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Nr

. 

Compone

nta 
Materialul descriptiv 

I. Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IES. 
 

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice. 
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Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  364  acte de control; 

- au fost întocmite  295  procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de  48 875 lei, serviciile achitate  

constituie  44 500  lei; 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate  64 raiduri  de salubrizare în primării şi localităţi. 

 

 

Alte activităţi au fost realizate în volum deplin pe măsura adresărilor 

beneficiarilor sau petiţionarilor fără întîrziere. 

 În această perioadă s-au eliberat: 

 -   51  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -   19  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -   4   autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

-   9  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  3  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 46 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 26 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 24 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

      

    Articole publicate: 

 IE Căuşeni - publicaţia „Căuşeni”, tema  „A fost dat startul campaniei de 

salubrizare şi amenajare a localităţilor” şi „Bazinele acvatice: planează 

pericolul inundaţiilor”. 

 IE Cahul -  un articol în revista „Vînătorul şi pescarul Moldovei” cu 

tematica „Prutul, rîul copilăriei mele”. 
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 Opiniile participanţilor  după Şedinţa Consiliului Consultativ 

al IES din 11 aprilie 2013.  

 Raport săptămînal. 

3. Cazuri  

relevante 

   

Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 

b) Probleme de fond. 
1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat: 

 petiţia cet. Bliuc Marin din or. Corneşti, r-nul Ungheni  referitor la 

problemele de funcţionare a sistemului de apeduct şi canalizare din or. 

Corneşti, r-nul Ungheni. 

Notă: 

        La  02.04.13, cu deplasare la faţa locului, s-a constatat că sistemul de 

apeduct şi  sistemul de canalizare a or. Corneşti sunt  nefuncţionale. 

Aprovizionarea cu apă a or. Corneşti se efectuează din 26 fîntîni de mină 

amplasate lîngă blocurile locative iar Spitalul, Sanatoriul şi Liceul „Dimitrie 

Cantemir” din sonda arteziană gestionată de către SRL „Agroservice 

Ungheni”. Reţeaua de canalizare şi staţia de epurare construită în anii 70 este 

deteriorată. Astfel nu se respectă regulile de exploatare a instalaţiilor de 

gospodărire a  apelor, fapt pentru care în temeiul art. 111 CC al R.Moldova, 

administraţiei ÎM „Regia Apă - Canal Corneşti”, gestionarul sistemului de 

apeduct şi canalizare, i s-a încheiat proces-verbal cu privire la contravenţie 

nr. 024667 din 02.04.13, cu aplicarea sancţiunii sub formă de amendă în 

mărime de 100 unităţi convenţionale. Totodată prin actul de control ecologic 

nr. 058808 din 02.04.13 administraţiei ÎM „Regia Apă - Canal Corneşti”, i s-

au prescris indicaţii obligatorii în vederea neadmiterii deversării apelor uzate 

neepurate în apele de suprafaţă. 

     Administraţia Publică Locală a or. Corneşti a elaborat proiectul 

„Aprovizionarea cu apă şi canalizare a or. Corneşti”, care la moment se află 

la etapa de expertizare tehnică la  Serviciului de Stat pentru Verificarea 

Proiectelor şi Construcţiilor din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor. 

  sesizarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 26-10/2-10-1329/181 1 

din 12 martie 2013 privind procesul ilicit de producere a varului şi 

exploatarea pietrei din aria protejată de stat Defileul Trinca, s. Trinca. r-nul 

Edineţ. 

Notă: 

 Pe parcursul anului 2012 şi în primul trimestru al anului 2013 de către 

Inspecţia Ecologică Edineţ în rezultatul controlului operativ în comun cu 

colaboratorii Comisariatului de Poliţie şi colaboratorii Inspectoratului Fiscal 

de Stat a raionului Edineţ au depistat mai multe cazuri cu privire la 
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exploatarea ilegală a pietrei de var din Defileul Trinca, fapt pentru care au 

fost întocmite 38 de procese verbale cu privire la constatarea contravenţiilor 

ecologice prevăzute de art.141 al CC al R.Moldova. Este de menţionat 

faptul, că la momentul actual datorită raidurilor organizate de către organele 

nominalizate în Defileul Trinca a fost stopată considerabil activitatea ilegală 

de exploatare şi ardere a pietrei de var. fapt confirmat de către primarul 

satului Trinca dl Gudumac Anatol la şedinţa din 04 aprilie 2013. organizată 

de reprezentanţii Cancelariei de Stat cu participarea Inspectoratului Ecologic 

de Stat, Inspecţiei Ecologice Edineţ. Inspectoratului Fiscal Edineţ şi a 

Comisariatului de Poliţie Edineţ. Cu toate acestea determinăm, că IES va 

întreprinde în continuare măsurile necesare legale pentru contracararea 

acţiunilor ilegale cu privire la arderea pietrei de var şi a desfăşurării 

activităţii ilegale economice în Defileul Trinca; 

  plîngerea locuitorilor s. Cepeleuţi, r-nul Edineţ cu privire la folosirea 

abuzivă a obiectivului acvatic Lipovan. 

Notă: 

      La 04 - 05 aprilie 2013, în baza Ordinului nr. 19-D din 03.04.2013 

privind.deplasarea de serviciu în vederea examinării plîngerii locuitorilor 

com. Cepeleuţi, r-nul Edineţ cu privire la exploatarea bazinului de 

acumulare „LIPOVAN", cu participarea dlui Victor Dumneanu - Şeful 

Direcţiei inspectare generală, IES, dnei Svetlana Maruseac, Şefa Secţiei 

inspectare resurse acvatice şi aer atmosferic, dlui Vasile Pleşcanu, Şeful 

Inspecţiei ecologice Edineţ, dlui Petru Jacot, inspector superior, Inspecţia 

ecologică Edineţ s-au deplasat la primăria com. Cepeleuţi. În cadrul şedinţei 

de lucru cu primarul com .Cepeleuţi, dl Andrei Goraşco, au participat şi 

cetăţenii care au depus plîngerea la IES.  Examinînd plîngerea colectivă s-a 

constatat, că nu toate problemele descrise de cetăţeni ţin de protecţia 

obiectivului acvatic Lipovan. Astfel, cetăţenii au fost nemulţumiţi de faptul, 

că obiectivul acvatic nominalizat a fost atribuit în arendă cet. Gangan 

Alexei. Concomitent cu aceasta, petiţionarii au invocat faptul că agenţii 

economici „CORAVIMAŞ" SRL şi „ARELIA-NIC" SRL folosesc 

obiectivul acvatic pentru irigarea terenurilor agricole peste normativele 

determinate în autorizaţiile de folosinţă specială a apei. Este de menţionat 

faptul, că problemele invocate în conţinutul plîngerii nu au putut fi 

identificate la faţa locului, deoarece ele au avut loc în vara anului 2012, iar 

la momentul de faţă agenţii economici nominalizaţi nu întreprind nici un fel 

de activitate economică. 

  Totodată, este de menţionat, că atît primăria cît şi consiliul com. 

Cepeleuţi au depus cerere de chemare în instanţa de contencios administrativ 

Edineţ cu privire la anularea deciziei nr. 21/2 din 26 decembrie 2005 privind 

darea în folosinţă separată a bazinului acvatic Lipovan pe un termen de 25 

ani. Primarul satului Cepeleuţi a menţionat, că cererea de chemare în 

judecată a fost deja examinată de Judecătoria Edineţ, care s-a pronunţat 

asupra cauzei şi a considerat că decizia nr. 21/2 din 26 decembrie 2005 

privind darea în folosinţă separată a bazinului acvatic Lipovan pe un termen 

de 25 ani a fost legală. Primăria a depus apel asupra hotărîrii Judecătoriei 

Edineţ la Curtea de Apel Bălţi, care s-a pronunţat asupra faptului că decizia 

nominalizată a fost adoptată ilegal. La momentul actual, cauza care are ca 

obiect decizia nr. 21/2 din 26 decembrie 2005 se examinează de Curtea 

Supremă de Justiţie. Tinînd cont de aceste particularităţi, IES consideră 
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necesar de a suspenda Autorizaţiile agenţilor economici nominalizaţi 

„CORAVIMAŞ" SRL. şi „ARELIA-NIC" SRL. nr. 1978 şi nr. 1979 din 

03.06.2011, care folosesc obiectivul acvatic pentru irigarea terenurilor 

agricole, pînă la pronunţarea asupra cazului nominalizat de către Curtea 

Supremă de Justiţie. 

 şi avizat 2 proiecte înaintate la  FEL şi anume: „Apa curată nu este un lux – 

ci un drept fundamental al omului” de către Asociaţia Obştească „ Centrul 

Multicultural al Minorităţilor naţionale din or. Comrat” şi „Exploatarea 

corectă a fîntînilor de mina – garanţia utilizării apei potabile calitative” de 

către Primăria s. Satul Nou, r-nul Cimişlia. 

 şi avizate 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului; 

 şi avizate 5 dosare ale produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor; 

 şi pregătit răspuns la proiectul de Hotărîre a Guvernului Republici Moldova 

„Cu privire la casarea plantaţiilor perene cu productivitate redusă pe o 

suprafaţă totală de 1327,37  ha şi îl avizează cu condiţia utilizării acestor 

terenuri conform destinaţiei;  

 şi pregătit răspuns la adresarea Guvernului referitor la procedura de 

modificare a catigoriei de destinaţie a terenurilor , considerăm oportun 

reluarea procedurii de avizare şi promovare a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte legislative; 

 şi pregătit răspuns la proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la 

aprobarea Cadastrului Funciar al RM. Conform situaţiei la 1 ianuarie 2013”; 

 pregătit răspuns la petiţia cet. Vasile Bectoraş referitor la situaţia creată pe 

teritoriul Muzeului Satului, filială a Muzeului Naţional de Etnografie şi 

Istorie Naturală din bd. Dacia, mun. Chişinău; 

 pregătit răspuns la petiţia parvenită de la cet. Zinaida Cotelea din str. Sf. 

Andrei, mun. Chişinău referitor la incomodităţile de trai cauzate de starea 

sanitaro-ecologică a teritoriului adiacent;   

 şi expediat răspunsul la plîngerea dlui Filimon Alexei, director al S.A. 

„Piscicultorul”, str. Orangeriei, 1, or. Ungheni, privind efectuarea 

defectuoasă a obligaţiunilor de serviciu din partea Inspecţiei Ecologice 

Ungheni la sancţionarea cet. Ciobanu Ion referitor la folosirea obiectivului 

acvatic „Semeni” din extravilanul s. Petreşti, r-nul Ungheni, fără titlul de 

folosinţă separată a apei;  

 şi eliberate materialele Autorizaţiei de folosinţă specială a apei (AFSA) 

pentru 1 întreprindere: S.R.L. ”Cascad Vin”, str. Moldova,2, or. Ialoveni; 

  inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate 

autorizaţiile de emisii respectiv pentru 2 întreprinderi: 1. S.R.L. ”Daron 

Lux”; 2. Î.I.„Eftode Sergiu”, str. Păcii, 1, or. Nisporeni; 

 materiale ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind eliberarea 

autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă a 3 arbori, din str. Diordiţa 

Alexandru, mun Chişinău.    

Notă:                                               

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea „Altec Invest” SRL privind autorizarea 

tăierii de igienă a 12 arbori şi 6 arbuşti şi transplantarea a 2 arbori din şos. 

Balcani, mun. Chişinău. 

Notă: 

     Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 



Raport de activitate a IES 

 
 

 

 materiale ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind 

eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă a unui arbore de 

specia salcîm, din str. Kiev, 8/1, mun Chişinău.     

Notă:                                              

            Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal SRL „Asamblor” pe cazul încălcării regulilor de 

gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin. (1) CC al R.Moldova,  

fiindu-i aplicată amendă de 6000,0 lei; 

  un proces-verbal SA „Utlapcar” pe cazul încălcării regulilor de 

gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin. (1) CC al R.Moldova,  

fiindu-i aplicată amendă de 4000,0 lei; 

  un proces-verbal cet. Avram Stela pe cazul încălcării regulilor de 

gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin. (1) CC al R.Moldova,  

fiindu-i aplicată amendă de 400 lei; 

  un proces-verbal cet. Gomeniuc Igor pe cazul încălcării regulilor de 

gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin. (1) CC al R.Moldova,  

fiindu-i aplicată amendă de 400 lei; 

  un proces-verbal cet. Scherbacov Viacheslav pe cazul încălcării regulilor 

de gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin. (1) Cod contravenţional 

al R.Moldova,  fiindu-i aplicată amendă de 400 lei; 

  un proces-verbal SRL „Stopauto Plus” pe cazul încălcătii regulilor de 

gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin. (1) CC al R.Moldova,  

fiindu-i aplicată amendă de 4000,0 lei; 

  un proces-verbal SRL „Soglas-Invest” pe cazul încălcării regulilor de 

gestionare a deşeurilor în temeiul art. 154 alin. (1) CC al R.Moldova,  

fiindu-i aplicată amendă de 4000,0 lei; 

  un proces-verbal SA „Sigma” pe cazul încălcării regulilor de gestionare a 

deşeurilor  în temeiul art. 154 alin. (1) CC al R.Moldova,  fiindu-i aplicată 

amendă de 4000,0 lei. 

 

 Eliberat:  

 4 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:  1. „Modernizarea 

staţiei de epurare a apelor uzate a secţiei de prelucrare a legumelor din s. 

Hîrbovăţ, r-nul Anenii Noi” al Cooperativei Agricole de Producţie 

„Basarabia”; 2. „Construcţia porţiunii de apeduct, racordarea sondei 

proiectate la reţelele de apeduct existent din s. Larga, r-nul Briceni”, 

primăria com. Larga; 

3. „Măsuri antierozionale şi lucrări de remediere a terenurilor prin defrişare 

şi nivelare-modelare în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Medveja, s. 

Hlina, r-nul Briceni (Etapa II – s. Hlina - construcţii hidrotehnice) al Î.S. 

„Protecţia Solurilor şi Îmbunătăţiri Funciare; 4. „Alimentarea cu apă a s. 

Buda, r-nul Călăraşi”, primăria comunei Buda. 

 

Efectuat: 

 o deplasare în mun. Chişinău, s. Grătieşti, SRL „Asamblor” pentru control 

planificat efectuat în vederea respectării legislaţiei ecologice în vigoare; 

 un raid în vederea contracarării şi depistării cazurilor de încălcare a 

regimului de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit. 
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 Ca rezultat s-au încheiat 6 procese-verbale: 

 cet. Dancuţa Andrei ( a  încălcat regimul de protecţie a resurselor 

piscicole şi a regulilor de pescuit la rîul Răut din preajma s. Ustea,  

r-nul Dubăsari. Pe cazul contravenţiei date a fost întocmit un 

proces verbal în baza art. 114 alin. (1) CC al R.Moldova, fiindu-i 

aplicată amendă  de 400 lei. Prejudiciul cauzat mediului fiind de 

400 lei).  

 cet. Beşicuţa Gheorghe (a încălcat regimul de protecţie a 

resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit la rîul Răut din 

preajma s. Ustea, r-nul Dubăsari. Pe cazul contravenţiei date a fost 

întocmit un proces verbal în baza art. 114 alin. (1) CC al 

R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă  de 400 lei. Prejudiciul cauzat 

mediului fiind de 100 lei).  

 cet. Fedulin Igor (a  încălcat regimul de protecţie a resurselor 

piscicole şi a regulilor de pescuit la rîul Nistru din preajma s. 

Răscăieţii Vechi, r-nul Ştefan Vodă. Pe cazul contravenţiei date a 

fost întocmit un proces verbal în baza art. 114 alin. (1) CC al 

R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă  de 400 lei. Prejudiciul cauzat 

mediului fiind de 900 lei).  

 cet. Ostafii Andrei (a  încălcat regimul de protecţie a resurselor 

piscicole şi a regulilor de pescuit la rîul Nistru din preajma s. 

Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă. Pe cazul contravenţiei date a fost 

întocmit un proces verbal în baza art. 114 alin. (1) CC al 

R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă  de 400 lei. Prejudiciul cauzat 

mediului fiind de 1000 lei).  

 cet. Cucereavîi Andrei (a  încălcat regimul de protecţie a 

resurselor piscicole şi a regulilor de pescuit la rîul Nistru din 

preajma s. Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă. Pe cazul contravenţiei date 

a fost întocmit un proces verbal în baza art. 114 alin. (1) CC al 

R.Moldova, fiindu-i aplicată amendă  de 400 lei. Prejudiciul cauzat 

mediului fiind de 780 lei).  

 cet. Banaru Sergiu (a  încălcat regimul de protecţie a resurselor 

piscicole şi a regulilor de pescuit la rîul Nistru din preajma s. 

Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă. Pe cazul contravenţiei date a fost 

întocmit un proces verbal în baza art. 114 alin. (1) CC al 

R.Molova, fiindu-i aplicată amendă  de 400 lei. Prejudiciul cauzat 

mediului fiind de 200 lei).  

 

Participat:  

 la emisiunea radio a postului „Radio Moldova” cu tematica salubrizare a 

localităţilor din R.Moldova; 
  la postul de televiziunea  „Jurnal TV” cu tematica modul de declanşare a 

companiei de primăvară de salubrizare a localităţilor de către agenţii 

economici autorizaţi care îşi desfăşoară genul de activitate în domeniu  

gestionării deşeurilor.   
 

 

Primit în lucru: 

 prin verificarea prealabilă a complexităţii documentaţiei de proiect, 

dispunerii de coordonările necesare, corespunderii normelor (în baza 
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Instrucţiunii nr.188 din 10.09.02, p.2,3. din nota anexei 2) şi ulterioara 

expertiză ecologică 3 proiecte de execuţie: 1. „Reconstrucţia sistemului de 

alimentare cu apă şi canalizare din s. Sireţi, r-nul Străşeni”, primăria satului 

Sireţi; 2. „Sistem de irigare pe terenul S.A. „Alfa Nistru”, r-nul Soroca” al 

S.A. „Alfa Nistru”; 3. „Alimentarea cu apă şi canalizarea s. Tomaiul Nou,   

r-nul Leova”, primăria comunei Tomaiul Nou.    
             

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. 
 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 310. 

 

2. Financiară  Contribuţia la FEL – conform planului de finanţate s-au aprobat venituri 

şi cheltuieli  pentru anul 2013 în sumă de 8700,0 mii lei, iar planul precizat pentru 

perioada de gestiune  ( ianuarie – aprilie ) constituie  4600,0 mii lei. De la începutul 

anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 5490,4 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă – 379,8 mii lei.  

    Soldul disponibil în contul trezorerial  la situaţia de 12.04.2013 constituie –     

3899,5 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată.     
La situaţia 12.04.2013 suma acumulărilor la venituri constituie 1157,4 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 88,9 mii lei sau cu 64,2% din cele planificate pentru 

4 luni - 1800,9mii lei.  

Soldul disponibil este de 27,3 mii lei. 

 
 

3. 

 

Juridică 
 

 

Examinat: 

 Solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 399/09 din 

09.04.2013  privind eliberarea mandatului de control şi a deciziei de control 

pentru efectuarea controlului inopinat la SRL „Mercons-Prim” Anenii Noi, 

fiind perfectate mandatele şi deciziile respective şi expediate solicitantului; 

 Solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 400/09 din 

09.04.2013  privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control 

pentru efectuarea controlului inopinat la SRL „Carieratel” Anenii Noi, fiind 

perfectate mandatele şi deciziile respective şi expediate solicitantului; 

 Solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 403/09 din 

09.04.2013  privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control 

pentru efectuarea controlului inopinat la SRL „Explorator Grup” Anenii Noi, 

fiind perfectate mandatele şi deciziile respective şi expediate solicitantului; 

 În comun cu Serviciul audit intern, adresarea Comisiei mediu şi schimbări 

climatice, fiind perfectat răspunsul corespunzător. 

 cererea de chemare în judecată a cet. Lidia Marian cu privire la anularea 

actului administrativ,  fiind elaborată referinţă pe cauza invocată şi 

prezentată instanţei de judecată; 
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                                                                                                     Veaceslav Untila, 

 Şeful  Inspectoratului                                                       
 

 

 

 Ex.D.Osipov 22-69-15 

   

 

Participat: 

  la 09.04.2013 în Şedinţa de judecată la Judecătoria sect. Rîşcani pe dosarul 

Cornescu Pavel către Ministerul Mediului şi IES ; 
 

 

2. Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I 

Ecologice pentru săptămîna următoare. 
 

1. 

 

Acţiuni şi 

măsuri 

 

De examinat şi supus expertizei/autorizării: 

 23 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective.  

 

De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.: 

 petiţia colectivă a locuitorilor or. Ungheni în vederea construcţiei reţelelor 

de apeduct şi canalizare; 

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile de emisii AEPA respective 

pentru 3 întreprinderi: 1. F.P.C.„Largofar” S.R.L., com . Larga, r-nul 

Briceni; 2. „Ilcotex-Prim” S.R.L., str. N. Milescu Spătaru, 8/5, or. 

Chişinău; 3. „Trans Oil Refinery” S.R.L., str. Bugeacului, 24, or. Ceadîr-

Lunga. 

 

De efectuat: 

 un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj; 

 deplasări după caz. 

 
Text standard despre profilul instituţiei (cuprinde informaţii care ajută la definirea contextului în care respectiva organizaţie 

performează): 

 Denumirea organizaţiei: Inspectoratul Ecologic de Stat 

 Structura organizatorică, principalele divizii, subsidiare: AE Chişinău, AE Bălţi, AE Cahul, UTA Găgăuzia, IE 

Anenii Noi, IE Basarabeasca, IE Briceni, IE Cantemir, IE Cimişlia, IE Criuleni, IE Călăraşi, IE Căuşeni, IE 

Donduşeni, IE Drochia, IE Dubăsari, IE Făleşti, IE Floreşti, IE Edineţ, IE Glodeni, IE Hînceşti, IE Ialoveni, 

IE Leova, IE Nisporeni, IE Ocniţa, IE Orhei, IE Rezina, IE Rîşcani, IE Ştefan Vodă, IE Sîngerei, IE Soroca, 

IE Străşeni, IE Şoldăneşti, IE Taraclia, IE Teleneşti, IE Ungheni. 

 locaţia sediului principal, telefon, fax, email: Chişinău, str. Cosmonauţilor 9; 226941, 226915, ies@mediu.gov.md 

 forma juridică de înregistrare, dacă există servicii prestate: Instituţie publică (prestează servicii de mediu); 

 mărimea organizaţiei, numărul angajaţilor: Instituţie desconcentrată în teritoriu; 310 angajaţi. 

 


