Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 16.06.2012 până la 22.06.2012
Grigore Prisăcaru, şef, Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 226915.
ies@mediu.gov.md; str.Cosmonauţilor 9
Compone
nta

Nr
. I.

1.

Materialul descriptiv

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

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.
Realizări
totalizato- Realizări mai importante din activitatea de bază:
are
pe
- au fost întocmite 315 acte de control;
Inspecto- au fost întocmite 170 procese-verbale;
rat.
- au fost prestate servicii în valoare de 55 266 lei, serviciile achitate
constituie 54 407 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 35 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:
- 16 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 13 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în
atmosferă;
- 19 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 3 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 4 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 52 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 38 petiţii parvenite în
structurile IES în formă de plîngeri şi semnale;
Publicate articole – 3;
Emisiuni radio, tv – 2.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Examinat:
şi pregătit răspuns la demersul Preşedintelui raionului Taraclia referitor la
iniţierea procedurii de evacuare a pesticidelor inutilizabile şi interzise din
depozitul centralizat.
Notă.
Preşedintele raionului Taraclia a fost informat, că responsabil de organizarea
realizării programului de distrugere a pesticidelor inutilizabile şi interzise şi /
sau evacuării de pe teritoriul Republicii Moldova este Ministerul Apărării,
conform prevederilor punctului 9 al Hotărîrii Guvernului nr.1543 din
29.11.2002. Urmare exercitării controlului ecologic de stat privind protecţia
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mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale s-a constatat, că
depozitul se află în stare nesatisfăcătoare, recipientele metalice sunt într-o
stare deplorabilă, iar unele din ele sunt în proces de degradare. În prezent,
Oficiul Management Durabil POP de pe lângă Ministerul Mediului
implementează proiectul „Colectarea, depozitarea centralizată şi distrugerea
reactivelor chimice învechite din laboratoarele instituţiilor de învăţământ
preuniversitar din Republica Moldova”, finanţat din Fondul Ecologic
Naţional. Lucrările sunt realizate de Compania SAVA (Germania), în baza
contractului semnat la 4 mai 2011.Proiectul privind eliminarea deşeurilor
chimice consideră prioritar stocurile de pesticide lichide, păstrarea
îndelungată a cărora prezintă mari dificultăţi şi riscuri sporite, datorită
procesului intens de corosiune a ambalajului din metal;
şi pregătit răspuns la petiţia parvenită de la cet. Elena Vlas, satul Ignăţei,
raionul Rezina referitor la unele probleme ecologice create în localitate.
Notă.
Petiţionara a fost informată de faptul, că satul Ignăţei, raionul Rezina
dispune de rampă (gunoişte) pentru depozitarea deşeurilor menajere solide
acumulate din teritoriul localităţii. Gunoiştea cu suprafaţa de 0,96 ha, este
amplasată în extravilanul localităţii, în partea de sud–est. Procesul-verbal
privind selectarea terenului şi autorizarea rampelor pentru depozitarea
deşeurilor din 03.06.2002 este coordonat cu serviciile abilitate din teritoriu,
inclusiv cu organele de mediu. Controlul ecologic efectuat în teren de către
Inspecţia Ecologică Rezina a constatat, că teritoriul localităţii se
salubrizează, deşeurile menajere solide şi cele de grajd se evacuează către
gunoiştea localităţii. Prin Actul inspectării îndeplinirii cerinţelor privind
protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale nr.044994 din
19.03.2012, întocmit de către IE Rezina, primarului satului Ignăţei, dlui Ion
Balan i-au fost prescrise indicaţii obligatorii în vederea menţinerii stării
sanitare satisfăcătoare a teritoriului localităţii şi evacuării la timp a
deşeurilor menajere solide. Cît priveşte problema câinilor, bovinelor şi
altele, menţionăm soluţionarea ţine numai de competenţa administraţiei
publice locale şi organelor împuternicite în acest scop;
şi pregătit răspuns la plîngerea SRL „Auto-asistenţă” referitor la
întreprinderea măsurilor conform legislaţiei în privinţa persoanelor vinovate
de ocuparea şi îngrădirea nelegitimă a terenului pentru construcţii ce îi
aparţine cu drept de proprietate privată din str. Socoleni, 31, mun. Chişinău.
Notă.
Petiţionarul a fost informat, că pentru confirmarea faptului ocupării
nelegitime a terenului este necesar de prezentat Actul controlului cerinţelor
de folosire raţională şi ocrotire a resurselor funciare şi Planul lotului,
eliberate de către Direcţia funciară a Consiliului municipal Chişinău prin
care vor fi stabilite / determinate cu precizie suprafeţele sectoarelor de teren
gestionate de către SRL şi ocupate ilegal. Prin urmare, în baza materialelor
prezentate şi a actului solicitat, va fi posibil de încheiat procesul – verbal cu
privire la contravenţie în temeiul art.116 alin.(2) Cod Contravenţional al
R.Moldova şi examinării acestuia în conformitate cu prevederile art.405 al
prezentului cod;
şi pregătit răspuns la plîngerea cet. Vasile Tabac, satul Gordineşti, raionul
Edineţ referitor la lichidarea gunoiştii neautorizate din preajma gospodăriei
individuale.
Notă.
Petiţionarul a fost informat, că administraţia publică locală a organizat
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lucrările de lichidare a gunoiştii şi a instalat plăci de avertizare a populaţiei
cu privire la sancţiunile contravenţionale pentru depozitarea neautorizată a
deşeurilor;
şi pregătit răspuns la problemele abordate de către cet. Aladov Vitalie, or.
Comrat, str. Lenin, 194 şi Şeful serviciului fito-sanitar, raionul Rezina dl.
Ion Tcaci, în cadrul întâlnirii membrilor Guvernului cu cetăţenii din 15 mai
2012, privind evacuarea pesticidelor inutilizabile şi interzise.
Notă.
Inspectoratul a informat, că lucrările de reambalare, transportare şi
depozitare a pesticidelor inutilizabile şi interzise în depozitele menţionate au
fost efectuate în cadrul proiectului NATO/PpP-OSCE/ENVSEC privind
distrugerea pesticidelor în Republica Moldova. Conform prevederilor
Hotărîrii Guvernului nr.1543 din 29.11.2002 responsabil de organizarea
realizării programului de distrugere a pesticidelor inutilizabile şi interzise
şi/sau evacuării de pe teritoriul Moldovei este Ministerul Apărării, iar
controlul îndeplinirii Hotărîrii nominalizate a fost pus în sarcina Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare. Reieşind din faptul, că în prezent în
republică nu există posibilităţi de a evacua şi distruge stocurile de pesticide
acumulate în depozite, unica soluţie este întreţinerea depozitelor în condiţii
sigure şi asigurarea pazei permanente, monitorizarea stării factorilor de
mediu în perimetrul teritoriilor depozitelor;
proiectul de lege privind regimul articolelor pirotehnice înaintat de către
Ministerul Afacerilor Interne prin scrisoarea nr. G/1274 din 30.05.2012 în
adresa Ministerului Mediului spre examinare şi avizare.
Notă.
A fost prezentat punctul de vedere şi opinia IES asupra acestuia Nr. 990 din
15.06.2012 şi anume, proiectul de lege nu determină tipurile de răspundere
pentru nerespectarea cerinţelor şi restricţiilor stabilite prin lege, urmînd a fi
inclus în proiect un articol ce ar stabili reglementările în cauză.
şi expediat răspuns în adresa Dlui Ruslan Dragancea (ofiţer superior de
urmărire penală al SUP CRP Sîngerei a MAI, str. Independenţei,100, or.
Sîngerei) la Ordonanţa de dispunere a efectuării expertizei ecologice de stat
din
10
mai
2012
pe
cauza
penală
2012228015;
şi expediat răspuns în adresa S.A. „Inmacomproiect” privind coordonarea
proiectului standardului SM 2012 „Piatră de ghips şi piatră spartă de ghips.
Condiţii tehnice”;
şi expediat răspuns în adresa dlui Chirtoacă Marian din bd. Grigore Vieru,
20, ap.44, or. Chişiunău privind modul de eliberare a Autorizaţiei de
folosinţă specială a apei;
şi perfectat răspuns în adresa Ministerului Mediului la Raportul
„Identificarea, delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă subterană pentru
subbazinele Bîc şi Botna: Abordarea şi Planul de lucru. Etapa II”, elaborat
în cadrul proiectului „Activitatea, Reforma, Sectorului de Irigare (ARSI) al
Fondului Provocările Mileniului Moldova”;
şi perfectat răspuns în adresa Ministerului Mediului la Conceptul tehnic al
PC 1 Platforma Comună de Autorizare a Folosinţei Apei;
materialele ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind
eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăieri de igienă şi curăţirea arborilor
fitosanitar nesatisfăcători din strada S.Lazo, 36, mun. Chişinău.
Notă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia pentru tăierea de igienă a 2 arbori şi
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curăţirea sanitară a 1 arbore din adresa menţionată;
materialele înaintate de către Spitalul Sfînta Treime” privind eliberarea
autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă şi curăţirea arborilor
fitosanitar nesatisfăcători din str. A. Russo, 11, mun. Chişinău.
Notă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia pentru tăierea de igienă a 4 arbori,
din adresa menţionată;
demersul cetăţenilor din s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi privind legalitatea
tăierii arborilor de lîngă digul de protecţie a r. Nistru;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate
Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 2 întreprinderi;
şi remise inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic
pentru o întreprindere;
şi avizate 3 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
şi avizat 2 proiecte de Hotărîre a Guvernului cu privire la schimbul,
modificarea categoriei de destinaţie a terenului
şi avizate 5 dosare de uz fitosanitar;
Efectuat:
 un control la monumentul naturii geologic şi paleontologic „Defileul
Trinca”, aflat în gestiunea primăriei s. Trinca, raionul Edineţ în comun cu
reprezentanţii Ministerului Mediului, IE Edineţ, reprezentanţii structurilor
raionale: oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, Serviciului Informaţii şi
Securitate, Procuraturii Edineţ, Comisariatului de poliţie Edineţ,
Inspectoratului Fiscal Edineţ.
Notă.
În prezenţa reprezentantului Primăriei Trinca - inginerului cadastral şi a
reprezentantului societăţii civile, petiţionarului Petrovici Nicolae, grupul de lucru
a constatat că la moment nu se efectuau careva activităţi ilegale, însă acţiunile de
extragere şi transportare a pietrei, de pregătire pentru ardere a cuptoarelor cu
piatră de calcar pentru obţinerea varului, formarea şi depozitarea deşeurilor au
continuat pe parcursul anului, pînă în prezent.
Astfel, a fost evidenţiată necesitatea intensificării controlului din partea
organelor de control pentru stoparea activităţilor ilicite de extragere şi ardere a
calcarului în teritoriul ariei naturale protejate de stat, iar în scopul contracarării
acţiunilor respective au fost identificate şi propuse următoarele măsuri:
- blocarea tuturor căilor de acces către cariera formată ilicit pe teritoriul
monumentului naturii prin formarea unor movile constituite din pietriş şi moluză;
- astuparea gropilor de ardere a varului;
- instituirea pazei cu antrenarea colaboratorilor Comisariatului de poliţie
a raionului Edineţ.
Ţinînd cont că la moment primăria Trinca nu dispune de surse financiare
pentru asigurarea activităţilor în cauză şi în special asigurarea pazei şi protecţiei
monumentului naturii, în vederea necesităţii urgentării măsurilor de contracarare
a extragerii şi arderii ilegale a calcarului, IE Edineţ a înaintat un demers cu nr.
118 din 22.06.2012 Preşedintelui Consiliului Raional Edineţ, dlui Scutari Oleg, cu
rugămintea de a examina în cadrul şedinţei Consiliului raional posibilitatea
finanţării măsurilor propuse de către grupul de lucru.
Totodată, primarului s.Trinca A.Gudumac, prin actul de control nr. 048285
din 20.06.2012-22.06.2012 au fost prescrise următoarele indicaţii obligatorii:
1. De stopat activităţile de extragere şi calcinare a pietrei de var în
teritoriul monumentului naturii”Defileul Trinca”. Termen - urgent;
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2. Examinarea la Consiliul local Trinca a atribuirii unui sector de teren
din extravilan pentru reamplasarea activităţilor economice de obţinere a varului.
Termen - 23.07.2012;
3. De înlăturat toate consecinţele negative provocate monumentului naturii
„Defileul Trinca”. Termen – pe parcursul anului 2012.
4. De asigurat regimul de protecţie şi pază la monumentul naturii „Defileul
Trinca”. Termen-permanent.
 un control în comun cu IE Orhei şi CIE al AE Chişinău în scopul verificării
lucrărilor la obiectivul în construcţie al staţiei de epurare tip ZUC, or.Orhei.
Notă.
Abateri de la soluţiile de proiect la efectuarea lucrărilor de pămînt, nu au fost
constatate;
 prelevarea probelor de apa uzată din influentul/efluentul a 6 staţii de
epurare tip Boncom - 4, Biotal -1, Clasic-1, în localităţile: Doroţcaia -2,
Pîrîta -1, Coşniţa - 3 din raionul Dubăsari;
 un control ecologic privind respectarea legislaţiei la obiectivul în
construcţie - „Bazinul acvatic a persoanei fizice Pîntea Simion, rl. Orhei
com. Selişte”.
Notă.
Au fost prescrise indicaţii obligatorii în vederea stopării lucrărilor de
construcţie a bazinului acvatic pînă la legiferarea acestuia;
 un control în comun cu Ministerul Mediului la verificarea efectuării
lucrărilor de construcţie la obiectivul „Reconstrucţia staţiei de pompare şi
reabilitarea reţelei de canalizare din or. Străşeni”.
Notă.
S-a constatat că lucrările de construcţie sunt efectuate cu abateri de la soluţiile
de proiect coordonate cu Inspecţia de Stat în Construcţii. A fost întocmit
proces-verbal şi prescrise măsuri ce trebuie de realizat pînă la punerea
obiectului în funcţiune;
 o deplasare a unui grup de lucru în r-nul Anenii Noi, s.Botnăreşti (la
biserica din sat) şi în rl. Criuleni, gimnaziul s.Răculeşti şi gimnaziul din
s.Oniţcani pentru verificarea proiectelor dendrologice care au fost finanţate
din Fondul Ecologic Naţional;
 un raid în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj şi tăieri
ilicite.
Notă.
Ca rezultat s-a încheiat un proces-verbal cet. Gilan Vasile, care a tăiat ilicit 5
arbori de specia stejar. Pe cazul contravenţiei date a fost întocmit un procesverbal în baza art.122 alin. (1) Cod contravenţional al RMoldova, fiindu-i
aplicată o amendă în mărime de 1000 lei, prejudiciul cauzat mediului fiind
în mărime de 240 lei;
 o deplasare de studiu la Văleni, rl. Cahul în scopul stabilirii acţiunilor de
pregătire către Ziua Dunării (29.06.12).
Întocmit:
şi înaintat demersul în adresa Institutului de Ecologie şi Geografie al
Academiei de Ştiinţe a Moldovei referitor la elaborarea unei instrucţiuni
privind evaluarea prejudiciului cauzat resurselor de sol în urma efectuării
lucrărilor de construcţii, neîndeplinirii prescripţiilor inspectorilor de stat de
mediu şi expertizei ecologice de stat etc., care duc la poluarea solului cu
deşeuri de producţie şi menajere, comercializarea neautorizată sau nimicirea
solului fertil decopertat, precum şi completarea, modificarea instrucţiunii
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existente;
Act de control nr.053445 din 19.06.2012 la Primăria comunei Truşeni, mun.
Chişinău la compartimentul gestionarea deşeurilor;
Elaborat:
harta bazinului rîului Prut cu obiectivele de mediu specifice biodiversităţii în
varianta electronică pentru Ziua Dunării.
Participat:
la şedinţa de lucru a Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea
utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de construcţie a „Conductei de
interconectare a sistemului de transport gaze din Republica Moldova cu
sistemul de transport gaze din România, direcţia Ungheni - Iaşi”, organizată
de către Ministerul Economiei al RMoldova;
în cadrul rundei de discuţie ce ţine de intersectarea competenţelor stabilite în
Codul Contravenţional a diferitor structuri, urmare a solicitării deputatului în
Parlamentul Republicii Moldova dl Grişciuc Simion.
Notă.
A fost expus punctul de vedere referitor la posibilitatea excluderii din
competenţa Agenţiei „Moldsilva” a dreptului de a constata contravenţiile
prevăzute de art. 110-115 din Codul contravenţional, precum şi
imposibilitatea atribuirii la moment a competenţei de constatare a
contravenţiilor Agenţiei „Apele Moldovei”, urmînd a fi completate atribuţiile
şi drepturile acesteia prin modificarea actelor normative.
Primit în lucru:
4 proiecte de execuţie 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)
pentru expertiza ecologică.
Eliberat:
6 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie;

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.
2.

Resurse
umane
Financiară

Numărul de personal - 310.
Contribuţia la FEL – de la începutul anului 2012 au fost înregistrate venituri în
sumă de 6361,5 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 139,8 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 19.06.2012, constituie –
3517,3 mii lei.
Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor,
constituie 1858,4 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 33,5 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, la situaţia de 19.06.2012 constituie – 372,4
mii lei.
Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile
teritoriale sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.
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3.

Juridică

II.
4.

De participat:
la şedinţa a 3-a de judecată la Curtea de apel Chişinău pe dosarul nr.2914/12 la cererea de chemare în instanţa de contencios administrativ
depusă de Cornescu Pavel către Ministerul Mediului şi Inspectoratul
Ecologic de Stat privind contestarea actului administrativ – Avizul
expertizei ecologice de stat la documentaţia de proiect „Uzina staţionară de
producere mixturilor asfaltice din str. N.Iorga, 106, or. Cimişlia a „Irinda –
Prim” SRL;

Planificarea activităţilor direcţiilor şi secţiilor şi celor comune cu A/I
Ecologice pentru săptămîna următoare.

Acţiuni
măsuri

şi De examinat (demersuri, petiţii, solicitări, etc.):
cererea unui grup de locuitori din or. Cimişlia privind suspendarea
valabilităţii Avizului expertizei ecologice de stat emis de IES şi Avizului
eliberat de IE Cimişlia întreprinderii SC „Irinda Prim” S.R.L. pentru
amplasarea şi activitatea pe teritoriul S.A. „Drumuri Cimişlia”, str. N.
Iorga, 106, pînă la soluţionarea litigiului;
solicitarea Î.M. Moldo-Germane „Buge-Petricanca” cu privire la
necesitatea obţinerii Autorizaţiei de emisii a poluanţilor în aerul
atmosferic de la sursele fixe;
proiectul dendrologic în rl. Ialoveni, s. Nimoreni - Biserica „Sf.Arh.
Mihail” privind respectarea cerinţelor ecologice;
porunca Guvernului R.Moldova privind evaluarea condiţiilor tehnice de
exploatare a tronsonului feroviar Cahul – Giurgiuleşti, a posibilităţilor
de reabilitare a acestuia şi identificării surselor necesare pentru
asigurarea capacităţii portante a liniei de cale ferată şi circulaţiei sigure a
mărfurilor şi pasagerilor prin instituirea de urgenţă a comisiei
interministeriale de profil cu perfectarea Raportului respectiv;
demersul Direcţiei generale locativ-comunale şi amenajare privind
autorizarea defrişării a 7 arbori de specia plop de pe teritoriul bazei de
odihnă „Lavanda” din or. Vadul lui Vodă;
demersul de conferire a statutului special de monument albiei vechi a
fluviului Nistru „Nistru Chior” în s.Talmaza, rl. Ştefan Vodă, înaintat de
către Preşedintele raionului Vasile Buzu;
cu deplasare în teren a petiţiei locuitorilor satului Bulboaca, raionul
Anenii Noi, referitor la întreprinderea măsurilor, conform legislaţiei, în
privinţa persoanelor care au admis stocarea deşeurilor de producţie pe
terenurile agricole;
plîngerea parvenită de la locuitorii oraşului Făleşti referitor la starea
ecologică la platformele de acumulare a deşeurilor;
dosarele de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
De participat:
la instituirea Comisiei interministeriale pentru perfectarea Raportului
stării tronsonului feroviar Cahul – Giurgiuleşti, cu scopul identificării
posibilităţilor de soluţionare şi reabilitare al acestuia,care va avea loc la
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.
De efectuat:
monitorizarea informaţiei referitor la depistarea cazurilor de utilizare
ilegală a apei din r. Nistru în scop de irigare;
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generalizarea materialelor şi rezultatelor acţiunii – concurs “Rîu curat de
la sat la sat” şi pregătirea Raportului pentru Conferinţa ştiinţifico–
practică în cadrul Zilei Dunării (29 iunie);
analiza stării de lucru la sondele de ţiţei şi gaze, aflate în gestiunea
statului şi prezentarea unui plan de măsuri (rl. Cantemir, rl.Cahul);
un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj;
colectarea informaţiei privind cantitatea de deşeuri de anvelope uzate de
la agenţii economici care prestează activităţi de gestionare a deşeurilor,
pentru perioada 2011-2012.
De examinat şi supus expertizei/autorizării:
18 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective;
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.

Şef adjunct al Inspectoratului

Valentina ŢAPIŞ

