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Informaţie
privind activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
şi a subdiviziunilor sale teritoriale (21.03.11-25.03.11)

Rezumat al activităţii pe Inspectorat.
Realizări mai importante din activitatea de bază:
- au fost întocmite 414 acte de control;
- au fost întocmite 202 procese-verbale;
- au fost prestate servicii în valoare de 103 609 lei, serviciile achitate
constituie 95 972 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 47 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:
- 36 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 21 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 15 avize ale expertizei ecologice de stat;
- 4 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 6 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 50 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 11 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 21 petiţii parvenite în structurile IES
în formă de plîngeri şi semnale.

Specialiştii Aparatului Inspectoratului Ecologic de Stat,
Au examinat:
materialele şi eliberat ulterior autorizaţia pentru tăieri de igienă a arborilor
pe teritoriul administrat de Spitalului de Urgenţă;
petiţia Spitalului Clinic de Psihiatrie cu privire la tăierea arborilor pe
teritoriul subordonat fără coordonarea cu organele de mediu;
întocmit şi expediat în adresa Ministerului Mediului răspunsul la solicitarea
Primăriei Generale a mun. Chişinău privind atribuirea terenului CIE
„Moldexpo” S.A. din parcul Valea Morilor;
întocmit şi expediat Avizul studiului de fezabilitate „Punerea în siguranţă şi
reabilitarea amenajărilor de la Nodul Hidrotehnic „Costeşti-Stînca”, elaborat
în 2010 de S.C. „AQUA PROIECT” Bucureşti, în cadrul Proiectului „EAST
AVERT” în adresa Agenţiei „Apele Moldovei”;
întocmit şi expediat răspuns în adresa „KAVPEN” S.R.L. privind
oportunitatea expertizei ecologice de stat la documentaţia de proiect pentru
activitatea de extragere şi îmbuteliere a apei din sonda nr.2742 din com.
Purcari, r-nul Ştefan Vodă;
întocmit şi expediat răspunsul în adresa unui grup de cetăţeni ai or. Ialoveni,
primăriei or. Ialoveni, spitalului raional Ialoveni cu privire la retragerea
avizului expertizei ecologice de stat nr.11 din 04.06.10 la proiectul
„Reconstrucţiei Secţiei de Medicină legală şi Patomorfologie din or.
Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 19”, eliberat de inspecţia Ecologică
Ialoveni;
cu ieşire la faţa locului, activităţile de amplasare a unei parcări auto cu
unităţi de comercializare a Întreprinderii DOMUS în fîşia riverană a rîului
Bîc, or. Chişinău;
cu ieşire la faţa locului, adresarea unui grup de locuitori, instituţii de
învăţămînt şi unităţi de producere din or. Orhei, venită de la prim-ministru al
RM privind dezacordul cu autoritatea publică locală la amplasarea staţiei de
alimentare cu carburanţi pe strada Vasile Lupu, 156 din or. Orhei, şi Nota
de serviciu a dlui Sava Ion, şef al Inspecţei Ecologice Orhei referitor la
aprecierea modului de acordare de către I. Caliniuc, şef-adjunct, Direcţie
IES a terenului pentru amplasarea şi proiectarea staţiei de alimentare cu
combustibil şi gaz lichefiat din str. V. Lupu, 156, or. Orhei;
şi pregătit răspuns la demersul parvenit de la cet. Vladislav Melnic privind
legalitatea alocării terenurilor agricole din satul Cotul Morii, raionul
Hînceşti, pentru construirea caselor de locuit individuale persoanelor
sinistrate în urma calamităţilor naturale (inundaţiilor) din anul 2010;
şi pregătit răspuns la demersul Agenţiei Proprietăţii Publice în vederea
desemnării persoanei responsabile de participare în componenţa comisiei de
selectare a partenerului privat în cadrul proiectului parteneriat public – privat
„Parcare auto multietajată” a ÎS „Aeroportul Internaţional Chişinău”;

Planul de acţiuni pentru îmbunătăţirea managementului apelor în bazinul
r.Bîc, prezentat de către Organizaţia teritorială Chişinău MEM;
şi pregătit aviz la materialul de modificare a categoriei terenului;
şi pregătit aviz la proiectul de Hotărâre a Guvernului „Cu privire la schimbul
şi modificarea categoriei destinaţiei terenurilor”;
şi avizat 5 dosare a produselor de uz fitosanitar;
şi avizat 3 proiecte privind gestionarea deşeurilor pentru susţinerea
financiară de la FEN;
11 proiecte de susţinere financiară la compartimentul resurse acvatice şi aer
atmosferic înaintate la FEN;
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Avize şi Autorizaţii AEPA de emisii
respectiv pentru 21 întreprinderi:
1. S.R.L. „Prodtehmet”, or. Străşeni.
2. S.R.L. „Mih – Petrol” SAC, str. M. Eminescu nr.55, or. Făleşti.
3. S.R.L. „Vesi” SAC, str. Tighina, 54, s. Varniţa, r-nul Anenii
Noi.
4. S.A. „Petrom-Moldova” PECO nr. 54, str. Ştefan cel Mare, 6B,
or. Cimişlia.
5. S.A. „Petrom-Moldova” PECO nr. 67, str. Olimpică, 7A, or.
Briceni.
6. S.R.L. „Bemol Retail” SAC nr. 34, str. Vadul lui Vodă, mun.
Chişinău.
7. S.R.L. „Bemol Retail” SAC nr. 19, str. Ştefan cel Mare, 95,
mun. Bălţi.
8. S.R.L. „Bemol Retail” SAC nr. 40, str. Mioriţa, 13, mun.
Chişinău.
9. S.R.L. „Gesan-Grup”, str. Alba Iulia, 75, or. Chişinău.
10.Î.I. „Cristel Scutari” ,str. Ştefan cel Mare, 3, or. Donduşeni.
11.Întreprinderea mun. Specializată „Liftservice”, str. Transnistria,
10, or. Chişinău.
12.S.R.L. „Casa Mare-Ţărăncuţa”, str. Decebal, 33, or. Bălţi.
13.S.A. „Codru”, str. Mateevici,14, or. Străşeni.
14.S.R.L. „Apa Vieţii”, str. Golia, 10, mun. Chişinău.
15.Î.I. „Leicovici P” or. Comrat.
16.S.R.L. „Lozmangal-Grup”, şos. Chişinăului,3, or. Străşeni.
17.„JLG” S.A., str. Sarmizegetusa, 90, or. Chişinău.
18.Persoana fizică Roşca Valeriu, s. Onişcani, r-nul Călăraşi.
19.S.R.L. „Vaptos” , str. Coloniţa, 108, or. Chişinău.
20.C.P. „Iunat” - staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz
lichefiat, str. Tretiacov, 154, or. Comrat.
21.Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A. str. A. Doga,4, mun.
Chişinău. Centrul de Munca Cimislia.

Au fost primite pentru expertiza ecologică (prin verificarea prealabilă în baza
Instrucţiunii nr.188 din 10.09.02, p.2,3. din nota Anexei 2) a complexităţii
documentaţiei de proiect, dispunerii de coordonările necesare, corespunderii
normelor) 6 proiecte de execuţie:
1. „Reconstrucţia staţiei de alimentare cu combustibil şi gaz lichefiat nr.1
din str. Arborilor, or. Chişinău” al S.A. „Tirex Petrol”;
2. „Staţie de alimentare cu combustibil şi staţie de alimentare cu gaz
lichefiat din or. Briceni” al S.R.L. „Danatpet”;
3. „Reconstrucţia apeductului şi canalizării a micro raionului de locuinţe cu
construcţii de mai multe nivele din s. Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă (etapa
II)”, primăria satului Olăneşti;
4. „Cariera de gresie calcaroasă pentru producerea pietrei brute cu
capacitatea de 5 mii m3/an din zăcămîntul „Cărpineni-3”, r-nul Hînceşti,
cu recultivarea carierei” al Î.I. „Secu Teodor”;
5. „Proiectul II de modernizare a Aeroportului Internaţional Chişinău” al
Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”;
6. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str.
Uzinelor, mun. Chişinău” a „Vitla-Petrol” S.R.L.
Au fost eliberate:
4 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie:
1. „Staţie de deservire tehnică cu încăperi sociale din str. Lomonosov,17,
or. Ceadîr-Lunga” al S.R.L. „Ivautocom”;
2. „Centrul de deservire tehnică a automobilelor cu încăperi de oficii din
str. Otovasca, 1/1, mun. Chişinău” al S.R.L. „Conduct-Linia”;
3. „Complexul de măsuri pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor în
raionul Cantemir” al Î.S. „Staţiunea Tehnologică pentru Irigare Cahul;
4. „Valorificarea zăcămîntului de nisip pentru construcţii din s. Batîr, r-nul
Cimişlia, cu recultivarea carierei” al S.A. „Drumuri Căinari”.
Au fost eliberate 4 Autorizaţii de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 4
întreprinderi:
1. S.A. „Cereale Vulcăneşti”, str. Telman, 16, or. Vulcăneşti.
2. Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul-raional Cimişlia, r-nul
Cimişlia.
3. S.A. „Franzeluţa”, mun. Chişinău.
4. S.A. „Zubreşti” s. Zubreşti, r-nul Străşeni.
Au întocmit:
răspuns la petiţia dlui A.Cebotaru, locatar din str.Calea Ieşilor, 59/7,
ap.4, or.Chişinău cu privire la incomodităţile de trai, create în rezultatul
activităţii de producere a fabricii de mobilă „Ergolemn” SRL din
str.Calea Ieşilor, 59/2 mun.Chişinău;
Dispoziţia cu privire la salubrizarea şi amenajarea localităţilor
Republicii;

un proces-verbal SRL „Euroflora-Com” pe cazul încălcării regulilor de
gestionare a deşeurilor, art. 154 alin. (1) al CC al RM, fiind aplicată o
amendă în marime de 6000 lei.
un proces-verbal cetăţeanului Lupan Ivan pe cazul tăierii ilegale a
arborilor şi arbuştilor, art. 122 alin. (1) al CC al RM, fiind aplicată o
amendă în marime de 800 lei. Prejudiciul cauzat mediului fiind de 162
lei.
Au participat:
pe data de 23.03.11 în şedinţa grupului de lucru organizată de Cancelaria
de Stat a R.Moldova privind coordonarea şi elaborarea unui mecanism
unic de implementare a proiectelor strategice la nivel naţional;
pe data de 23.03.2011 la şedinţa organizată de către Centrul de stat pentru
atestarea şi omologarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
în grupul de lucru al IES la inspectarea teritoriului monumentului naturii
geologic şi paleontologic „Defileul Trinca”, deţinător funciar – primăria
s. Trinca, amplasat la sud-vest de satul Trinca, raionul Edineţ. (Activtăţile
ilicite de producere a varului stins în fîşia riverană de protecţie a rîului
Draghişte) şi la inspectarea sistemului de canalizare a şcolii sportive din
s. Trinca.
Au efectuat:
un control al activităţii Inspecţiilor Ecologice Edineţ şi Drochia la
compartimentele expertiză, autorizări;
o deplasare în r-l Ialoveni pentru inventarierea sondelor arteziene, cu
întocmirea a 9 acte de control.
Activitatea preconizată pentru (28.03.11 - 01.04.11)
Avem de examinat şi supus expertizei ecologice de stat 19 proiecte de
execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective :
1. „Cheiul Portului Internaţional Liber Giurgiuleşti” al Î.C.S. „Danube
Logistics” S.R.L. (examinarea este stopată pînă la prezentarea avizului
Serviciului Piscicol);
2. „Tabără de odihnă pentru copii cu 160 locuri în com. Ruseştii Noi, raionul
Ialoveni”, primăria s. Ruseştii Noi;
3. „Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător a concepţiei de
proiect: ”Lucrările de menţinere a canalului navigabil pe sectorul fluviului
Nistru km. 346,2-356,0 de la estuar” al „Navatur-service” S.R.L.;
4. „Reabilitarea drumului M21 Chişinău-Dubăsari-Poltava (Ucraina)
categoria Ib, km 6-15” al Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”;
5. „Centrul de Tehnologii Ionizante din str. Pădurii, 26/1, mun. Chişinău al
Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei;

6. „Staţie de epurare şi reconstrucţia staţiilor de pompare a canalizării din
com. Budeşti, mun. Chişinău”, primăria comunei Budeşti;
7. „Instalaţii de epurare a canalizării pentru gimnaziul cu 640 locuri din s.
Baimaclia, r-nul Căuşeni”, primăria com. Baimaclia;
8. „Construcţia bazinului de acumulare a apei în hotarele administrativteritoriale ale s. Vorniceni, r-nul Străşeni” al persoanei fizice Triboi Ion.
9. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat, spălătorie auto
cu posturi de deservire tehnică din s. Niorcani, r-nul Soroca” al S.R.L.
„Otacitrans”;
10. „Staţia de epurare a apelor uzate şi colectorul apelor efluente în or. Orhei:
servicii consultative privind proiectul tehnic detaliat, documentele de
licitaţie şi supraveghere tehnică” al „Unităţii de Implementare a Proiectelor
de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare”;
11.„Studiul de fezabilitate pentru crearea parcului industrial Chinez în or.
Orhei”, Ministerul Economiei al Republicii Moldova;
12.„Obiectiv de menire socială şi de producere din str. V. Micle, 12/1, or.
Cricova” al persoanei fizice Petru Nagalisov;
13. „Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea cu apă a „Întreprinderii
pentru Selecţie şi Reproducţie în Zootehnie Micăuţi” S.A. din s. Micăuţi, rnul Străşeni” al ÎPSRZ „Micăuţi” S.A.;
14.„Reconstrucţia staţiei de alimentare cu combustibil şi gaz lichefiat nr.1 din
str. Arborilor, or. Chişinău” al S.A. „Tirex Petrol”;
15.„Staţie de alimentare cu combustibil şi staţie de alimentare cu gaz lichefiat
din or. Briceni” al S.R.L. „Danatpet”;
16.„Reconstrucţia apeductului şi canalizării a micro raionului de locuinţe cu
construcţii de mai multe nivele din s. Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă (etapa
II)”, primăria satului Olăneşti;
17.„Cariera de gresie calcaroasă pentru producerea pietrei brute cu capacitatea
de 5 mii m3/an din zăcămîntul „Cărpineni-3”, r-nul Hînceşti, cu
recultivarea carierei” al Î.I. „Secu Teodor”;
18.„Proiectul II de modernizare a Aeroportului Internaţional Chişinău” al Î.S.
„Aeroportul Internaţional Chişinău”;
19. „Staţie de alimentare cu produse petroliere şi gaz lichefiat din str.
Uzinelor, mun. Chişinău” al „Vitla-Petrol” S.R.L.
proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul
atmosferic (ELA) şi eliberat Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv
pentru 50 întreprinderi.
1. Î.I. „S. V. Pancratov”, str. B. P. Hajdeu,2/2, or. Bălţi.
2. S.R.L. „Elitservice-Auto”, str. M Costin, 116, or. Bălţi.
3. Î.M. „Călăraşi Divin” S.A., str. Călăraşilor, 10, or. Călăraşi.
4. Î.M. „Călăraşi Divin” S.A., s. Răciula, r-nul Călăraşi.
5. S.A. „Franzeluţa”, str. Sarmizegetusa, 30, or. Chişinău.
6. S.A. „Tirex Petrol”, str. Columna, 90, or. Chişinău.

7. S.A. „Tirex Petrol” SACG nr.45 din s. Elizavetovca, r-nul
Ungheni.
8. S.A. „Tirex Petrol” SACG nr.24 din or. Glodeni.
9. Roşca Valeriu Ion, „Secţia de prelucrare a lemnului din s.
Onişcani, r-nul Călăraşi”.
10.Î.I. „Servis-Nucă”, s. Cania, r-nul Cantemir.
11.S.R.L. „Vegas-Auto 44”, s. Nişcani, r-nul Călăraşi.
12.Î.C.S. „R.E.D. UNION FENOSA” S.A., Centrul de Muncă
Taraclia.
13.Î.I. „Bajurean” or. Edineţ.
14.Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., str. A. Doga,4, mun.
Chişinău.
15.S.R.L. „BIComplex”, str. Munceşti, 89, mun. Chişinău.
16.S.R.L. „Oldimcom-Plus”, str. Bojole 58/2, or. Călăraşi.
17.Î.I. „Sapojnic Anatol”, s. Peticeni, r-nul Călăraşi.
18.S.A. „Termocom” în procedura planului, str. T. Vladimirescu,
6, or. Chişinău.
19.S.R.L. „Aligocomex”, str. Alexandru cel Bun,182, or.
Călăraşi.
20.S.R.L. „Zapvitvas” s. Ivanovca, r-nul Hînceşti.
21.Î.S. „Moldelectrica” filiala „Reţelele electrice de tensiune
înaltă Nord”, str. Ştefan cel Mare, 180, mun. Bălţi.
22.S.A. „Tirex Petrol” SAC nr.45, str. Naţională, or. Ungheni.
23.S.A. „Tirex Petrol” SAC nr.32, str. 31 August,1, or. Criuleni.
24.S.A. „Tirex Petrol” SAC nr.47, s. Talmaz, r-nul. Ştefan Vodă.
25.Î.I. „Cvasov Constantin” s. Lozova, r-nul Străşeni.
26.S.R.L. „Vesta” str. Olimpică,11, or. Briceni.
27.Î.I. „Ivan Dogotari” str. Frunze,1, or. Briceni.
28.Întreprinderea de Stat Silvocinegetică Străşeni, str. Ştefan cel
mare,1, or. Străşeni
29.Cooperativa de Construcţie a Garagelor nr.31, str. T. Strişcă,
12, or. Chişinău.
30.Î.C.S „RED UNION FENOSA” S.A., Centrul de muncă
Vulcăneşti.
31.Î.C.S „RED UNION FENOSA” S.A., Centrul de muncă
Taraclia.
32.S.R.L. „Vecas-Auto 44”, s. Nişcani, r-nul Călăraşi.
33.Î.M. „Vismos” S.A. , str. Uzinelor 5, or. Chişinău.
34.Î.I. „Lilian Ciobanu”, str. Chişinăului, 9, or.l Nisporeni.
35.Î.I. „Nicolae Nicolaescu”, s. Lozova, r-nul Străşeni.
36.S.A.”Moldtelecom”, Filiala Hînceşti, str. Chişinău,1,or.
Hînceşti.
37.S.R.L. „AXICONST”, str. Academiei, 13/1, or. Chişinău.
38.S.A. „REUPIES” , str. Columna, 170, or. Chişinău.
39.S.R.L. „AutoPlus-Com”, str. Bucovinei,1, mun. Chişinău.

40.Î.S. „Centrul de Instruire şi Producţie”, str. Pan Halippa, mun.
Chişinău.
41.Î.M. „Elita 5 Auto” S.R.L., bd. Dacia 55, or. Chişinău.
42.Persoana fizică Lozovanu Ion, str. Ştefan cel Mare,97, s.
Lozova, r-nul Străşeni.
43.S.R.L. „47 th PARALLEL”, bd. Ştefan cel Mare,132, mun.
Chişinău.
44.S.R.L. „Lukoil-Moldova” SAC nr.17, str. Valea Crucii,25,
mun. Chişinău.
45.S.R.L. „CORCOMLUX”, str. Alexandru cel Bun,2, or.
Călăraşi.
46.Persoana fizică Latîşeva N., s. Pocrovca, r-nul Donduşeni.
47.Î.I. Vadim Negură”, s. Pîrliţa, r-nul Unghni.
48.S.R.L. „Aqua hitrei”, str. Kiev, 9, or. Bălţi.
49.S.A. „DarnicGaz” , str. Ştefan cel Mare, 1a, or. Străşeni.
50.S.R.L. „Planeta”, s. Volintir, r-nul Ştefan Vodă.
proiectele Normativelor de deversări limitat admisibile (DLA) pentru
întreprinderea Î.M. „Apă-Canal” Ungheni, str. Naţională, 2.
materialele pentru eliberarea Autorizaţiei de folosinţă specială a apei
(AFSA) pentru 11 îtreprinderi.
1. SRL „Basarabia-Agroexport”, str. Tanchistov, 1, or. Comrat.
2. S.R.L. „Roua Piersicului”, s. Tochile Răducani, r-nul Leova.
3. Î.M. „Rediagro-Cris” S.R.L., s. Tîrnova, r-nul Donduşeni.
4. S.C. „Rom-Cris” S.R.L., s. Tîrnova, r-nul Donduşeni.
5. Întreprinderea „Agroinvest” SRL - secţie de întreţinere a porcilor în or.
Vulcăneşti.
6. S.C. „Agroseminvest” S.R,L. bd., Traian,16, mun. Chişinău.
7. S.A. „Centrala Electrică cu Termoficare nr.2”, str. M. Manole,3, mun.
Chişinău.
8. Persoana fizică Munteanu Constantin, s. Hagimus, r.nulCăuşeni.
9. S.R.L. „Supersonic”, s. Zîmbreni, r-nul Ialoveni.
10.S.R.L. „Akvasant-Hîncu”, str. Onisifor Ghibu 4/2, or. Chişinău.
11.Î.M. „Apă-Canal” Ungheni, str. Naţională, 2.
La fel avem de examinat:
1. demersul primăriei s. Pelinia, r-nul Drochia privind autorizarea extragerii
nisipului din cariera satului (neautorizată) pentru restaurarea căii de acces
spre grădiniţa de copii nr.2 şi gimnaziu;
2. solicitarea domnului Viceministru al economiei Octavian Calmîc privind
examinarea parcului industrial chinezesc în or. Orhei;
3. solicitarea Viceprim – ministrului RM de a i se prezenta informaţia referitor
la măsurile necesare pentru definitivarea proiectului finanţat din FEN
„Aprovizionarea cu apă a s. Copanca, r-nul Căuşeni”;

4. şi de perfectat răspuns la Nota de serviciu a dlui Sava Ion, şef al Inspecţei
Ecologice Orhei referitor la aprecierea modului de acordare de către I.
Caliniuc, şef-adjunct, Direcţie IES, a terenului pentru amplasarea şi
proiectarea staţiei de alimentare cu combustibil şi gaz lichefiat din str. V.
Lupu, 156, or. Orhei;
5. decizia Consiliului raional Anenii Noi cu privire la stoparea depozitului
deşeurilor la poligonul DMS din com. Ţînţăreni;
6. adresarea unui grup de locuitori, instituţii de învăţămînt, unităţi de producere
din or. Orhei, venită de la prim-ministru al RMoldova, privind dezacordul cu
autoritatea publică locală la amplasarea staţiei de alimentare cu carburanţi pe
strada Vasile Lupu, 156 din or. Orhei.
De efectuat:
inventarierea sondelor arteziene în r-l Ialoveni;
examinarea adresării Procuraturii rlui Rezina .
De acordat:
consultaţii şi ajutor metodic inspectorilor din teritoriu.
Alte materiale vor fi examinate în ordinea parvenirii.

Şeful Inspectoratului

Ex. D.Osipov
22-69-15

Grigore PRISĂCARU

