Anexa nr. 11
la Ordinul nr.18 din 29.03.2019
PAȘAPORTUL E-PERMIS
RECHIZITELE

DETALIILE SERVICIULUI

Denumirea:

Autorizația de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe

Descrierea:

Act eliberat de Agenția de Mediu persoanelor fizice și juridice, care direct sau
indirect, prin activitatea lor afectează calitatea aerului atmosferic, care prevede
normativele ELA de poluanți care necesită a fi respectate, graficul și procedurile
de verificare a emisiilor în aerul atmosferic, precum și măsurile de reducere a
efectelor poluării și de protecție a mediului.

Cadrul legal:

Legea nr. 1422 din 17.12.1997 privind protecția aerului atmosferic
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312772
Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității
de întreprinzător
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=340497

Ordinul Ministerului Mediului nr. 10 din 22.02.2012, Cu privire la aprobarea
Instrucțiunii privind încadrarea întreprinderilor (obiectelor) în categorii după
nivelul de impact asupra aerului atmosferic
http://inseco.gov.md/wp-content/uploads/2010/06/ordin10.pdf

Formularul de
cerere:
Documentele
necesare:

Anexa A. Model de cerere

Precondiții și alte
cerințe (dacă
există)

Autorizațiile de emisii se eliberează în baza soluțiilor de proiect expuse în
Compartimentul privind protecția mediului din proiectul de execuție a obiectului,
pentru primul an de activitate, pe parcursul căruia se elaborează volumul ELA,
care se prezintă Agenției de Mediu spre avizare.
Daca este depășire de Emisii Coordonat Provizorii (ECP) calculate pentru primul
an de activitate (Solicitantul trebuie să prezinte planul grafic, care cuprinde
masuri de reducerea emisiilor). În baza planului de acțiuni Persona trebuie sa
micșoreze emisia.
Taxa se stabilește în funcție de Categoria întreprinderii după gradul de influență

Taxa:

Pentru obținerea autorizației pentru primul an de activitate în baza soluțiilor de
proiect (construcție, reconstrucție, extindere, reutilare, reprofilare ș.a.):
1. Compartimentul privind protecția mediului din proiectul de execuție a
obiectului
Pentru obținerea autorizației după primul an de activitate pentru întreprinderile
(obiectele) existente persoanele fizice și juridice care, direct sau indirect, prin
activitatea lor, afectează calitatea aerului atmosferic prezintă:
1. Raportul privind normativele ELA.

asupra atmosferei (C):
C.4 – 500 lei;
C.3 – 1000 lei;
C.2 – 1500 lei;
C.1 – 4000 lei.
Modelul de act
permisiv:
Procesul de
examinare și
aprobare:

Anexa B. Model de Autorizație
1. Solicitantul (sau reprezentantul său legal) intră în sistem (Portalul electronic al
serviciilor publice) personal sau cu ajutorul recepționarului de la ghișeu.
2. Solicitantul (sau reprezentantul său legal) îndeplinește cererea și încarcă
documentele necesare, personal sau cu ajutorul recepționarului de la ghișeu.
3. În cazul când Solicitantul (sau reprezentantul său legal):
a) depune cererea și documentele necesare cu ajutorul recepționarului de la
ghișeu, recepționarul:
 va primi și va înregistra corespunzător cererea de solicitare a autorizației
și va primi documentele prezentate de solicitant, și
 va elibera imediat şi necondiționat solicitantului certificatul constatator
conform modelului indicat în anexa nr. 2 la Legea 160 din 22.07.2011, și
 va expedia cazul (copiile electronice ale cererii și a documentelor
prezentate) autorității emitente pentru revizuire.
Cererea poate fi returnată solicitantului doar în cazul când aceasta nu conține
informația necesară pentru identificarea solicitantului.
b) depune cererea și încarcă documentele personal direct în sistem, sistemul:
 va genera automat documentul în format electronic de confirmare a
primirii cererii și documentelor („certificatul constatator”) și
 în mod automat va direcționa cererea și setul de documente autorității
emitente.
4. Agenția de Mediu (specialistul) deschide cazul, examinează cererea și
documentele însoțitoare, verifică respectarea condițiilor. În cazul constatării
lipsei documentelor/informației necesare prevăzute expres de legislație,
specialistul va sista termenul de examinare a cererii și va informa imediat
despre acest fapt solicitantul cu specificarea și descrierea temeiului
suspendării, termenului și acțiunilor de remediere pentru a iniția examinarea
cererii.
5. Specialistul examinează cazul și solicită Inspectoratului pentru Protecția
Mediului efectuarea acțiunilor de inspectare și stabilire a normativelor ELA,
pentru luarea deciziei de eliberare a autorizației.
6. Dacă eliberarea Autorizației este acceptată, solicitantul (sau reprezentantul său
legal) primește cu 3 zile înainte de expirarea termenului de examinare, o
notificare electronică și achită taxa stabilită prin serviciul M-Pay sau la bancă,
prezentînd dovada achitării.
7. Specialistul perfectează Autorizația sau scrie o scrisoare de respingere, cu o
justificare corespunzătoare în temeiul prevederilor legii, cu înștiințarea directă
a solicitantului, care se va examina și semna de directorul Agenției de Mediu.
8. Când Autorizația (scrisoarea de respingere) este semnată, solicitantul (sau
reprezentantul său legal) primește o notificare electronică, descarcă și
confirmă recepționarea documentului.

9. În cazul când Autorizația se eliberează pe hârtie (la solicitare sau conform
cerințelor actelor normative), recepționarul tipărește actul permisiv, îl livrează
solicitantului (sau reprezentantului său legal) și confirmă recepționarea.
Durata de prestare
a serviciului:
Perioada de
valabilitate:

Până la 30 zile lucrătoare.

Prestatorul:

Agenția de Mediu

URL al serviciului:

Se va indica la momentul lansării sistemului

Locația serviciului:

Se va indica la momentul lansării sistemului

Relații clienți:

Se va indica la momentul lansării sistemului

1 an pentru autorizațiile eliberate în baza soluțiilor de proiect
5 ani pentru autorizațiile eliberate în baza raportului privind normativele ELA

Anexa A. Model de Cerere
Către Agenția de Mediu
De la persoana fizică/juridică:
Denumirea:_________________________________________________________________________
Forma juridică de organizare:___________________________________________________________
Reprezentată de:_____________________________________________________________________
Funcția:____________________________________________________________________________
IDNP/IDNO:________________________________________________________________________
Adresa juridică:______________________________________________________________________
Telefon de contact:___________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________

Cerere
pentru eliberarea Autorizației de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe
pentru 1 an
pentru 5 ani
Rog să eliberați Autorizația de emisie a poluanților în atmosferă de la surse fixe pentru
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(se indică genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfășurare se solicită autorizația )

Anexez la prezenta Cerere următoarele documente:
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________
Despre rezultatul examinării Cererii rugăm să fim informați la:
Adresa:_____________________________________________________________
Telefon:_____________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________________________
Totodată, rugăm să expediați originalul Autorizației pe suport de hîrtie la adresa ____________
________________________________________________________________________________
(se completează numai în cazul în care solicitantul dorește livrarea prin poștă a actului)

Declarăm pe propria răspundere că datele indicate în prezenta cerere și documentele anexate
sînt veridice și corecte.
Nume, prenume:___________________

Semnătura:___________________

Data depunerii cererii: ___________
L.Ș

Anexa B. Model de Autorizație

