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I. Introducere
A. Prezentarea operatorului/titularului de activitate:
a) sediul social;
b) datele de contact (adresă, telefon, fax, e-mail);
c) statutul juridic;
d) activitatea principală;
e) amplasamentul propus al instalaţiei pentru deşeuri,
inclusiv orice amplasamente alternative posibile;
f) alte informaţii.
B. Informaţii referitoare la:
a) generalităţi privind gestionarea deşeurilor din
industriile extractive;
b) prezentarea legislaţiei europene în domeniu;
c) prezentarea legislaţiei naţionale în domeniu;
d) prezentarea politicii naţionale în sectorul
gestionării deşeurilor din industriile extractive şi a
principiilor prevenirii generării deşeurilor;
e) obiectivele planului de gestionare a deşeurilor.
II. Instalaţii existente de gestionare a deşeurilor din
industriile extractive
A. Performanţele realizate, dacă este vorba de
revizuirea planului de gestionare a deşeurilor din
industriile extractive
B. Descrierea procesului de exploatare,
preparare/prelucrare a resursei minerale care generează
deşeuri
C. Caracterizarea deşeurilor şi a cantităţii de deşeuri
estimate:
a) surse de deşeuri: caracterizare conform prevederilor
Deciziei 2009/359/CE din 30 aprilie 2009 de completare a
definiţiei deşeurilor inerte, în aplicarea articolului 22
alineatul (1) litera (f) din Directiva 2006/21/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului privind gestionarea
deşeurilor din industriile extractive, şi ale Deciziei
2009/360/CE din 30 aprilie 2009 de completare a cerinţelor
tehnice pentru caracterizarea deşeurilor stabilite de
Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului privind gestionarea deşeurilor din industriile
extractive;
b) clasificarea instalaţiei în funcţie de deşeurile
depozitate, conform prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea

Guvernului nr. 856/2008 şi ale Deciziei 2009/337/CE din 20
aprilie 2009 privind definirea criteriilor de clasificare a
instalaţiilor de gestionare a deşeurilor în conformitate cu
anexa III la Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European
şi a Consiliului privind gestionarea deşeurilor din
industriile extractive;
c) fluxurile de deşeuri.
D. Modalităţile de depozitare şi tratare a deşeurilor:
a) descrierea instalaţiei pentru deşeuri;
b) descrierea tehnologiilor de tratare/depozitare a
deşeurilor;
c) descrierea metodei de depozitare şi de clasificare a
instalaţiei de deşeuri;
d) date geotehnice, geologice şi hidrogeologice privind
amplasamentul instalaţiei de deşeuri;
e) sistemul de transport al sterilului;
f) situaţia terenurilor ce vor fi afectate de depozitul
de deşeuri;
g) prezentarea măsurilor preventive pentru minimizarea
impactului asupra factorilor de mediu;
h) identificarea pericolelor de accidente.
E. Proceduri de control şi monitorizare a depozitelor
de deşeuri/reziduuri din industriile extractive:
a) date generale;
b) monitorizarea instalaţiilor de depozitare a
deşeurilor din industriile extractive;
c) închiderea sistemelor de depozitare a sterilelor;
d) evidenţa înregistrărilor.
F. Planul de închidere şi proceduri postînchidere şi
monitorizare a depozitelor de deşeuri-reziduuri din
industriile extractive:
a) obiectivele închiderii;
b) calendarul realizării obiectivelor;
c) planificarea reabilitării;
d) situaţia reabilitării.
G. Măsuri pentru prevenirea/diminuarea impactului
asupra factorilor de mediu
H. Planul de intervenţie pentru situaţii de urgenţă şi
avarii, scenarii de accidente
I. Evaluarea obiectivelor anterioare (când este cazul).
III. Instalaţii noi de gestionare a deşeurilor din
industriile extractive
A. Ipoteze de planificare (prognoze de generare)
B. Stabilirea obiectivelor pentru:
a) fluxurile de deşeuri;
b) surse de deşeuri;
c) opţiuni de gestionare a deşeurilor.

C. Planul de acţiune (inclusiv măsurile de realizare a
obiectivelor) trebuie să prevadă introducerea indicatorilor
de performanţă.
D. Sistemele de colectare şi transport
E. Prezentarea instalaţiei pentru gestionarea
deşeurilor:
a) descrierea tehnologiilor de tratare/depozitare a
deşeurilor;
b) descrierea metodei de depozitare şi de clasificare a
instalaţiei de deşeuri;
c) date geotehnice, geologice şi hidrogeologice privind
amplasamentul instalaţiei de deşeuri;
d) sistemul de transport al sterilului;
e) situaţia terenurilor ce vor fi afectate de depozitul
de deşeuri;
f) prezentarea măsurilor preventive pentru minimizarea
impactului asupra factorilor de mediu;
g) identificarea pericolelor de accidente.
F. Proceduri de control şi monitorizare a depozitelor
de deşeuri/reziduuri din industriile extractive:
a) date generale;
b) monitorizarea instalaţiilor de depozitare a
deşeurilor din industriile extractive;
c) închiderea sistemelor de depozitare a sterilelor.
G. Planul de închidere şi proceduri postînchidere şi
monitorizare a depozitelor de deşeuri-reziduuri din
industriile extractive:
a) obiectivele închiderii;
b) calendarul realizării obiectivelor;
c) planificarea reabilitării.
H. Responsabilităţile factorilor implicaţi
I. Costuri aferente gestionării deşeurilor din
industriile extractive şi precizarea surselor de finanţare
pentru gestionarea instalaţiilor pentru deşeuri din
industriile extractive (inclusiv pentru intervenţie în caz
de accident, reabilitare după un accident, închidere şi
ecologizare, monitorizare şi întreţinere după închidere)
J. Sinteza cantităţilor de deşeuri de extracţie şi
clasificări
K. Sinteza gradului de realizare a obiectivelor
L. Lista planşelor (deşeuri de extracţie).

