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REGULAMENT DE FUNCTIONARE 

a punctului de colectare separata a deseurilor preluate de la  
agentii economici din Orasul Zarnesti 

                                     
 Cap. 1 Introducere 

Art. 1 Prezentul regulament stabileste obligatiile ce revin pe de o parte administratorului 
punctului de colectare separata a deseurilor si pe de alta parte  beneficiarilor (agentilor 
economici) din Orasul Zarnesti, in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii de 
stocare temporara a deseurilor in punctul de colectare. 

Art.  2 Punctul de colectare separata a deseurilor din Orasul Zarnesti este situat pe strada 
Campului nr. 3 si este destinat stocarii temporare a urmatoarelor tipuri de deseuri:  

 Deseuri de hartie-carton 
Exemple: cutii din carton, pungi de hartie, hartie de impachetat/ 
ambalat, hartie printata, carti, caiete de scoala, facturi, ziare, 
reviste, cataloage promovare, afise, hartie pentru 
corespondenta, plicuri, etc. 

! Hârtia colectată trebuie să fie curată, necontaminată de resturi de 
mâncare, băuturi, ulei, vopseluri ș.a. 
! Se colectează hârtia cât mai compact. 
! Se îndepărtează orice părți metalice sau de plastic, cum ar fi: capse,  
cleme, scotch, etc. 
 

 Deseuri de plastic-metal 
Exemple: sticle de plastic (PET), recipientele produselor 
cosmetice și detergenților, folii de plastic folosite ca 
ambalaje, pungi şi ambalaje, doze de băuturi, cutii de 
conserve, etc. 

! Îndepărtaţi capacul/dopul sticlelor de plastic (PET). 
! Clătiţi puţin recipientele, dacă este cazul. 
! Pentru a ocupa cât mai puţin spaţiu, presaţi recipientele. 
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Art. 3 Preluarea deseurilor in punctul de colectare separata a deseurilor se efectueaza 
exclusiv de la agentii economici de pe raza Orasului Zarnesti si care au incheiat contract 
cu operatorul de salubrizare COMPREST SA. 
 
Art. 4 Programul de functionare al centrului de colectare este: 
 Luni  08°°-15°° 
 Marti  08°°-12³° 
 Miercuri 08°°-15°° 
 Joi   08°°-14³° 
 Vineri  08°°-15°° 

 
Art. 5  Accesul in cadrul punctului de colectare separata a deseurilor este permis doar 
vehiculelor cu sarcina utila max 3,5 t. 
 
Art. 6  Obligatile administratorului punctului de colectare separata a deseurilor: 
a) asigura primirea si organizarea colectarii separate, pe categororii de deseuri in 
containerele amplasate in punctul de colectare; 
b) indruma transportatorii de deseuri spre containerele amplasate in spatiul ingradit, in 
functie de tipul deseurilor care urmeaza a fi stocate temporar, supraveghind transferul in 
containerele inscriptionate corespunzator categoriilor mentionate la art. 2.  
c) asigura transportul deseurilor predate de agentii economici la statia de sortare 
d) asigura tinerea evidentei deseurilor intrate/iesite din puctul de colectare separata a 
deseurilor intr-un Registru cu regim special (model mai jos) 
 

Nr. 
crt 

Date identificare 
transportator 
(denumire agent 
economic, nume 
conducator auto 
si numar 
inmatriculare 
auto) 

Provenienta 
deseurilor 
(punctul de 
lucru in 
care au fost 
generate-
adresa/nr. 
Anexa 3) 

Tipul 
deseurilor 
predate 

Data/ si ora 
intrarii/iesirii 
pe/de   
platforma de 
colectare 
separata 

Cantitatea 
extimativa 
in mc/tone 
a deseurilor 
care 
urmeaza a 
fi stocate 
temporar 

Cantitatea 
deseurilor iesite de 
pe platforma de 
colectare separata  
a deseurilor pentru 
fiecare transport in 
parte specificandu-
se tipul deseurilor si 
destinatia 

Observatii 

1        
2        

 
e) Asigura intretinerea curateniei in punctul de colectare separata a deseurilor; 
 
Art. 7 Obligatiile  agentilor economici  referitoare la stocarea temporara a deseurilor in 
punctul de colectare separata a deseurilor: 

a) sa respecte Regulamentul de functionare a punctului de colectare separata a 
deseurilor din Orasul Zarnesti 
b) sa nu transporte in vederea stocarii temporare, in punctul de colectare separata, 
deseuri provenite din alte activitatii decat cele proprii. 
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Art. 8 Predarea deseurilor reciclabile  de catre agentii economici se face respectand 
cerintele legislative din HG 1061/2008, respectiv pe baza de formular Anexa 3 - Formular 
de incarcare - descarcare deseuri nepericuloase, completat in 2 exemplare de catre agentul 
economic. Un exemplar ramane la punctul de colectare separata, iar cel ce-al doilea  este 
inmanat agentului economic dupa aplicarea stampilei la punctul de colectare separata. 
 

Model Anexa 3 
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