Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 18.05.2012 până la 25.05. 2012
Grigore Prisăcaru, şef, Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 226915.
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Compone
nta

Nr
.
I.

Materialul descriptiv.

Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IES.
a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.

1.

Realizări
totalizatoare pe
Inspectorat.

Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 350 acte de control;
- au fost întocmite 204 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 48375 lei, serviciile achitate
constituie 50185 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 65 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:
- 21 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 13 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 20 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 5 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 5 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 40 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 18 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 36
petiţii parvenite în
structurile IES în formă de plîngeri şi semnale.

2.

Cazuri
relevante.

b) Probleme de fond.
1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

Primit în lucru:
5 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.
Examinat:
şi transmis Ministerului Mediului şi Ministerului Economiei Chestionarul
completat (la solicitarea Ministerului Economiei) referitor la evaluarea
procesului de implementare a Legii nr.160 din 22.07.11 privind reglementarea
prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
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şi remis fără examinare cererea d-nei Filimon Valentina, director S.A.
„Piscicultorul”, cu privire la retragerea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei
(AFSA), nr.1976 din 03.06.2011 pentru G.Ţ. „Vizitiu Petru Mihai” din s.
Hristoforovca, com. Pîrliţa, r-nul Ungheni. Temei: Legea nr.190 din 19.07.1994
cu privire la petiţionare, art. 20, care stipulează –„Petiţiile adresate a doua
oară, care nu conţin argumente ori informaţii noi, nu se reexaminează, fapt
despre care este informat în scris sau în formă electronică petiţionarul;
solicitarea FPC „Angroconscom” S.R.L. cu privire la proiectul investiţional
„Utilizarea anvelopelor auto cu capacitatea de 2100 tone anual” şi perfectat
proiectul de răspuns privind interdicţia arderii deşeurilor de orice provenienţă
în temeiul art.20 alin.(1) din Legea nr.1347 din 09.10.97 privind deşeurile de
producţie şi menajere;
şi perfectat proiectul răspunsului în adresa Ministerului Mediului (la solicitarea
Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei) la sesizarea
deputatului în Parlamentul Republicii Moldova cu privire la verificarea
legalităţii acţiunilor membrilor Consiliului de Administrare a Fondului
Ecologic Naţional la aprobarea finanţării proiectului de construcţie a
„Întreprinderii de prelucrare a deşeurilor animaliere şi agricole cu captarea
biogazului din s. Fîrlădeni, r-nul Hînceşti” a „Garma Grup”S.R.L;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate
Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 1 întreprindere S.A. „Basarabia
Nord”, str. Victoriei, 90A, mun. Bălţi;
plîngerea Doamnei Tarasova Svetlana, parvenită către Ministerul Mediului,
referitor la tăierea unui arbore în str. Calea Ieşilor, 47, mun. Chişinău, fiind dat
răspuns că pentru arborele menţionat a fost eliberată de către Agenţia Ecologică
Chişinău autorizaţia pentru efectuarea tăierii cu nr. 009539 din 27.03.2012;
petiţia locatarilor din preajma IMSP Spitalului Clinic de Psihiatrie din mun.
Chişinău parvenit către Ministerul Mediului, referitor la încălcările legislaţiei
de mediu în timpul efectuării intervenţiilor silvotehnice efectuate de către
administraţia instituţiei, fiind dat răspuns că în urma prezentării IMSP
Spitalului Clinic de Psihiatrie a pachetului de acte pentru obţinerea autorizaţiei
pentru efectuarea tăierilor în terenurile împădurite, de către Inspectoratul
Ecologic de Stat la data de 01.04.2011 a fost eliberată autorizaţia cu nr. 007957
şi de către IMSP Spitalului Clinic de Psihiatrie a fost achiziţionaţi pentru
plantare 187 arbori de talie înaltă, care au fost plantaţi în golurile existente ale
parcului;
avizate 3 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului;
avizate 10 dosare de uz fitosanitar;
şi avizat terenul cu suprafaţa de 0,275 ha din com. Grătieşti, şos. Balcani, 12,
mun. Chişinău, pentru proiectarea şi reconstruirea Staţiei de deservire şi
reparaţie a automobilelor, Construirea unui hangar şi garaj pentru 23
autovehicule, beneficiar SRL „GARAGE SV”.
cu deplasare la IE Rîşcani, pe data de 15-16.05.2012 pentru verificarea:
1. datelor invocate în demersul din 18.04.2012 privind incomodităţile create
la locul de muncă, înaintat în adresa Inspectoratului Ecologic de Stat
(IES) de către inspectorul principal IE Rîşcani, Nicolae Cojocari.
2. activităţii IE Rîşcani, corectitudinea întocmirii proceselor-verbale şi a
actelor de control ecologic, precum şi legalitatea acestora.
3. cu ieşire la faţa locului, a autorizaţiei pentru efectuarea tăierilor în
terenurile împădurite nr.004727 din 07.10.2011 eliberată Primăriei s.
Corlăteni pentru SRL „DAWERO”.
4. datelor expuse în Raportul de Serviciu prezentat de şeful inspecţiei
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ecologice Rîşcani, Vasile Grozavu şi confirmate de colaboratorii IE.
A fost întocmit Raportul cu privire la rezultatele controlului şi făcută
propunerea de sancţionarea a inspectorului principal al IE Rîşcani, Nicolae
Cojocari, pentru fiecare abatere disciplinară în parte sau înaintarea materialului
dat pentru examinare la comisia disciplinară a IES.
raportul privind rezultatele controlului din 15-16.05.2012 efectuat în
localităţile Negreşti, Ţîgăneşti (Mănăstirea Ţîgăneşti), raionul Străşeni.
Examinînd în cumul materialele anexate la Raport, s-a propus, de ai aplica
dnei Maria Trandafilov, inspector principal IE Străşeni sancţiune
disciplinară sub formă de avertisment;
plîngerea dlui Ion Guţu, domiciliat în s. Chirca, raionul Anenii Noi cu
privire la legalitatea eliberării Autorizaţiei pentru efectuarea tăierilor în
terenurile împădurite nr.007748 din 16.01.2012 şi a actului de control
nr.048186 din 13.01.2012, eliberate de IE Anenii Noi. S-a solicitat, în baza
art. 8 alin.(2) al Legii nr.190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare,
prelungirea termenului examinării materialului, cu informarea
petiţionarului.
Eliberat:
8 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie;
autorizaţia AEPA de emisii pentru S.A. „Basarabia Nord”, str. Victoriei, 90A,
mun. Bălţi.
Întocmit:
proces-verbal nr. 007618 din 23.05.12 administraţiei SA „Romaneşti” în temeiul
art. 149, Cod Contravenţional cu aplicarea sancţiunii contravenţionale sub formă
de amendă în mărime de 350 u.c. ce constituie 7000 lei, pentru poluarea
mediului cu cauzarea de prejudiciu;
un act de control la compartimentul resurse acvatice administraţiei SA
„Romaneşti”, s. Romaneşti, rl Străşeni;
un act de control la compartimentul resurse acvatice ÎMSP “Spitalul Clinic
Republican” , str. N. Testimiţeanu,29, mun. Chişinău;
un act de control la compartimentul resurse acvatice la ÎMSP “Institutul
Oncologic” din str. N. Testimiţeanu, 30, mun. Chişinău;
un act de control nr.024235 din 21.05.2012 şi avizul de acordare a terenului
nr.004715 la compartimentul resurse funciare, SRL „GARAGE SV”;
un act de control nr.024236 din 22.05.2012 la compartimentul gestionarea
deşeurilor, ÎMSP Institutul Oncologic;
un act de control nr.024237 din 22.05.2012 la compartimentul gestionarea
deşeurilor, ÎMSP Spitalul Clinic Republican;
un act de control nr.024238 din 23.05.2012 la compartimentul gestionarea
deşeurilor, IFP „Chiril Draganiuc” , Clinica „Vorniceni”;
un act de control nr.024239 din 24.05.2012 compartimentul gestionarea
deşeurilor, ÎMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie.
Elaborat:
dispoziţia către inspectorii-şefi ai AE/IE referitor la cazurile de inundaţii care
au avut loc recent;
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dispoziţia cu privire la asigurarea activităţii eficiente în cadrul Agenţiei
ecologice Chişinău.
Efectuat:
în UTA Găgăuzia monitorizarea desfăşurării campaniei de primăvară a
plantării arborilor şi arbuştilor, de amenajare şi salubrizare a localităţilor,
fiind organizată şi o întrevedere cu administraţia primăriei or. Comrat în
vederea neadmiterii construcţiei obiectelor fără avizul pozitiv al organelor
de mediu;
colectarea informaţiei, pentru Ministerul Mediului, privind rezultatele
extragerii plantelor medicinale în limitele hotarelor fondului forestier
conform autorizaţiilor eliberate de către Direcţia Resurse naturale şi
biodiversitate a Ministerului Mediului în anul 2011.
Grupul de lucru format din colaboratorii IES, specialist principal, Secţia
inspectare resurse acvatice şi aer atmosferic – Natalia Bragoi, şef secţie
analiza apei CIE al AE Chişinău – Liudmila Gherciu:
-

a efectuat controlul privind examinarea reţelelor de canalizare, staţiile de
pompare şi staţia de epurare a SA „Romaneşti” din s. Romaneşti, rl Străşeni.

Controlul ecologic de stat privind respectarea legislaţiei ecologice la
compartimentul resurse acvatice a agentului economic - SA „Romaneşti” a fost
efectuat cu scopul depistării şi lichidării sursei de poluare a r. Ichel. SA
„Romaneşti” pe tot parcursul controlului a fost reprezentată de directorul
executiv – Ceban Vasile şi maistrul staţiei de epurare - Arsenie Boris.
În rezultatul efectuării controlului la faţa locului s-au constatat următoarele:
Pentru determinarea gradului de poluare adus rîuleţului, afluent stîng al r.
Ichel, în urma fisurilor reţelelor de canalizare şi a nerespectării procesului
tehnologic al SP nr. 1 şi 2 şi staţiei de epurare, de către laboratorul CIE al AE
Chişinău au fost prelevate 8 probe de apă:
- SP nr. 1: aval şi amonte pe rîuleţ;
- SP nr. 2 : aval şi amonte pe rîuleţ;
- SEB: intrare şi ieşire de la SEB amonte şi aval de SEB pe rîuleţ.
Administraţiei SA „Romaneşti”, pe cazul dat, i s-a întocmit act de control cu
prescrierea indicaţiilor obligatorii:
- De a nu permite scurgeri ale apelor uzate neepurate în rîuleţ, afluent sţîng
al r. Ichel – permanent.
- Lichidare consecinţelor scurgerilor depistate pînă la 11.056.12
- De îndeplinit indicaţiile obligatorii prescrise în actul de control nr. 024265
din 11.05.12 .

Controale:
În comun cu AE Chişinău s-a efectuat control planificat a compartimentelor
resurse acvatice şi aer atmosferic şi gestionarea deşeurilor la ÎMSP “Spitalul Clinic
Republican”,
str. N. Testimiţeanu,29,
mun. Chişinău; ÎMSP “Institutul
Oncologic”; IMSP “Spitalul Clinic de psihiatrie, str. Costiujeni, 3, mun. Chişinău.
Participat:
la Conferinţa internaţională „Europenizarea serviciului public din Republica
Moldova prin consolidarea sistemului de meritocraţie în MRU, 24 mai 2012;
la seminarul (proiect) „Renaturarea rîurilor. Metode şi practici” , Chişinău, 22
mai 2012;

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
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Numărul de personal - 310.

2.

Resurse
umane
Financiară

3.

Juridică

Examinat:
petiţiile domnului Petrovici Nicolae şi anume: prima din 03.05.2012 adresată
Preşedintelui Republicii Moldova (remisă de către Serviciul petiţii şi
audienţă în adresa Ministerului Mediului cu Nr. 09/1-06-334 din
10.05.2012), şi a doua din 11.05.2012 adresată Prim-ministrului Republicii
Moldova (remisă de Secţia petiţii şi audienţă a Cancelariei de Stat în adresa
Ministerului Mediului cu nr. 08-1881/12 din 15 mai 2012) privind
distrugerea monumentului naturii „Defileul Trinca” , fiind informat prin
scrisorile nr.61/1-P/12, nr.61/2-P/12 din 25.05.2012 despre măsurile
întreprinse de organele de mediu inclusiv pîna la 22.05.2012 în vederea
neadmiterii acţiunilor ilegale de extragere a pietrei şi arderii varului,
totodată fiind necesar ca administraţia publică locală să asigure
respectarea regimului de protecţie a monumentului naturii „Defileul
Trinca”;
solicitarea Ministerului Mediului nr. DP-50/2012 din 23.05.2012 privind
prezentarea informaţiei referitor la reducerea numărului de unităţi de
personal, întru executarea prevederilor pct. 2 a Hotărîrii Guvernului RM
nr.589 din 29 iulie 2011 „Cu privire la limitele numărului de unităţi de
personal şi ale cheltuielilor de personal în sectorul bugetar pentru autorităţile
administraţiei publice centrale şi locale pe anul 2011”, pct.2 lit. d), 3 al
Ordinul Ministerului Mediului, nr.85 din 19 septembrie, 2011 „Cu privire la
limitele numărului de unităţi de personal şi ale cheltuielilor de personal pe
anul 2011 în cadrul Ministerului Mediului şi instituţiilor subordonate”, fiind
informat prin scrisoarea nr.883 din 25.05.2012 precum că au fost apreciate
şi stabilite în care subdiviziuni urmează a fi efectuate reduceri de personal,
cu prezentarea propunerilor referitor la modificarea Anexei nr.2 la
Hotărîrea Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003 „Cu privire la structura şi
efectivul-limită al serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor,
departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale”, în vederea
necesităţii asigurării reducerii numărului de personal în număr de 6 unităţi,
înaintate încă prin scrisoarea IES nr. 1790 din 27.09.2011;
solicitarea Ministerului Economiei nr. 04/1-2657 din 07.05.2012 privind
completarea chestionarului în scopul monitorizării procesului de
implementare a Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin

1.

Contribuţia la FEL – de la începutul anului 2012 au fost înregistrate venituri în
sumă de 5824,9 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 232,2 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 23.05.2012, constituie – 3864,6
mii lei.
Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor,
constituie 1393,5 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 84,7 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial, constituie 23.05.2012 – 262,5 mii lei.
Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile teritoriale
sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.
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autorizare a activităţii de întreprinzător, care a intrat în vigoare la
14.04.2012, fiind examinat în comun cu Direcţia expertiză ecologică şi
autorizaţii de mediu şi Direcţia inspectare generală cu completarea
chestionarului, fiind date răspunsuri la întrebările înaintate, cu prezentare şi
propuneri argumentate privind necesitatea includerii avizului expertizei
ecologice la documentaţia de proiect în nomenclatorul actelor permisive cu
transmiterea informaţiei solicitate prin scrisoarea IES nr. 879 din
24.05.2012.
Participat:
în cadrul şedinţei de judecată la Curtea de Apel Chişinău, la examinarea
cererii de apel depusă de Inspectoratul Ecologic de Stat împotriva Hotărîrii
Judecătoriei economice de circumscripţie din 07.11.2011 în acţiunea SC
„Crist-Valg” SRL către Inspectoratul Ecologic de Stat, privind încasarea
datoriei pentru serviciile de reparaţie a încăperilor, în sumă de 40 902 lei
67 bani, şi taxei de stat în sumă de 1227 lei, în total 42 129 lei 67 bani,
fiind amînată pentru data de 14.06.2012 la şedinţa Colegiului civil şi de
contencios administrativ în legătură cu neprezentarea reprezentantului
intimatului la şedinţă;
în cadrul şedinţei de judecată la Judecătoria Rîşcani la acţiunea Î.C.S. FVD
„MОЛДАВСКИЙ СТАНДАРТ” S.R.L. şi Î.C.S. FVC „ЗОЛОТОЙ
АИСТ” S.R.L. către Camera de Licenţiere şi Inspectoratul Ecologic de
Stat privind constatarea activităţii întreprinderilor ca legală, fiind emisă
încheierea privind transmiterea dosarului după competenţă jurisdicţională
Judecătoriei Centru.

Au acordat:
asistenţă consultativ-metodică Inspecţiilor ecologice Floreşti, Edineţ, Agenţiei
ecologice Chişinău, U.T.A. Găgăuzia, referitor atribuţiile agentului
constatator la examinarea cauzelor contravenţionale parvenite de la alte
organe de specialitate, de recuperare a prejudiciului cauzat mediul;
asistenţă şi verificat şi coordonat proiectele de ordine cu privire la personal.
4.
5.
6.

Internaţiona
lă
Colaborare

Massmedia
II.

1.

Publicate articole - 3;
Emisiuni radio, TV - 2.

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

Acţiuni
măsuri

şi De examinat şi supus expertizei/autorizării:
17 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective;
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respective pentru 4
întreprinderi;
De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.:
solicitarea primăriei satului Şirăuţi, r-nul Briceni de a i se permite curăţarea
parţială a albiei rîului Prut, în preajma localităţii;
solicitarea Guvernului R.Moldova la adresarea companiei Greenworks
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Holding N.V. de a acorda asistenţa necesară în susţinerea proiectelor ce ţin de
protecţia mediului, inclusiv de soluţionarea complexă a problemei deşeurilor în
mun. Chişinău şi pe tot teritoriul ţării;
solicitarea Ministerului Mediului cu privire la examinarea Regulamentului
privind protecţia apelor de suprafaţă şi planului de lucru pentru identificarea,
delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă de suprafaţă;
solicitarea Î.M. „Orange Moldova” S.A. referitor la eliberarea Avizului
privind operarea, gestionarea, mentenanţa şi/sau lichidarea reţelelor de comunicaţii
electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova – s. Barboieni, r-nul
Nisporeni şi s. Goteşti, r-nul Cantemir.
plîngerea asociatului, dl. Stoicov Stepan al SC „Colomeeţ Valentin” SRL cu
privire la contracararea acţiunilor ilegale la întreprinderea de extragere a
prundişului, nisipului, fabricarea cărămizilor şi ţiglei din lut ars;
petiţia parvenită către Ministerul Mediului, de la locatarii întovărăşirii
pomicole „Silviaonit”, raionul Criuleni, referitor la defrişarea pădurii pe teritoriul
cantonului nr. 2 al ocolului silvic Vadul lui Vodă;
cererea dlui Victor Ţicu referitor la extragerea a doi arbori de pe teritoriu
proprietate privată din str. Maria Drăgan, 28/3, mun. Chişinău;
demersul ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind autorizarea
extragerii arborilor avariaţi din aliniamentul străzii Grigore Ureche, mun.
Chişinău;
cererea IM „Food Planet Restaurant” SRL Mc Donald,s, Botanica din bd.
Dacia 21/1, mun. Chişinău referitor la autorizarea extragerii a doi brazi uscaţi.
petiţia Cancelariei de Stat referitor la poluarea a 10 fîntîni de mină din s.
Şestaci, rl Şoldăneşti;
sesizarea avocatului al SRL „Olinec” Olesea Perean;
plîngerea pe inspectorul AE Chişinău, dna Emilia Zgîrcu, înaintată de cet.
Victor Moraru, domiciliat str. Sfînta Vineri, 71 „A”, mun. Chişinău.
demersul înaintat de Şeful Oficiului teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat,
dl Anatolie Postolache, cu privire la acţiunile/inacţiunile contrar legislaţiei
R.Moldova ce ţine de executarea atribuţiilor de serviciu a colaboratorilor IE
Hînceşti, şefului-interimar Boris Ţurcanu şi inspectorului Melinte Artiom.
plîngerea cu privire la neobiectivitatea Inspecţiei ecologice Orhei la luarea
deciziilor, înaintată IES de cet. Maria Ciloci, domiciliată s. Joloboc, raionul Orhei.
petiţia înaintată Deputatului în Parlament, dlui Nicolae Olaru de la cet.
Valeriu Gîrlea, domiciliat str. Sciusev, 13, ap.15, or. Rezina cu privire la acţiunile
întreprinse faţă de dl Valeriu Gîrlea de către IE Rezina.
De participat:
la Seminarul de prezentare a analizelor economice a priorităţilor în
domeniul managementului substanţelor chimice la 30.05.2012,
str.Cosmonauţilor, 9;
De efectuat:
monitorizarea informaţiei referitor la depistarea şi contracararea cazurilor de
folosire ilegală a apei din r. Nistru;
monitorizarea informaţiei referitor la acţiunea - concurs “Rîu curat de la sat la
sat”.
controlul gestionării deşeurilor menajere solide şi medicale la Instituţiile
medicale din ţară;
un raid în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj, tăieri ilicite
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şi pescuit ilicit.

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

Ex. D.Osipov, 226915

Valentina ŢAPIŞ

