apoi la stația tratare mecano-biologică de la Mihai Bravu unde vor fi transformate în material biostabilizat 
iar ceea ce va rămâne în urma acestui proces va fi dus la depozitul de la Mihai Bravu. Deșeurile reziduale din locuri publice 
vor fi colectate mai întâi la stațiile de transfer de la Sulina, Chilia Veche, Crișan, Sfântul Gheorghe și apoi vor fi  trasferate la 
depozitul de la Mihai Bravu. Deșeurile reciclabile colectate selectiv vor fi transportate la stațiile de sortare de la Sulina, Chilia 
Veche, Crișan, Sfântul Gheorghe și Măcin iar deșeurile respinse aici vor ajunge la depozitul de la Mihai Bravu. 

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu și din Fondul de 
Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare. 

 

Detalii suplimentare se pot obţine de la doamna Mariana Olariu - Manager de proiect, mariana.olariu@cjtulcea.ro, sau doamna Luciana 
Cucerencu, luciana.jipa@cjtulcea.ro, tel. 0240.50.22.07. 

BENEFICIAR                                   
 

Curățenia Județului Tulcea începe cu tine! 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 
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