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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  314  acte de control; 

- au fost întocmite  396  procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de  72 900 lei, serviciile achitate  

constituie  76 178  lei; 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate  73 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: 

 -   42   autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -   20  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -   3   autorizaţii de folosinţă specială a apei; 

-   10  avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  5  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 36 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 24 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 29 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

      

    Articole publicate: 

 IE Floreşti - revista raională „Actualităţi Floreştene”, a fost înaintat un 

articol pe tema „Bilunarul ecologic de primăvară, anul 2013”. 

 IE Briceni - revista „Meleag Natal”, articolele „Inspecţia Ecologică 

informează” şi „Ecologii pentru curăţenie, frumuseţe şi regulă”. 

 IE Cantemir - Ziarul raional  - Desfăşurarea acţiunii de primăvară           

„Cea mai verde ,mai salubră şi mai amenajată localitate”. 

 IE Rîşcani -  articolele: ,,Ziua Pămîntului de la vorbe la fapte” şi                    

,, Problemă alarmantă din or. Rîşcani”. 
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    Emisiuni radio, TV: 

 IE Bsarabeasca - segvenţă la televiziunea locală de la depozitul de păstarre a 

pesticidelor inunitilizabile. 

 IE Străşeni - la televiziunea locală ART TV -  “Problema salubrizării 

raionului”.           
 IE Glodeni – „Salubrizarea localităţii” - televiziunea locală „TV Prim 

Glodeni”. 

 

 

 

 Grija de Terra este concretă. 

 Seminar AFSA, AEPA. 

 Activităţi ecologice la Glodeni ocazionate de Ziua Pămîntului. 

 22 aprilie – Ziua Pămîntului . La Dubăsari cu dragoste de Plaiul 

natal. 

 22 aprilie – Ziua Pămîntului. Pentru a avea un mediu mai curat 

trebuie sa construim mentalităţi.  

3. Cazuri  

relevante 
 la 24.04.2013 a fost organizat seminarul de instruire a colaboratorilor 

subdiviziunilor IES din zona de sud a republicii cu agenda „Aplicarea 

prevederilor actelor legislative şi normative la perfectarea materialelor de 

eliberare a Autorizaţiilor pentru emisia poluanţilor în aerul atmosferic 

(AEPA) şi corectitudinea completării registrului pentru AEPA”; „Aplicarea 

prevederilor actelor legislative şi normative la perfectarea materialelor de 

eliberarea a Autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA) şi 

corectitudinea completării registrului pentru AFSA; 

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 

b) Probleme de fond. 
1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat: 

 şi avizat 2 materiale de modificare a categoriei destinaţiei terenului; 

 şi avizat 2 dosare ale produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor; 

 şi avizat 2 proiecte de Hotărîre a Guvernului cu privire la transmiterea şi 

modificarea destinaţiei unor terenuri; 

 şi pregătit răspuns la demersul SA „Orange Moldova” referitor la 

posibilitatea construirii reţelei de comunicaţii electronice care trece prin zona 

de frontieră , extravilanul s. Morenii Noi, r-nul Ungheni; 

 şi pregătit  răspuns dlui Ruslan Munteanu, şef direcţie generală SIS al RM 

referitor la un eventual pericol ecologic în legătură cu sistarea activităţii SRL 

„Carvit”; 

 şi expediat răspunsul Ministerului Mediului cu privire la examinarea 

proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, 

înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr.160 din 11 aprilie 2013) de către 

deputaţi în Parlament B. Vieru, O. Bodrug, I. Hadîrcă, M. Ghimpu; 

 la 22.04.13, dl Holban Valeriu a participat la şedinţa de lucru organizată de 

Ministrul Mediului privind simplificarea procesului de Autorizare a 

construcţiilor şi diminuării barierelor administrative în vederea desfăşurării 

activităţii de întreprinzător;  

 la 23.04.13, dl Stasiev Ştefan a participat la şedinţa de lucru organizată de 

Ministerul Mediului privind corectitudinea amplasării iazurilor de iernare a 
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peştelui în aval de lacul de acumulare „Ulmu”, com. Ulmu, r-nul Ialoveni” a 

„Drabant” S.R.L.; 

 la 23.04.13, dna Busuioc Valentina a participat în comisia de lucru cu ieşire 

la faţa locului, organizată la Interpelarea dlui Igor Dodon, Deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova de a examina adresarea unui grup de 

locuitori din străzile Calea Ieşilor, 19b, Pavel Boţu, 66 şi V. Belous, 49, 

mun. Bălţi referitor la legalitatea construcţiei obiectului „Staţie de alimentare 

a automobilelor cu produse petroliere şi hidrocarburi gazoase lichefiate în 

mun. Bălţi, str. Calea Ieşilor şi str. Glodenilor” al „Metalix Plus” S.R.L.; 

 la 24.04.13, dna Popriţac Rodica a participat la dezbaterea publică organizată 

de Comisia administraţie publică şi dezvoltare regională a Parlamentului 

R.M. asupra proiectelor de lege nr.2474 din 26.10.12 cu privire la 

modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul funciar nr.828-XII 

din 25.12.1991; Legea nr.317-XIII din 13.12.94 cu privire la Curtea 

Constituţională; Legea nr.436-XVI din 28.12.06 privind administraţia 

publică locală etc.); 

  şi expediat răspunsul în adresa „Topograf” S.R.L. cu privire la autentificarea 

Avizului expertizei ecologice de stat nr.05-5-1838/247 din 11.03.203 la 

proiectul de execuţie „Cariera de nisip şi prundiş cu capacitatea de 5 mii 

m
3
/an din s. Zăluceni, jud. Soroca, cu recultivare”; 

 şi expediat răspunsul la interpelarea dlui Nae-Simion Pleşca, Deputat în 

Parlamentul Republicii Moldova, privind emiterea autorizaţiilor de emisii a 

poluanţilor în aerul atmosferic de către Inspectoratul Ecologic de Stat în anii 

2011 şi 2012; 

 solicitarea dlui A. Droni, Vicepreşedintele Comitetului Executiv al CSI, 

privind actualizarea informaţiei referitor la respectarea regulilor de protecţie 

a mediului la proiectarea, construcţia şi exploatarea drumurilor auto 

internaţionale; 

  şi expediat Secţiei juridice proiectul Avizului IES la Avizul nr.08-818 din 

22.04.2013 al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) 

la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

referitor la proiectul de Lege cu privire la completarea Legii nr.851-XIII din 

29.05.1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra 

mediului înconjurător  cu articolul 20 “avizul Expertizei ecologice de stat”, 

la   proiectul de Lege referitor la completarea articolului 10 alineatul (1) cu 

litera e)” prospecţiunile hidrologice” şi litera f) “prospecţiunile pedologice” 

al Legii nr.163 din 9.07.2010 privind autorizarea lucrărilor de construcţie, la 

proiectul de Lege referitor la completarea cu poziţia 9 a listei actelor 

permisive din compartimentul „Inspectoratul Ecologic de Stat” al Legii 

nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţi de 

întreprinzător; 

 inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberat 

autorizaţiile de emisii respectiv pentru 3 întreprinderi: 1. „Ilcotex-Prim” 

S.R.L., str. N. Milescu Spătaru, 8/5, or. Chişinău; 2. S.R.L. „Producţie 

Mecanică”, str. Uzinelor, 88, or. Chişinău; 3. Î.M. „Agropiese TGR Grup” 

S.R.L., str. Traian, 2, or. Bălţi; 

  şi remis inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi 

eliberat autorizaţiile de emisii respectiv pentru 1 întreprinderi: „Trans Oil 

Refinery” S.R.L., str. Bugeacului, 24, or. Ceadîr-Lunga; 

 materialele ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind 
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autorizarea tăierii de igienă a arborilor din Parcul Silvic „Nistrean”, or. 

Vadul lui Vodă, pe o suprafaţă  de 2,5 ha, cu obţinerea unui volum de 21,0 

m3 masă lemnoasă; 

Notă: 

          Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

  materiale ÎM „Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind 

eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă a 23 arbori, din str. 

Petricani,21 , mun Chişinău, cu obţinerea unui volum de 21,0 m.    

Notă:                                              

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele ÎM „Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind 

autorizarea tăierii de igienă a 2 arbori din str. Calea Moşilor, 5/1, mun. 

Chişinău. 

Notă: 

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materiale ÎM „Asociaţiei de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind 

eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă a unui  arbore din 

şos. Hînceşti, mun. Chişinău; 

Notă:                                              

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

  materialele IMSP Staţia Zonală AMU „Centru”, privind eliberarea 

autorizaţiei pentru efectuarea tăierii de igienă a 15 arbori din str. C. 

Vîrnav,7, mun. Chişinău; 

Notă:                                              

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

  materialele întreprinderi „Moldsilva” privind eliberarea autorizaţiei pentru 

efectuarea tăierii de igienă selectivă în O.S. Cuhureşti, pe o suprafaţă  de 

1,3 ha, cu obţinerea unui volum de 48,0 m masă lemnoasă; 

Notă:                                              

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

  materialele pentru Direcţia generală pentru administrarea clădirilor GRM 

privind eliberarea autorizaţie  pentru efectuarea tăieri de igienă  a 19 arbori 

din str. Ştefan cel Mare,73 mun. Cnişinău;î 

Notă:                                              

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

  materialele pentru Universitatea de Stat de Medicină privind eliberarea 

autorizaţie pentru efectuarea tăieri de igienă a 18 arbori din bd. Ştefan cel 

Mare , mun. Chişinău; 

Notă:                                              

      Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

  materialele întreprinderii S.R.L. „Rocкsand – Cous” privind eliberarea 

autorizaţie pentru efectuarea tăieri de igienă a 5 arbori din mun. Chişinău.   

Notă:                                           

            Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cet. Verlan Ruslan pe cazul tăierii ilegale a arborilor, 

fără autorizaţie, în temeiul art. 122 alin. (1) CC al R.Moldova, fiindu-i 

aplicată amendă de 1000 lei, prejudiciu cauzat mediului fiind de 2725,2 

lei; 
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  un proces-verbal cet. Petriman Oleg  pe cazul tăierii ilegale a arborilor, 

fără autorizaţie, în temeiul art. 122  CC  al R.Moldova, fiindu-i aplicată 

amendă de 1000 lei; 

  un proces-verbal cet. Grosu Iulian  pe cazul încălcării regulilor de 

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

fiindu-i aplicată amendă de 400,0 lei; 

  un proces-verbal cet. Codreanu Alexandru  pe cazul încălcării regulilor 

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

fiindu-i aplicată amendă de 800,0 lei; 

  un proces-verbal cet. Golovco Iurie pe cazul încălcării regulilor de 

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

fiindu-i aplicată amendă de 800,0 lei; 

  un proces-verbal cet. Onuţă Vasile pe cazul încălcării regulilor de 

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

fiindu-i aplicată amendă de 400,0 lei; 

 un proces-verbal cet. Muchevit Roman 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. Jitari Petru pe cazul încălcării regulilor de 

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

fiindu-i aplicată amendă de 400,0 lei; 

  un proces-verbal cet. Potlovsci Serghei pe cazul încălcării regulilor de 

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

fiindu-i aplicată amendă de 400,0 lei; 

 un proces-verbal cet. Burlacu Vitalie pe cazul încălcării regulilor de 

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

fiindu-i aplicată amendă de 800,0 lei; 

 un proces-verbal cet. Lupaşcu Dumitru pe cazul încălcării regulilor de 

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

RM, fiindu-i aplicată amendă de 400,0 lei; 

 un proces-verbal cet. Rîbac Lidia pe cazul încălcării regulilor  de 

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

fiindu-i aplicată amendă de 400,0 lei; 

 un proces-verbal cet. Uncu Vitalii pe cazul  încălcării regulilor de 

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

fiindu-i aplicată amendă de 400,0 lei; 

  un proces-verbal cet. Torosean Vladoslav pe cazul  încălcării regulilor de 

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

fiindu-i aplicată amendă de 800,0 lei. 

 

Eliberat:  

 6 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie: 

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

Nistru”;      

2.  „Încăpere frigorifică industrială şi casa livădarului în extravilanul s. 

Tudora, r-nul Ştefan Vodă” al S.R.L. „IRIDREA”; 

3.  „Canalizarea satului Petruşeni, r-nul Rîşcani” primăria s. Petruşeni, r-nul 

Rîşcani; 

4.  „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat SAAG-M5 din str. Independenţei, 31, 
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or. Leova” al S.R.L. „Penta-Oil”; 

5. „Construcţia sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare în s. 

Şaptebani, r-nul Rîşcani”, primăria satului Şaptebani;   

6.   „Alimentarea cu apă şi canalizarea comunei Congazcicul de Sus, r-nul 

Comrat”, primăria comunei Congazcicul de Sus. 

        

Participat:  

 la şedinţa MM asupra ,,Protocolul,  Apa şi Sănătatea în Republica Moldova”; 

 la şedinţă IES ,, Rîul Bîc - zonă de catastrofă ecologică şi aprobarea  

programului de redresare a mediului; 

 la  24.04.2013 - la dezbaterea publică organizată de către Comisia 

administraţie publică şi dezvoltare regională asupra proiectelor de lege 

nr.2474 din 26.10.12 şi nr.940 din 08.05.12 cu privire la modificarea şi 

completarea unor acte legislative; 

 la  24.04.2013 - la şedinţa de lucru organizată de Ministerul Mediului cu 

privire la examinarea problemei abordate în demersul dlui M.Balan, 

directorul SIS al RM  ce ţine de poluarea apelor de suprafaţă ce traversează 

regiunea de sud a ţării, una din cauze fiind pătrunderea în apele rîurilor a 

substanţelor chimice de la depozitul centralizat de pesticide din or.Taraclia. 

 
Primit în lucru: 

 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 ulterioara 

expertiză ecologică 5 proiecte de execuţie.                                                              

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 6177,1 mii lei, inclusiv 

săptămîna curentă – 359,0 mii lei.  

    Soldul disponibil în contul trezorerial  la situaţia de 26.04.2013 constituie –     

4116,3 mii lei. 

 Servicii ecologice prestate contra plată.     
La situaţia 26.04.2013 suma acumulărilor la venituri constituie 1306,7 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 72,1 mii lei sau cu 72,5% din cele planificate pentru 

4 luni - 1800,9mii lei.  

Soldul disponibil este de 33,4 mii lei. 

 
 

3. 

 

Juridică 
Examinat:(sub aspect juridic) 

 proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

înaintat ca iniţiativă legislativă (nr. 160 din 11.04.2013) de către un grup de 

deputaţi, fiind perfectat avizul şi expediat Ministerului Mediului; 

 proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 451 din 30.07.2001 privind 

reglementarea prin licenţiere a activităţilor de întreprinzător, fiind elaborat 
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avizul corespunzător; 

 solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 401/09 din 

09.04.2013cu privire la eliberarea mandatului de control unic pentru 

efectuarea controalelor planificate conform graficului controalelor 

planificate pe trim. II 2013;   

  solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 447/09 din 

22.04.2013  privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control 

pentru efectuarea controlului inopinat, fiind perfectat răspunsul respectiv; 

 solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 451/09 din 

23.04.2013  privind eliberarea mandatului de control şi deciziei de control 

pentru efectuarea controlului inopinat, fiind perfectat răspunsul respectiv; 

 solicitarea Ministerului Justiţei privind modificarea şi completarea legislaţiei 

naţionale privind accesul la informaţie. 

 
Participat: 

 la Şedinţa de judecată în cadrul Judecătoriei sect. Rîşcani, mun. Chişinău pe 

cauza Lidia Marian către Inspectoratul Ecologic de Stat.  

 

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.: 

 informaţia către Mişcarea Ecologistă privind activităţile în domeniul 

utilizării şi protecţiei apelor în trimestru I al anului 2013; 

 solicitarea cu privire la sondelor arteziene din raionul Anenii -  Noi  în 

scopul protecţiei de poluare şi epuizare a surselor de alimentare cu apă. 

 materialele autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 2 

întreprinderi: 1. SEB Coloniţa a S.A. ”Apă-Canal Chişinău”; 2. SEB 

Goianul Nou a S.A. ”Apă - Canal Chişinău”; 

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

atmosferic (ELA) şi de eliberat Autorizaţiile de emisii AEPA respectiv 

pentru 5 întreprinderi;  

 interpelarea dlui Igor Dodon, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, 

de a examina cu ieşire la faţa locului adresarea unui număr mare de 

locuitori din străzile Calea Ieşilor, 19b, Pavel Boţu, 66 şi V.  Belous, 49, 

mun. Bălţi, referitor la legalitatea construcţiei obiectului „Staţie de 

alimentare a automobilelor cu produse petroliere şi hidrocarburi gazoase 

lichefiate în mun. Bălţi, str. Calea Ieşilor şi str. Glodenilor” al „Metalix 

Plus” S.R.L.(finalizat); 

 solicitarea „Nutavi” S.R.L. de a confirma că obiectul minier „Goieni-1, 

sectorul Făureşti, stratul 50” nu se află în zona de protecţie  a rîului Ichel 

 solicitarea „Zăcămînt” S.R.L. de a confirma că zăcămîntul de calcar pentru 

tăierea blocurilor şi plăcilor „Cricova-1” (sectorul Nord, orizontul 80) nu 

se află în zona de protecţie  a rîului Ichel. 
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                                                                                                     Veaceslav Untila, 

 Şeful  Inspectoratului                                                       
 

 

 

 Ex.D.Osipov 22-69-15 

   

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. 

 


