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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  23.09.2016  până  la 29.09.2016 

 

Igor TALMAZAN, şeful Inspectoratului Ecologic de Stat; 

 tel: 226941; fax: 226915. 

mediu@ies.gov.md; str. Constantin Tănase,  9 

 

Nr. 

Compo

nenta 
Material descriptiv 

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

 

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări 

totalizat-

oare pe  

Inspecto-

rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

 au fost încheiate 148 procese-verbale  ( art.109 al.1 –3;  art.109 al.5 – 
; art.109 al.3 – 1;  art.109 al.4 – 2; art.111  –1 ;  art.110 al.1 – 1; 

art.110 al.2 –  1; art.112 –; art.113 al.1 – ;   art.113 al.3 – ;  art.113 

al.5 – 2; art.114 al.1 – 4; art.114 al.2 – 3; art.114 al.3 – ;  art.119 

al.11 – 1; art.119 al.1 – ;  art.115 al.1 – ; art.115 al.3 –1 ;  art. 116 al. 

1 – 3; art.116 al.2 – 1;  art.118  – ;  art. 121  –1 ; art.122 al.1 – 8;  

art.122 al.2 – 3;  art.122 al.4 –1 ; art 123 – ; art 126 – ; art.127 al.1 – 

1; 127 al.2 – 1 ; art.128 al.1 – ;   art. 128 al.2 – 5 ;  art. 130 – ;  art. 

135 – 3;  art.132 – 1; art.136 – 10;  art.137  – 3; art. 140 al. 1 – ;  

art.141 al.1 – ; art.141 al.2 – ; art.142 al.1 –1 ; art.142 al.2 –6 ; 

art.144 al 2  – 1; art.142 al.3 –1 ;  art.143 –5;   art. 144 –5; art.146 – ; 

art.147 – 2;  art. 149 –  1;  art. 129  – ; art.154 al.1 –  56;  art.154 al.3 

–  ; art.154 al.2 – ; art.154 al.10 –; art.154 al. 11 – ;  art.153 – 3; 

art.156 – 6; art.181 – ;  art.182 - ; art. 349 - ; art. 95 al. 2 – ; art. 337 

-  ).  

 

 au fost prestate servicii contra plată în valoare de 70 930   lei.  

 au fost înaintate amenzi în valoare de 111 500  lei. 

 plata pentru poluarea mediului  calculată   este de 30 653  lei. 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această 

săptămînă au fost efectuate 48 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: 

 -  38 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  9 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în    

atmosferă; 

-  1  autorizaţie de folosinţă specială a apei; 

-  26  avize ale expertizei ecologice de stat . 

 S-a participat în lucru a 40 comisii de selectare a terenurilor 

pentru amplasarea obiectivelor şi în lucru a 15 comisii de 

recepţie finală a  obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 18 petiţii parvenite în 

subdiviziunile IES în formă de plîngeri şi semnale. 
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              În perioada 23 septembrie - 29 septembrie, 2016 cancelaria 

Inspectoratului Ecologic de Stat a înregistrat  43 de documente la intrare. Dintre 

care 11 au parvenit  spre examinare  prin intermediul Ministerului Mediului : 

        - 10 doc . direct prin curierul MM ; 

        -  1  doc. prin poșta electronica; 

     În urma analizei documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul 

Ministerului Mediului s-a stabilit că am primit spre examinare : 

a) Petiții – 11; 

b) Hotărîri - 0 

  Inclusiv în această perioadă de către angajații Inspectoratului Ecologic de Stat 

au fost perfectate  45 de scrisori,  20 dintre care în adresa Ministerului 

Mediului. 

 

 

 Cazuri 

relevante 
 Au fost efectuate 39 raiduri antibraconaj, încheiate 21 procese-verbale în 

cadrul acestora, prejudiciul cauzat  mediului constituie 24 790 lei. 

2. Articole, 

emisiuni 
 au fost amplasate materiale pe site-ul IES. 

 

 

 

 

1. 

 

 

Acţiuni şi 

măsuri 

curente       

de mediu. 

Examinat: 

 și prezentat răspun la petiția cet. Vasile Iacuboi cu privire la 

legalitatea captării apei pentru irigare de către STI Briceni ÎS din 

bazinul acvatic din s. Tețcani, rl Briceni; 

 și prezentat răspuns la sesizarea Inpsctoratului de poliție Botanica cu 

privre la mirosul neplăcut rezultat din activitatea SRL Zernoff; 

 și prezentat răspun la petiția cet. Nicolae Cernea cu privire la defrișarea 

arborilor neautorizat și exploatarea bazinelor acvatice din s. Limbenii 

Noi, rl Glodeni; 

 și prezentat răspuns la petiția cet. Nistor Maria cu privire la defrisarea 

arborilor și construcția unui iaz in s. Veverița, rl. Ungheni; 

 și expediat răspunsul la solicitarea Ministerului Mediului referitor la 

examinarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind autorizarea schimbării destinației construcțiilor 

și abrogarea unei Hotărîri de Guvern;  

 demersul parvenit din partea Î.S.S. Calarași, O.S. Calarași, Hîrjauca 

privind autorizarea tăierii succesive, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 273,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S. Edineț, O.S. Otaci privind 

autorizarea tăierii de regenerare, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 2278,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S.Hîncești, O.S. Mereșeni privind 

autorizarea tăierii progresive, fiind preconizată obţinerea unui volum 

de 2526,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S.Hîncești, O.S Logănești privind 

autorizarea tăierii progresive, fiind preconizată obţinerea unui volum 

de 2015,0 m
3  

masă lemnoasă. 
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Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S.Hîncești, O.S. Cărpineni privind 

autorizarea tăierii progresive, fiind preconizată obţinerea unui volum 

de 3781,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S.Hîncești, O.S. Cărpineni privind 

autorizarea tăierii de regenerare, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 376,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S.Hîncești, O.S. Bujor privind 

autorizarea tăierii de conservare rasă I, fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 1133,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S.Hîncești, O.S. Bujor privind 

autorizarea tăierii de conservare rasă II, fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 4757,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S.Hîncești, O.S. Bozieni privind 

autorizarea tăierii de regenerare rasă, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 3959,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S.Hîncești, O.S. Bujor privind 

autorizarea tăierii de conservare rasă , fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 2548,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S.Hîncești, O.S. Bobeica privind 

autorizarea tăierii progresive, fiind preconizată obţinerea unui volum 

de 3796,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S.Nisporeni, O.S. Nisporeni privind 

autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 148,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S.Soroca, O.S. Cuhurești privind 

autorizarea tăierii de conservare rasă , fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 3386,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S. Tighina, O.S. Grigoriopol privind 

autorizarea tăierii de igienă rasă, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 383,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S.Strășeni, O.S. Căpriana privind 

autorizarea tăierii de produse principale, fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 3158,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S.Strășeni, O.S. Scoreni privind 

autorizarea tăierii de produse principale, fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 4344,0 m
3  

masă lemnoasă. 

 demersul parvenit din partea Î.S.S.Orhei, O.S. Susleni privind 

autorizarea tăierii succesive, fiind preconizată obţinerea unui volum de 

269,0 m
3  

masă lemnoasă. 
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Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S.Ungheni, O.S. Sculeni privind 

autorizarea tăierii de regenerare rasă, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 6160,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S.Ungheni, O.S. Pîrlița privind 

autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 1531,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S.Ungheni, O.S. Pîrlița privind 

autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 2142,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S.Ungheni, O.S. Ungheni privind 

autorizarea tăierii de conservare rasă, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 7650,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea Î.S.S.Ungheni, O.S. Cornești privind 

autorizarea tăierii de regenerare rasă, fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 6160,0 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 demersul parvenit din partea AGSV, pretura Botanica privind 

autorizarea tăierii de curățire, defrișare fiind preconizată obţinerea 

unui volum de 10,347 m
3  

masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 două dosare cadastrale cu privire la transmiterea și modificarea 

categoriei de destinație a unor terenuri; 

 adresarea SA ,,Combinatul de lapte din Rîbnița” referitor la procedura 

de distrugere a unui lot de frișcă congelată; 

 demersul SRL,,Salubrity Solutions” referitor la modul de evacuare a 

deșeurilor în mun.Bălți; 
 adresarea Deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, dl 

Lebedinschi Adrian Mihail referitor la starea ecologică nesatisfăcătoare 

din str.Tiraspol și str.Gagarin, mun.Chișinău. 

 

Transferuri efectuate: 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la  5 documentaţii de proiect – 16 902 lei. 

 

Primit:  

 prin verificarea prealabilă a complexităţii documentaţiei de proiect, 

dispunerii de coordonările necesare, corespunderii normelor în baza 

Instrucţiunii nr.188 din 10.09.02, p.2,3. din nota anexei 2 şi expertiza 

ecologică ulterioară a   10   proiecte  de execuţie. 

 

Eliberat: 

 17  avize ale expertizei ecologice de stat  la proiectele de execuţie: 

 „Reconstrucția iazului antierozional în hotarele administrativ-teritoriale 

ale com. Vădeni, r-nul Soroca (teren privat nr. cadastral 7861101210”, 

persoana fizică Murzac Ion. 

 „Construcția drumului de acces spre s. Cîietu, sectorul Acui-Dimitrova. 
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Etapa II”, Consiliul raional Cantemir. 

 „Resistematizarea parțială a încăperilor cu nr. cadastral 

010011013701016 (subsol) în vederea amplasării termogeneratoarelor 

din bd. Dacia, 31, or. Chișinău” al S.R.L. „Fitness-Com” . 

 „Reconstrucția stației de epurare a apelor uzate și construcția sistemului 

de canalizare în sectorul Vadul lui Traian din or. Căușeni”, Consiliul 

raional Căușeni. 

 „Staţie monobloc de alimentare a autovehiculelor cu gaze (subteran) la 

staţia existentă de alimentare cu carburanţi s. Speia, r-nul Anenii Noi" a 

SC"BASAPETROL" str.M.Kogîlniceanu, 22, mun. Chişinău. 

 „Lucrări de recultivare a terenurilor degradate și tehnogene deteriorate 

nr. cadastrale 6464106.231-234-235-236-237-239-848 cu suprafața de 

2,353 ha sub împădurire din extravilanul s. Seliște, r-nul Orhei”, 

primăria com.  Seliște. 

 „Reparația drumului L392 Ungheni-Cetereni-Alexeevca, km. 0.00-

17.50”, Consiliul raiona Ungheni. 

 „Stație de alimentare cu produse petroliere și gaz lichefiat din r-nul 

Hîncești, com. Leușeni, s. Leușeni” al S.R.L. „Fargo-Flat”. 

 "Forarea sondei artiziene din s. Izbişte, r. Criuleni" al Primărei s. Izbişte, 

r. Criuleni. 

 „Stație de alimentare a autovehiculelor cu carburanți și gaz lichefiat din 

str. Costiujeni, 86/B, or. Codru, mun. Chișinău”  al S.R.L.„Siento”. 

 Construirea centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și 
instalarea panourilor solare la grădinița inclusivă „Povestea” din or. 

Nisporeni”, PNUD. 

 „Construirea centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și 
instalarea panourilor solare la grădinița nr.4 „Guguță” și Centrul 

Comunitar din or. Telenești ”, PNUD. 

 „Construcția centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la 

Î.M. „Servicii Comunale” din or. Ungheni”, PNUD. 

 „Construirea centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și 
instalarea panourilor solare la grădinița de copii-creșă din or. Bucovăț”, 

PNUD. 

 „Construirea centralei termice cu arderea biocombustibilului solid la 

Centrul Comunitar din s. Rassvet, com. Bucovăț”, PNUD. 

 „Construirea centralei termice cu arderea biocombustibilului solid și 
instalarea panourilor solare la creșa-grădiniță „Poienița” din or. 

Cornești”, PNUD. 

 „Reparația capitală a unui sector de drum (L-579) în s. Hîrtop, r-nul 

Cimișlia”, primăria com. Hîrtop”. 

 

Efectuat: 

 deplasare în r-nul Glodeni – examinarea petiției cet. Nicolae Cernea 

din s. Limbenii Noi, r-nul Glodeni; 

 un raid cu privire la irigarea apei din r. Bîc în rl Anenii Noi, s-au 

atenționați 4 agricultori; 

 deplasări în raioanele Ștefan Vodă, Comrat, Vulcănești privind 

combaterea braconajului  cu întocmirea a 2 procese-verbale: 

-  p/f Tranga Adrian, r.Ștefan Vodă, s.Tudora, art.114 alin.1, amendă 10 

u.c.- 200 lei; 
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- p/f Gortolomei Constantin, r.Ștefan Vodă, s.Purcari, art.109 alin.3, 

amendă 20 u.c.- 400 lei 

 

Participat: 

 la ședința MM cu privire la identificarea surselor de poluare a aerului în 

zona Stației de epurare biologica Chișinău;  

 la seminarul de instruire organizat de PNUD cu tema: Planul de 

managment privind suprimarea eșalonată a hidrocclorocarburilor; 

 la atelierul de prezentare a conceptului Centrului de Gestionare a 

Deșeurilor Periculoase în cadrul proiectului ,,Inventarierea, evaluarea și 
remedierea surselor antropogene de poluare în regiunea Dunării de Jos 

din Ucraina, Romînia și Republica Moldova”, organizat de Ministerul 

Mediului; 

 la cursul de instruire ,,Supravegherea pieței. Evaluarea riscurilor în 

UE.Aplicații practice”, organizat de către Ministerul Economiei; 

 la seminarul de instruire a inspectorilor IES privind controlul și 
monitoringul importului/exportului substanțelor care distrug stratul de 

ozon, organizat de către Oficiul Ozon; 

 la susținerea tezei de doctor ,,Perfecționarea mecanizmului economic de 

reglementare ecologică: cazul Republicii Moldova” în cadrul ASEM. 

 

Întocmit: 

 un act de control și prezentate prescripții Întreprinderii de Stat 

Stațiunea tehnologică pentru irigare Briceni; 

 un proves-verbal administratorului ÎS STI Briceni, art. 110 alin. 2 CC 

amenda 500u.c.; 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Rusu Dumitru pentru 

încălcarea regulilor de  protecție a resurselor piscicole și a regulilor de 

pescuit în temeiul art. 114, alin. (2), Cod contravenţional, fiindu-i 

aplicată amendă în mărime de - 100 lei;  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Tărchilă Iurie pentru 

încălcarea regulilor de  protecție a resurselor piscicole și a regulilor de 

pescuit în temeiul art. 114, alin. (2), Cod contravenţional, fiindu-i 

aplicată amendă în mărime de - 100 lei;  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Conovalu Mihail 

pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind încălcarea 

prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția fondului 

cinegetic, modului de folosire a fondului cinegetic în temeiul art. 128, 

alin.(2), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 

2000 lei; 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Spinosu Mihail pentru 

încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și protecția 

fondului cinegetic, modului de folosire a fondului cinegetic în temeiul 

art. 128, alin.(2), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o amendă în 

mărime de 2000 lei; 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Burlea Constantin 

pentru încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea și 
protecția fondului cinegetic, modului de folosire a fondului cinegetic 

în temeiul art. 128, alin.(2), Cod contravenţional, fiindu-i aplicată o 

amendă în mărime de 2000 lei. 
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b) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. (Aparatul Central) . 

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 298 

2 Finan- 

ciară 
 Veniturile pentru săptămîna curentă constituie – 191,0 mii lei. 

 

3. 

Juridică Au examinat: 

 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

în vederea modernizării, reformării și revizuirii instituției moștenirii din 

Codul civil al RM, fiind perfectat răspunsul conform competenței. 

 Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea Anexelor nr. 1 și 
nr. 2 la HG nr. 246 din 08.04.2010, fiind perfectat răspunsul în limitele 

competenței. 

 Solicitarea Ministerului Mediului privind înaintarea propunerilor de 

completare și modificare a Codului penal și contravențional, fiind 

perfectat răspunsul în limitele competenței. 
 

Au participat: 

 la 27.09.2016 la ședința de judecată în cadrul Judecătoriei Rîșcani pe 

cauza civilă Răcilă Dumitru vs IES privind contestarea actului 

administrativ; 

 la 27.09.2016 la ședința de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău pe 

cauza civilă Remih & Co SRL vs IES privind contestarea actului 

administrativ; 

 la 27.09.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîșcani pe 

cauza contravențională Lipcan Victor vs IES privind anularea procesului-

verbal cu privire la contravenție și a deciziei agentului constatator; 

 la 28.09.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîșcani pe 

cauza contravențională Afanasiev Vitalii vs IES privind anularea 

procesului-verbal cu privire la contravenție și a deciziei agentului 

constatator; 

 la 28.09.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei Rîșcani pe 

cauza contravențională Vedacon SRL vs IES privind anularea procesului-

verbal cu privire la contravenție și a deciziei agentului constatator; 

 la 29.09.2016 la şedinţa de judecată în cadrul Curții de Apel Chișinău pe 

cauza contravențională Pavlenco Alexandr vs IES privind anularea 

procesului-verbal cu privire la contravenție și a deciziei agentului 

constatator; 

 

Expertiza juridică: 

 a fost coordonată emiterea a circa 20 acte administrative ale IES cu 

asigurarea legalităţii acestora. 

 

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

pentru săptămîna următoare. 

1. Acţiuni 

şi măsuri 

    a)  Activităţi cotidiene – conform Regulamentelor subdiviziunilor şi al IES. 

    b)  Activităţi cu planificare concretă: 

      -  Examinarea petiţiilor cu ieşire pe teren. 

      -  Elaborarea autorizaţiilor de folosinţă specială a apei. 

        - Verificarea rapoartelor săptămînale cu privire la controalele planificate şi 

inopinate. 
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                                                                                                                                 Igor TALMAZAN, 

                             Şeful  Inspectoratului 
 

Ex. D.Osipov  

0-22-22-69-51                       

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. Constantin Tănase 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; 298 angajaţi. 


