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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. 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Realizări 

totalizato-

are pe  

Inspecto-

rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cazuri 

relevante. 

 

Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  275  acte de control; 

- au fost întocmite 98 procese-verbale; 

- au fost prestate servicii în valoare de  32 809 lei, serviciile achitate  

constituie 25 202 lei; 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate 37 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: 

- 14  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

- 15 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

- 16 avize  ale expertizei ecologice de stat; 

- 2 autorizaţie de folosinţă specială a apei; 

 Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică 4 proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 31 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 12 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; 

 

 

b) Probleme de fond. 
1. Acţiuni şi 

măsuri 

curente de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

                                                              

Examinat: 

 demersul primarului s.Şestaci, rl. Şoldăneşti cu privire la identificarea 

sursei de poluare a fîntînilor din localitate. În urma evaluării s-au depistat 

rămăşiţe de pesticide în locul amplasării fostului depozit de păstrare a 
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 produselor fito-sanitare. IE Şoldăneşti a înaintat demersuri către Serviciul 

Situaţii Excepţionale şi Secţia Raională Fitosanitară în vederea 

întreprinderii acţiunilor necesare pentru lichidarea sursei de poluare; 

 materialele ÎM „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor Verzi” privind 

eliberarea autorizaţiei pentru efectuarea tăieri de igienă şi curăţire a 

arborilor de pe teritoriul Grădinilor Publice „Catedrala Naşterea 

Domnului” şi „Ştefan cel Mare” din mun. Chişinău. În rezultat a fost 

eliberată autorizaţia pentru tăierea de igienă a 16 arbori şi curăţirea    de 

ramuri uscate a 55 arbori din Grădinile Publice menţionate; 

 cererea dlui Victor Ţicu referitor la tăierea de igienă a doi arbori de pe 

teritoriul proprietate privată din str. Maria Drăgan, 28/3, mun. Chişinău.    

În rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere; 

 şi perfectat proiectul răspunsului în adresa Ministerului Mediului (V. 

Busuioc, V. Găluşcă) cu privire la abrogarea unor documente de politici; 

 şi perfectat proiectul răspunsului în adresa Ministerului Mediului la 

solicitarea Guvernului R.Moldova şi adresarea Companiei „Greenworks 

Holding N.V.”, Belgia 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. 

Documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului înconjurător şi 

documentaţia de proiect referitor la construcţia instalaţiilor de eliminare a 

deşeurilor şi a nămolului SEB prezentată pentru  efectuarea expertizei 

ecologice de stat trebuie să conţină coordonările prealabile de amplasare 

a instalaţiilor, rezultatele dezbaterilor publice şi avizele la proiect a 

autorităţilor publice locale şi centrale interesate, organelor de 

supraveghere şi control de stat eliberate în modul stabilit de legislaţie; 

 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. Termen – 

31.05.2012. Răspunsul a fost pregătit în termen şi înaintat dlui 

viceministru pentru semnare; 

 plîngerea dlui Ion Guţu, domiciliat s. Chirca, raionul Anenii Noi cu privire 

la legalitatea eliberării Autorizaţiei  nr.007748 din 16.01.2012 şi a actului 

de control nr.048186 din 13.01.2012, pentru efectuarea tăierilor în 

terenurile împădurite 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 şi informarea 

petiţionarului. Au fost făcute propuneri pentru înaintarea materialului la 

comisia disciplinară pentru aplicarea sancţiunii sub formă de mustrare; 

 şi perfectat proiectul răspunsului în adresa Ministerului cu privire la 

Solicitarea ce ţine de  examinarea Regulamentului privind protecţia apelor 

de suprafaţă şi planului de lucru pentru identificarea, delimitarea şi 

clasificarea corpurilor de apă de suprafaţă; 

 şi avizate 4 materiale de modificarea a categoriei destinaţiei terenului;  

 şi avizat 1 proiect de Hotărîre a Guvernului cu privire la schimbul, 

modificarea categoriei de destinaţie a terenului; 

 şi avizate 7 dosare de uz fitosanitar;  

 inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic şi eliberate 

Autorizaţiile AEPA de emisii respectiv pentru 5 întreprinderi. 

 

Eliberat: 

 5 avize ale expertizei ecologice pentru proiectele de execuţie; 
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Întocmit: 

 un act de control la compartimentul resurse acvatice ÎS “Centrul Republican 

Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare”, str. Romană, 1, mun. 

Chişinău; 

 răspuns la interpelarea Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al 

Ministerului Afacerilor Interne referitor la problema administrării substanţelor 

chimice în R.Moldova. Serviciul a fost informat, că în scopul organizării unui 

monitoring al poluării mediului înconjurător (apă, aer, sol) cu substanţe 

chimice, Guvernul prin Hotărîrea nr.961 din 21.08.2006 a aprobat 

Regulamentul reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra 

contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, 

otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, care stabileşte obiectivele 

controlului radioactiv, chimic şi biologic al mediului înconjurător, modul de 

organizare şi componenţa reţelei naţionale de observare şi control de laborator, 

precum şi sarcinile acesteia în regim obişnuit (activitate cotidiană), în regim 

sporit de pregătire şi  în situaţii excepţionale. Totodată Serviciul a fost informat 

că gestionarea substanţelor chimice privind depozitarea, neutralizarea şi 

transportarea lor se efectuează în strictă conformitate cu prevederile Legii cu 

privire la regimul produselor şi substanţelor nocive; 

 răspuns la demersul parvenit de la SRL „Mic Tan” referitor la expertizarea 

conţinutului chimic al deşeurilor rezultate în urma arderii depozitului de 

reactive chimice pe teritoriul SA „Nufărul” din or. Chişinău, str. M. Eminescu, 

70. Solicitantul a fost informat de faptul, că pentru determinarea conţinutului 

după categorii de substanţe chimice este necesar să se adreseze instituţiilor sau 

laboratoarelor acreditate şi dotate cu echipamente şi capacităţi analitice 

disponibile. Lista instituţiilor şi laboratoarelor acreditate, incluse în reţeaua 

naţională de observare şi control de laborator (R.N.O.C.L.) este reprezentată în 

Anexa 2 a Regulamentului reţelei naţionale de observare şi control de laborator 

asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, 

otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.961 din 21.08.2006; 

 răspuns la sesizarea avocatului Olesea Perean, reprezentantul firmei „Olinec” 

SRL referitor la legalitatea importării în R.Moldova a unui lot de pesticide 

(Sumilin 25 WP), pentru tratarea pădurilor împotriva dăunătorilor. Solicitanta a 

fost informată, că substanţa dată a fost omologată în anul 2006 cu nr.01-0315 şi 

conformat prin Certificatul de provenienţă şi calitate a produsului; 

 nota informativă (pregătită de dl Ion Caliniuc, şef adjunct, Direcţia inspectare a 

florei şi faunei, IES) privind încălcările depistate în autorizaţia de tăiere din 

şoseaua Balcani eliberată de inspectorul AE Chişinău, Artur Luca. 
 

Elaborat: 

 nota informativă pentru Ministerul Mediului cu privire la situaţia staţiilor de 

epurare a căror receptor este fluviul Nistru; 

 şi prezentat în adresa Ministerului Mediului informaţia privind situaţia 

ecologică la depozitele de păstrare a pesticidelor inutilizabile şi interzise.  

 

Efectuat: 

 un raid în vederea contracarării şi depistării cazurilor de încălcare a 

regimului de protecţie a apelor şi în temeiul art. 109 al Codului 

Contravenţional al R.Moldova, fiind încheiate 5 procese-verbale cu privire 

la contravenţii şi aplicate amenzi în sumă de 2000 lei, iar în temeiul art.114 
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privind încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor 

de pescuit al aceluiaşi cod au fost încheiate 2 procese-verbale cu aplicarea 

amenzii în sumă de 400 lei, prejudiciul cauzat mediului, fiind 380 lei; 

 calculul prejudiciului cauzat apei rîului Bîc de la evacuările de ape uzate 

neepurate  din colectorul de canalizare gravitaţional al Î.M. „Apă-Canal” 

Anenii Noi; 

 calculul prejudiciului cauzat apei afluentului pe stînga rîului Ichel de la 

evacuările de ape uzate neepurate din staţia de epurare a apelor uzate a 

fabricii de vin Romăneşti, r-nul Străşeni; 

 o deplasare în teritoriu (r-l Hînceşti, s. Fîrladeni) pentru examinare la faţa 

locului a scrisorii parvenite de la Şeful Oficiului teritorial Hînceşti al 

Cancelariei de Stat cu privire la tăierile ilicite a 74 arbori de specie nuc. – 

au fost acumulate materialele pe cazul dat şi la moment se pregăteşte 

răspunsul. 

 

Participat: 

 la evenimentul de lansare a traseului ecoturistic Donici-Curchi, parte a 

reţelei de trasee turistice în limitele viitorului Parc Naţional Orhei;  

 la seminarul naţional „Reţeaua Ecologică Naţională”, organizat în cadrul 

proiectului „Dezvoltarea Reţelei Ecologice Naţionale a Moldovei ca parte 

a Reţelei Ecologice Pan-Europene cu accent pe cooperarea 

transfrontalieră” implementată de Societatea Ecologică „Biotica” în 

colaborare cu Oficiul Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii 

(IUCN), cu Ministerul Mediului şi cu suportul Guvernului Norvegiei; 

 în cadrul comisiei interdepartamentale privind primirea – predarea 

terenului proprietate publică a statului, amplasat în hotarele administrativ- 

teritoriale ale satului Corlăteni, raionul Rîşcani din gestiunea Institutului de 

Cercetări pentru Culturile de Cîmp în gestiunea Serviciului 

Hidrometeorologic de Stat, în legătură cu construirea unei Staţii 

Hidrometeorologice; 

 la şedinţa Consiliului Interdepartamental pentru aprobarea produselor de 

uz fitosanitar şi a fertilizanţilor în R.Moldova; 

 la seminarul organizat în cadrul proiectului „Integrarea Managementului 

Durabil al Substanţelor Chimice în procesele de planificare a dezvoltării 

naţionale”, implementat de PNUD Moldova; 

 la seminarul privind prezentarea metodologiei de efectuare a inventarierii 

depozitelor DMS în regiunea Centru şi UTA Găgăuzia a R.Moldova; 

 la atelierul de lucru „Schimbul de experienţă între România şi Republica 

Moldova privind organizarea sectorului şi serviciilor de apă şi canalizare” 

(dna Maria Borş pe data de 28-29 mai 2012 în or. Iaşi); 

 la şedinţa de lucru organizată de Ministerul Mediului privind iniţierea 

elaborării celui de al treilea Studiu de performanţă în domeniul mediului 

pentru Republica Moldova (dl Valeriu Holban pe data de 30 mai 2012). 
 

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. 
 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 310. 

 

2. Financiară Contribuţia la FEL – de la începutul anului 2012 au fost înregistrate venituri în 

sumă de 5 993,3 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 168,3 mii lei. 

Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de la 30.05.2012, constituie –  
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4033,0 mii lei. 

Serviciile ecologice prestate contra plată acordate la solicitarea beneficiarilor, 

constituie  1469,3 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 75,8 mii lei. 

Soldul disponibil în contul trezorerial, situaţia de 30.05.2012 constituie – 237,8 mii 

lei. 

Cheltuielile curente pentru funcţionarea Inspectoratului cu subdiviziunile 

teritoriale sunt acoperite din contul veniturilor obţinute de la serviciile prestate.  

 

3. Juridică Examinat: 

 solicitarea Ministerului Mediului din 28 mai 2012, referitoare la indicaţia 

Cancelariei de Stat nr. 2503-126 din 21 mai 2012, privind avizarea proiectului 

hotărîrii Guvernului „Cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului”, în 

scopul eficientizării sistemului de planificare strategică, perfecţionării cadrului 

legislativ-normativ cu privire la documentele de politici, fiind informat 

ministerul prin scrisoarea IES Nr. 911 din 30.05.2012 în ce priveşte opinia 

asupra acestuia, cu propuneri de a fi excluse 7 acte normative din lista celor 

care se propun a  abrogate, indicate la pct.74, 75, 76, 77, 78, 81, 82 din lista 

indicată în proiect. 

 

Elaborat: 

 şi înaintat prin scrisoarea IES nr. 925 din 31.05.2012 cererea de înaintare a 

creanţei în sumă de 100000 lei cu titlu de datorie pe dosarul nr.2e-42/2012 

stabilit spre examinare pentru 04.06.2012 la Curtea de Apel Bălţi în privinţa 

debitorului SRL“Rădoianca”, în cadrul procesului de insolvabilitate, cu 

solicitarea admiterii cererii, înregistrării în tabelul creanţelor, validării 

creanţei şi executării acesteia. 

 

Participat: 

 la seminarul desfăşurat la 30.05.12 de Oficiul EPPO în incinta Ministerului 

Mediului şi anume de prezentare a analizei economice a priorităţilor în 

domeniul managementului substanţelor chimice „Integrarea managementului 

durabil al substanţelor chimice în procesele de planificare a dezvoltării 

naţionale”; 

 în cadrul şedinţei de lucru la data de 31.05.2012, organizată de Serviciul juridic 

al Ministerului Mediului, în comun cu reprezentanţii instituţiilor subordonate, 

pe marginea propunerilor înaintate anterior referitoare la înăsprirea sancţiunilor 

în capitolul “Contravenţii în domeniul protecţiei mediului” precum şi 

modificarea unor articole din Codului Contravenţional, fiind ajuns la un 

numitor comun în privinţa textelor, fiind necesară definitivarea proiectului de 

lege. 

 

Acordat: 

 asistenţă consultativ-metodică Agenţiilor precum şi Inspecţiilor ecologice, 

Direcţiilor şi Secţiilor din cadrul aparatului central,  referitor la examinarea 

petiţiilor, cauzelor contravenţionale, cererilor prealabile, contestaţiilor depuse, 

precum şi modalităţii recuperării prejudiciului cauzat mediului. 

 

Verificat şi coordonat: 

 proiectele de ordine cu privire la personal, de activitate curentă a IES, fiind 

asigurat temeinicia şi legalitatea emiterii acestora. 

 

4. Internaţiona - 
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lă 

5. Colaborare - 

6. Mass-media Publicate articole - 4; 

Emisiuni radio, TV - 6. 

 

II. 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: 

 16 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective,  
inclusiv:  

- Documentaţii de proiect cu examinare suspendată (5 DP); 

- Documentaţii de proiect luate în proces (11 DP). 

 proiectele Normativelor de emisii limitat admisibile de poluanţi în aerul 

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

pentru 5 întreprinderi.  

 

De examinat demersuri, petiţii, solicitări, etc.: 

 solicitarea Ministerului Mediului referitor la prezentarea propunerilor şi 

opinie referitor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 

Codului contravenţional înaintat de către Ministerul Agriculturii şi 

industriei alimentare pein scrisoarea nr. 07-4/196 din 24.05.2012; 

 semnalul locuitorilor s. Lipnic, rl.Ocniţa referitor la poluarea apelor de 

suprafaţă cu apele uzate a spitalului raional Ocniţa; 

 semnalul SRL „Ucfesciv Grup” din str. Uzinelor, 8 mun. Chişinău referitor 

la scurgerea apelor menagere pe teritoriu; 

 semnalul din s. Holercani, rl Dubăsari referitor la verificarea folosirii 

grantului alocat din FEN Primăriei com.Holercani, rl. Dubăsari pentru 

reconstrucţia sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare; 

 cererea primăriei com. Stăuceni privind autorizarea tăierii arborilor 

fitosanitar necorespunzători din spaţiile verzi a comunei; 

 cererea, parvenită la Ministerul Mediului din partea cetăţeanului Sula 

Vasile Grigore referitor la privatizarea unui lot de pămînt cu suprafaţa de 

1,8 ha; 

 scrisoarea parvenită la Ministerul Mediului din partea dlui Grigore 

Grigorescu – scriitor, colaborator al Institutului de Ecologie şi Geografie, 

membru al Academiei Naţionale de Ştiinţe Ecologice, referitor la 

încălcările petrecute în fondul forestier; 

 cu deplasare în teren demersul Primăriei satului Şirăuţi, raionul Briceni 

referitor la permiterea curăţirii parţiale a albiei rîului Prut cu scopul 

preîntâmpinării calamităţilor naturale; 

 plîngerea parvenită de la cet. Elena Vlas, satul Ignăţei, raionul Rezina; 

 cu deplasarea în teren, demersul parvenit de la primăria com. Ţînţăreni, 

raionul Anenii Noi  referitor la coordonarea terenului pentru proiectarea şi 

construirea unui depozit de deşeuri menajere solide; 

 solicitarea primăriei satului Şirăuţi, r-nul Briceni de a i se permite curăţarea 

parţială a albiei rîului Prut, în preajma localităţii,  nr.334  din 22.05.2012; 

 solicitarea Î.M. „Orange Moldova” S.A. referitor la eliberarea Avizului 

privind operarea, gestionarea, mentenanţă şi/sau lichidarea reţelelor de 

comunicaţii electronice la frontiera de satat a Republicii Moldova – s. 

Barboieni, r-nul Nisporeni şi s. Goteşti, r-nul Cantemir. nr.331, nr.332 din 

21.05.2012; 
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Şef adjunct al Inspectoratului                                                           Valentina ŢAPIŞ 
 

  
Ex. D.Osipov,  226915 

 plîngerea asociatului, dl. Stoicov Stepan SC „Colomeeţ Valentin” SRL cu 

privire la contracararea acţiunilor ilegale la întreprinderea de extragere a 

prundişului nisipului, fabricarea cărămizilor şi ţiglei din lut ars. nr.80-S/12 

din 23.05.2012;  

 demersul unui grup de cetăţeni din satul Marianca  de Jos, r-nul Ştefan 

Vodă referitor la modul construcţiei apeductului din localitate finanţat cu 

contribuţia  Fondului Ecologic Naţional. Nr.73-col/12 din 21.05.2012; 

 cererea privind suspendarea valabilităţii avizelor ecologice nr.105 din 

22.11.11 emis de IES şi Avizului nr.15-11/30 din 17.11.11 eliberat de IE 

Cimişlia, Întreprinderii SC „Irinda-Prim” SRL pentru amplasarea şi 

activitatea pe teritoriul SA „Drumuri Cimişlia” din or. Cimişlia, str. 

Nicolae Iorga, 106, pînă la soluţionarea judiciară a litijiului, semnată de dl 

Cornescu Pavel. Nr.86-C/12 din 31.05.2012; 

 cererea privind suspendarea valabilităţii avizelor ecologice de stat, nr.105 

din 22.11.11 emis de IES şi Avizului nr.15-11/30 din 17.11.11 eliberat de 

IE Cimişlia, Întreprinderii SC „Irinda-Prim” SRL pentru amplasarea şi 

activitatea pe teritoriul SA „Drumuri Cimişlia” din or. Cimişlia, str. 

Nicolae Iorga, 106, pînă la soluţionarea judiciară a litijiului, semnată de un 

grup de locuitori domiciliaţi în or. Cimişlia  Nr.85-Col/12 din 31.05.2012; 

 solicitarea Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale a Ukcrainei 

privind Rezumatul informaţional analitic „Centrala atomo-electrică din 

Hmelniţk. Fundamentarea tehnico-economică a construcţiei blocurilor 

energetice nr.3 şi nr.4” Nr.171-C din 31.05.2012. 

 

De participat: 

 la Festivalul Ecologic, organizat de către Ministerul Mediului. 

 

De efectuat: 

 monitorizarea informaţiei referitor la depistarea cauzelor de contracarare a 

apei din r. Nistru; 

 efectuat un raid în vederea depistării şi contracarării cazurilor de braconaj, 

tăieri ilicite şi pescuit ilicit;       

 monitorizarea informaţiei referitor la acţiunea-concurs “Rîu curat de la sat 

la sat”; 

 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. 

 


