CAP. III
Planul de gestionare a deşeurilor
ART. 8
(1) Operatorii elaborează PGD extractive pentru reducerea,
tratarea, valorificarea şi eliminarea acestora, având în vedere
principiul dezvoltării durabile.
(2) Obiectivele PGD extractive sunt:
a) prevenirea sau reducerea generării de deşeuri şi a efectelor
nocive ale acesteia, avându-se în vedere în special:
(i) gestionarea deşeurilor din faza de proiectare şi în alegerea
metodei utilizate pentru extracţia şi tratarea mineralului;
(ii) modificările pe care deşeurile extractive le pot suferi ca
urmare a extinderii suprafeţei de depozitare şi expunerii acestora la
condiţiile de depozitare la suprafaţă;
(iii) reamplasarea deşeurilor extractive în golurile de excavare
după extracţia mineralului, în măsura în care este fezabil din punct de
vedere tehnic şi economic şi cu respectarea deplină a cerinţelor de
mediu, în conformitate cu standardele de mediu în vigoare la nivel
comunitar şi cu prevederile prezentei hotărâri, acolo unde este
relevant;
(iv) punerea la loc a stratului de sol vegetal după închiderea
instalaţiei pentru deşeuri sau, dacă acest lucru nu este fezabil din
punct de vedere practic, reutilizarea stratului de sol în altă parte;
(v) utilizarea unor substanţe mai puţin periculoase pentru tratarea
resurselor minerale;
b) încurajarea valorificării deşeurilor extractive prin reciclarea,
reutilizarea sau recuperarea acestora, acolo unde această activitate
este viabilă din punctul de vedere al mediului, în conformitate cu
standardele de mediu în vigoare la nivel comunitar şi cu prevederile
prezentei hotărâri, unde este relevant;
c) asigurarea eliminării în siguranţă a deşeurilor extractive pe
termen scurt şi lung, ţinându-se cont în mod special, încă din faza de
proiectare, de gestionarea în timpul exploatării şi în perioada
postînchidere a instalaţiei pentru deşeuri şi prin alegerea unui
proiect care:
(i) necesită condiţii minime de monitorizare, control şi management
al instalaţiei pentru deşeuri în etapa postînchidere sau, în final, nu
necesită astfel de condiţii;
(ii) previne sau cel puţin minimizează orice efect negativ pe
termen lung cauzat, de exemplu, de migrarea poluanţilor atmosferici sau
acvatici care provin din instalaţiile pentru deşeuri; şi
(iii) asigură, pe termen lung, stabilitatea geotehnică a oricăror
baraje sau halde care sunt construite deasupra nivelului preexistent al
terenului.
ART. 9
PGD extractive trebuie să conţină cel puţin următoarele elemente:
a) clasificarea propusă pentru instalaţia pentru deşeuri în
conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 3, acolo unde este
cazul:
(i) în cazul în care se impune o instalaţie de categoria A pentru
deşeuri, operatorul elaborează un document care demonstrează că o
politică de prevenire a accidentelor majore, un sistem de management de
securitate pentru aplicarea acesteia şi un plan de urgenţă intern sunt
puse în aplicare în conformitate cu art. 15 şi 16;

(ii) în cazul în care operatorul consideră că nu este necesară o
instalaţie de categoria A pentru deşeuri, acesta furnizează informaţii
suficiente pentru a justifica acest lucru, inclusiv identificarea unor
posibile riscuri de accidente;
b) caracterizarea deşeului în conformitate cu anexa nr. 2 şi o
declaraţie privind cantitatea totală estimată de deşeuri extractive
generată în faza de exploatare;
c) o descriere a procesului care generează astfel de deşeuri şi a
oricărei tratări ulterioare la care acestea sunt supuse;
d) o descriere a modului în care depozitarea unor astfel de deşeuri
poate afecta sănătatea populaţiei şi mediul şi măsurile preventive care
trebuie luate pentru minimizarea impactului asupra mediului în timpul
exploatării şi în etapa postînchidere a instalaţiei, inclusiv aspectele
la care se face referire la art. 35 alin. (1) lit. a), b), d) şi e);
e) procedurile de monitorizare şi control propuse în conformitate
cu prevederile art. 32 şi 33, după caz, şi ale art. 35 alin. (1) lit.
c);
f) planul propus pentru închidere, inclusiv reabilitarea,
procedurile postînchidere şi de monitorizare, conform prevederilor art.
38-43;
g) măsurile pentru prevenirea deteriorării calităţii apelor,
potrivit
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ulterioare, precum şi pentru prevenirea sau minimizarea gradului de
deteriorare a aerului şi solului, conform art. 44-49;
h) o evaluare a stării terenului ce poate fi afectat de instalaţia
pentru deşeuri.
ART. 10
(1) PGD trebuie să furnizeze informaţii suficiente pentru a permite
Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, prin autorităţile
teritoriale pentru protecţia mediului, şi Agenţiei Naţionale pentru
Resurse Minerale să evalueze capacitatea operatorului de a îndeplini
obiectivele din PGD, prevăzute la art. 8 alin. (2), şi obligaţiile sale
conform prezentei hotărâri.
(2) PGD trebuie să specifice în ce mod opţiunea şi metoda aleasă,
conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) pct. (i) îndeplinesc
obiectivele planului de gestionare a deşeurilor, prevăzute la art. 8
alin. (2) lit. a).
(3) Planul de gestionare este revizuit la fiecare 5 ani şi/sau
modificat corespunzător, în cazul în care sunt schimbări substanţiale
în exploatarea instalaţiei pentru deşeuri ori ale caracteristicilor
deşeurilor depozitate. Orice modificări se comunică Ministerului
Mediului şi Dezvoltării Durabile, prin autorităţile teritoriale pentru
protecţia mediului, şi Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.
ART. 11
Planurile elaborate conform altor prevederi din legislaţia
naţională sau legislaţia comunitară şi care conţin informaţiile
prevăzute la art. 9 pot fi utilizate dacă astfel se înlătură orice
suprapunere de informaţii şi repetarea activităţii operatorului, cu
condiţia ca toate prevederile art. 8-10 să fie respectate.
ART. 12
(1) Procedura pentru aprobarea planului de gestionare a deşeurilor
se stabileşte prin ordin comun al ministrului mediului şi dezvoltării
durabile, al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale
şi al ministrului economiei şi finanţelor, în termen de 60 de zile de
la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a
prezentei hotărâri.

(2) În baza procedurii prevăzute la alin. (1), Ministerul Mediului
şi Dezvoltării Durabile, prin autorităţile teritoriale pentru protecţia
mediului, aprobă planurile de gestionare a deşeurilor, avizate în
prealabil
de
Agenţia
Naţională
pentru
Resurse
Minerale,
şi
monitorizează aplicarea acestora.

