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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 25.10.2013  până la  01.11. 2013 
 

Vitalie CURARARI, şef  al Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 
226915. 
ies@mediu.gov.md; str. Cosmonauţilor  9 

 

Nr

. 

Compone

nta 
Material 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  290 acte de control; 

- au fost întocmite  210 procese-verbale (art.135 – 10; art.154 – 91; art.136 

– 17; art.143 - 4; art.109 – 9; art.142 – 10; art. 122 – 14; art.181 – 1; 

art.147 – 7; art.110 – 2; art.115 – 5; art.128 – 1; art.111 – 3; art.156 - 7;  

art.144 - 1; art.127 – 7; art.112 – 2; art.120 – 3; art. 153 – 9; art.119 – 1; 
art. 137 – 1; art. 113 – 1; art. 149 – 2; art. 337 – 1; art.134 - 1 ); 

-  au fost prestate servicii în valoare de 65 841 lei, serviciile achitate     

constituie  68 225 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de 168 500 lei, sunt achitate în 

valoare de 68 500 lei 

- plata pentru poluarea mediului înaintată  104 688 lei, achitată 113 362 

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: 

 -   51  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 
 -   13  autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -   3  autorizaţii  de folosinţă specială a apei; 
-   15  avize  ale expertizei ecologice de stat; 
 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  7 proiecte de 
execuţie. 

 S-a participat în lucru a 28 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 25 comisii de recepţie finală a  
obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 24 petiţii parvenite în structurile 
IES în formă de plîngeri şi semnale; 
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Emisiuni, radio TV: 

 IE Căuşeni  - Radio Moldova - „Arderea frunzelor”. 

 
Articole: 

 IE Ştefan Vodă - Ziarul raional „Prier” articolul Ziua naţională de înverzire 

a plaiului „Participăm cu toţii”.  
 IE Basarabeasca – un articol pe tema: „Ziua Naţională de Înverzire a 

plaiului”. 
 IE Briceni - revista „Meleag Natal” cu tema: „26 octombrie - Ziua 

înverzirii plaiului” şi „ Ziua creării spaţiilor verzi”.  

 IE Căuşeni - publicaţia Căuşeni - „Ziua Naţională de înverzire a plaiului”. 
 IE Şoldăneşti - ziarul “ Opinia Publică pe tema : “ Controlul îndeplinirii 

lucrărilor de plantare de Ziua Naţională de Înverzire”. 
 IE Leova – un articol pe tema: ,,Un arbore pentru dăinuirea noastră”  
 IE Floreşti - televiziunea locală „Flor TV” un reportaj pe tema: Ziua 

Naţională de Înverzire a Plaiului şi „Un arbore pentru dăinuirea noastră” .  
 IE Glodeni – ziarul „Cîmpia Glodenilor” pe tema: „Arderea frunzelor”.  
 IE Rîşcani – publicate articolele: ,,Atenţie! Pericol-Fumul este toxic”;   

Ziua Naţională ,,Un arbore pentru dăinuirea noastră”, ,,Primele rezultate ale 
acţiunii de plantare” 

 
 
 

 
 

 
 Braconaj în extravilanul s. Manoileşti, r-nul Ungheni, depistat pe data 

de 20.10.2013.  

 Braconaj în extravilanul s. Stolniceni, com. Cioropcani, r-nul Ungheni – 
s. Izvoare, r-nul Făleşti de pe data de 19.10.2013.  

 Inspectoratul Ecologic de Stat la Plantarea de toamnă, 2013! 
 Raport săptămînal. 

3. Cazuri  

relevante 

 

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului (02.08.2013, ora 

1200). 

b) Probleme de fond. 

1. Acţiuni şi 
măsuri 

curente de 
mediu. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Examinat, 

 şi avizat proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la transmiterea unor 

bunuri imobile din gestiunea ÎS „Calea Ferată din Moldova” administrată de 
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor în proprietatea 

publică a primăriei s.Rogojeni, r-nul Şoldăneşti, cantonul revizorului de linie 
cu anexele aferente, precum şi terenul cu suprafaţa de 0,1864 ha în scopul 

construirii pe acest teren a staţiei de pompare a apei potabile pentru locuitorii 
satului; 

 şi avizat proiectul de hotărîre de Guvern cu privire la modificarea destinaţiei 

terenului agricol al SA „AGROMAG” SRL din intravilanul  s.Mălăeşti, 
com.Bălăbăneşti, r-nul Criuleni în scopul construirii unei baze de odihnă; 

  proiectul hotărîrii Guvernului „Cu privire la constituirea Comisiei de 
cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice de interes naţional a 
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terenului cu suprafaţa de 0,08 ha din str. Lenin, 185, mun.Comrat”; 
 şi pregătit răspuns Agenţiei „Apele Moldovei” la indicaţia Guvernului 

nr.1212-276 din 16.10.2013 „Cu privire la calamităţile naturale din raionul 
Cahul din perioada 11.09.2013-16.09.2013”; 

 şi pregătit răspuns  Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor 

la indicaţia Guvernului nr.1217-273 din 11.10.2013 referitor la demersul 
Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale privind situaţia creată 

în s.Crihana Veche, r-nul Cahul şi s.Goteşti, r-nul Cantemir în rezultatul 
ploilor torenţiale; 

 şi pregătit răspuns  Biroului Vamal Briceni cu privire la nerespectarea 
regulilor privind importul, exportul sau tranzitul de deşeuri feroase de către 

SRL „Birlic C”,  fapt ce constituie o contravenţie prevăzută în art. 154 al.(9) 
al Codului Contravenţional al RMoldova; 

 şi pregătit răspuns Ministerului Mediului referitor la proiectul Hotărîrii de 

Guvern privind aprobarea Regulamentului Inspectoratului de Stat pentru 
Supravegherea Geodezică, Tehnică şi Regim, înaintat spre examinare de 

către Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova; 
 şi pregătit 2 circulare adresate Inspectorilor şefi ai Agenţiilor şi Inspecţiilor 

Ecologice cu privire la gestionarea deşeurilor medicale la Instituţiile 
medicale şi cu privire la efectuarea inventarierii stocurilor de deşeuri 
periculoase;  

  materialele parvenite din partea Primăriei sat. Abaclia, r-nul Basarabeasca 
privind autorizarea tăierii de conservare rasă, pe o suprafaţă de 3,0 ha, fiind 

preconizată obţinerea a 58,0 m3 masă lemnoasă.  
Notă: 

            Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele parvenite din partea clubului de baschet „Edilitate privind 

autorizarea tăierii de igienă a unui arbore de specia ulm şi renovarea 
coroanei a patru arbori din str. Gh. Madan, mun. Chişinău.  
Notă: 

          Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele parvenite din partea locatarilor blocului de locuit nr.7, str.Calea 

Ieşilor, mun. Chişinău privind autorizarea tăierii de igienă a 2 arbori de 
specia ulm, fiind preconizată obţinerea a 1,0 m3 masă lemnoasă.  
Notă: 

         Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea Primăriei sat. Avdarma, r-nul Comrat, 

privind autorizarea tăierii de conservare rasă, pe o suprafaţă de 5,12 ha, 
fiind preconizată obţinerea a 203,0 m3 masă lemnoasă.  

Notă: 

Ca  rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele parvenite din partea ÎS Hînceşti-Silva, privind autorizarea 

tăierii de igienă, pe o suprafaţă de 60,0 ha, fiind preconizată obţinerea a 
1053,0 m3 masă lemnoasă. 

Notă: 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele parvenite din partea Primăriei comunei Plopi, r-nul Cantemir, 
privind autorizarea tăierii de igienă rasă pe o suprafaţă de 2,0 ha, fiind 
preconizată obţinerea a 63,0 m3 masă lemnoasă.  
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Notă: 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele parvenite din partea Primăriei sat. Corten,     r-nul Taraclia, 
privind autorizarea tăierii de regenerare rasă, pe o suprafaţă de 5,1 ha, fiind 
preconizată obţinerea a 378,6 m3 masă lemnoasă. 

Notă: 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele parvenite din partea Primăriei sat. Olăneşti,      r-nul Ştefan 
Vodă, privind autorizarea tăierii de îngrijire şi conducere a arboretelor, pe 

o suprafaţă de 11,0 ha, fiind preconizată obţinerea a 243,0 m3 masă 
lemnoasă. 
Notă: 

           Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele parvenite din partea Primăriei com. Budăi,  r-nul Taraclia, 

privind autorizarea tăierii de igienă şi igienă rasă, pe o suprafaţă de 4,5 ha, 
fiind preconizată obţinerea a 35,0 m3 masă lemnoasă. 

Notă: 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele parvenite din partea Primăriei com. Zîrneşti,      r-nul Cahul, 

privind autorizarea tăierii de conservare, pe o suprafaţă de 3,0 ha, fiind 
preconizată obţinerea a 716,0 m3 masă lemnoasă. 

Notă: 

         Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele parvenite din partea Primăriei com. Chişcăreni, r-nul Sîngerei, 

privind autorizarea tăierii de conservare rasă, pe o suprafaţă de 3,05 ha, 
fiind preconizată obţinerea a 81,0 m3 masă lemnoasă. 

Notă: 

          Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 materialele parvenite din partea ÎS Silvo-Cinegetică Strâşeni, privind 
autorizarea tăierii de igienă, fiind preconizată obţinerea a 14,0 m3 masă 

lemnoasă. 
Notă: 

Ca  rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.  

 şi dat răspuns la scrisoarea parvenită de la Biroul Naţional de Statistică 
privind emisiile de la transportul auto pentru  anii 2012; 

 şi pregătit o  informaţie la MM privind starea actuală a staţiilor de epurare 
de tip ZUC; 

  şi pregătit o informaţie la MM cu privire la starea actuală şi 
aprovizionarea cu apă a UTA Găgăuzia; 

 şi pregătit o informaţie la MM cu privire  la starea actuală a sistemului de 
canalizare din Rezina. 

 

 

Elaborat, 

 o faxogramă cu privire la nominalizarea unei persoane în grupul de lucru 
care urmează a se deplasa în Zona umedă de importanţă internaţională       

,,Prutul de jos”. 
 

 

 



Raport de activitate a IES 

 
 

 

 

Eliberat, 

 9 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:                                                               
1.  „Reabilitarea sistemului de irigare în s. Jora de Jos, r-nul Orhei”, Fondul 

Provocările Mileniului Moldova.  

2. „Reabilitarea sistemului de irigare în s. Coşniţa, r-nul Dubăsari”, Fondul 
Provocările Mileniului Moldova.  

3. „Reabilitarea sistemului de irigare în s. Roşcani, r-nul Anenii Noi”, Fondul 
Provocările Mileniului Moldova.  

4. „Reabilitarea sistemului de irigare în s. Puhăceni, r-nul Anenii Noi”, Fondul 

Provocările Mileniului Moldova.  

5. „Staţia de epurare din s. Ecaterinovca, r-nul Cimişlia” a primăriei com. 

Ecaterinovca, r-nul Cimişlia.  

6. „Depozit pentru acid sulfuric pe teritoriul fabricii de zahăr din or. Drochia”, 
„Mocanu şi T” Întreprindere Individuală.  

7. „Forarea sondei exploatabile şi construcţia reţelelor de apeduct în satul 
Salcia, r-nul Şoldăneşti”, primăria satului Salcia, r-nul Şoldăneşti.  

8. „Alimentarea cu apă a microraionului „strada Vlasov” din satul Dezghingea, 
r-nul Comrat”, primăria satului Dezghingea, r-nul Comrat.  

9. „Turnul de apă, apeduct cu lungimea 500 m, amenajarea terenului aferent 

fîntînii arteziene, forarea sondei arteziene în s. Ruseştii Noi, r-nul Ialoveni”, 
primăria com. Ruseştii Noi, r-nul Ialoveni.  

 

 

Efectuat: 

 un control cu ieşire la faţa locului în rl Taraclia, or. Tvardiţa cu privire la 
starea ecologică a resurselor acvatice.  

 

  

Participat, 

 la 29.10.2013 (A. Moldovan) la şedinţa de lucru organizată de Ministerul 

Mediului în cadrul proiectului regional „Guvernarea calităţii aerului” (Air-
Q-Gov), finanţat de UE în cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi 
Parteneriat Estic.  

 la şedinţa de la  MM cu privire la importanţa SIGA pentru modernizarea 
managementului resurselor de apă din Republica Moldova;  

 la şedinţa de la MM cu privire la elaborarea planului de gestionare a 
districtelor  bazinelor  hidrografice Nistru, Dunăre, Prut şi Marea Neagră; 

  la şedinţa de la MM cu privire la  implimentarea Legii 131.  
 

 

Primit, 

 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 7 proiecte de execuţie: 

1. „Staţie de alimentare cu petrol (din elemente demontabile), staţie de 
supraveghere asupra stării tehnice a automobilelor  şi oficii (P+2E+M) din 

str. Munceşti, or. Chişinău” al S.R.L. „Eligibil-Con”.  

2. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor nr.79 din str. A. 
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Lăpuşneanu, or. Făleşti. Reconstrucţie” al S.R.L. „Lukolil – Moldova”.  

3. „Staţie multicarburant de alimentare a autovehiculelor nr.64 din str. s. 

Cişmea, r-nul Orhei. Reconstrucţie” al S.R.L. „Lukolil – Moldova”.  

4. „Schimbarea turnului de apă din s. Burlăneşti, r-nul Edineţ”, primăria 
comunei Burlăneşti.  

5. „Staţia de epurare şi sistemul de canalizare din s. Sipoteni, r-nul Călăraşi”, 
primăria comunei Sipoteni.  

6. „Complexul instalaţiilor inginereşti a sursei subterane pentru sistemul de 
alimentare cu apă în s. Văsieni, r-nul Teleneşti”, primăria com. Văsieni.  

7. „Extinderea apeductului etapa II de proiectare a sistemului de alimentare cu 

apă, în s. Gălăşeni, r-nul Rîşcani”, primăria comunei Gălăşeni.  

 

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Jalbă Igor  pentru 

încălcarea regulilor sanitare în păduri, în temeiul art. 136 Cod 
contravenţional al R.M., fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei, 
prejudiciul cauzat Mediului constitue  648,0 lei;  

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Palima Constantin pentru 
încălcarea regulilor sanitare în păduri, în temeiul art. 136  Cod 

contravenţional al R.M., fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei, 
prejudiciul cauzat Mediului constitue 324,0 lei; 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ermurachi Vasile pentru 

tăierea ilicită a arborilor în temeiul art. 122 alin. (1) Cod contravenţional al 
R.M., fiindu- i aplicată o amendă de 1000,0 lei, prejudiciul cauzat Mediului 

constitue 133,2 lei; 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Toacă Andrei pentru 

tăierea ilicită a arborilor în temeiul art. 122 alin. (1) Cod contravenţional al 
R.M., fiindu- i aplicată o amendă de 1000,0 lei, prejudiciul cauzat Mediului 

constitue 3765,6 lei;  

 un proces-verbal cu privire la contravenţie SRL „Monolit Construct” 

pentru tăierea ilicită a arborilor în temeiul art. 122 alin. (2) Cod 
contravenţional al R.M., fiindu- i aplicată o amendă de 8000,0 lei, 
prejudiciul cauzat Mediului constitue 2016,0 lei;   

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Bîzgu Igor  pentru tăierea 
ilicită a arborilor în temeiul art. 122 alin. (2) Cod contravenţional al R.M., 

fiindu- i aplicată o amendă de 800,0 lei, prejudiciul cauzat Mediului 
constitue 672,0 lei; 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Stancov Ion pentru tăierea 

ilicită a arborilor  în temeiul art. 122 alin. (1) Cod contravenţional al R.M., 
fiindu- i aplicată o amendă de 1000,0 lei, prejudiciul cauzat Mediului 

constitue 46,8 lei.   
 

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. 

 

1.  Resurse 
umane 

Numărul de personal  - 304. 
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2. Financiară - Contribuţia la FEL –conform planului de finanţare s-au aprobat venituri şi 
cheltuieli  pentru anul 2013 în sumă de 8700,0 mii lei, iar planul precizat pentru 

perioada de gestiune (ianuarie-octombrie) constituie 7800,0 mii lei. De la 
începutul anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 11252,8 mii lei, 
inclusiv săptămîna curentă – 147,4 mii lei.   

  Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de la 31.10.2013 constituie – 
4826,1 mii lei. 

- Servicii ecologice prestate contra plată. Situaţia de la 31.10.2013 -  suma 
acumulărilor la venituri constituie 3170,6 mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 
94,7  mii lei (sau cu 89 % din cele planificate pentru 10 luni – 3546,8 mii lei).  

Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de raportare a 
situaţiei de la 31.10.2013 constituie - minus 218,2 mii lei.     

 

 
3. 

 
Juridică 

 

Examinat (sub aspect juridic)şi perfectat, 

 cererea prealabilă de încetare a dreptului de folosinţă a SRL „Nughedi 
Trans” asupra zăcămîntului mineral util, adresată de către SRL „Nutavi”, 

fiind perfectat răspunsul în limita competenţelor şi prezentat Ministerului 
Mediului.  

 Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege 
privind distrugerea unor mijloace de transport înaintat spre avizare 

Ministerului Mediului prin scrisoarea nr. 14/4-06/297 din 22.10.2013 de 
către Ministerul Finanţelor, fiind elaborat avizul în limita competenţelor şi 
prezentat Ministerului Mediului. 

 solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 1018/09 din 
23.10.2013 referitor la eliberarea mandatului şi deciziei de control inopinat 

la SA „Avînt”, fiind eliberate actele solicitate. 

 solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse minerale nr. 1039/09 din 

29.10.2013 referitor la eliberarea deciziilor de control planificat la 17 agenţi 
economici, fiind eliberate deciziile de control nr. 165-181-DC/13 din 
01.11.2013 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de reglementare a activităţilor Nucleare şi 
radilogice nr. 01-04/455-459 din 28.10.2013, privind eliberarea deciziilor de 

control pentru efectuarea controlului  planificat la cinci obiecte, fiind 
eliberate deciziile nr. 160-164-DC/13 din 30.10.2013. 

 solicitarea Agenţia Naţională de reglementare a activităţilor Nucleare şi 
radilogice nr. 03-10/444-447 din 21.10.2013, fiind eliberate deciziile de 

control nr. 156-159-DC/13 din 25.10.2013. 
 
 

Au  participat:  

 la 01.11.2013, la Judecătoria sect. Rîşcani, la examinarea cererii de chemare în 

judecată privind anularea actului administrativ depusă de către dl L. Popescu 
contra IES; 

 la  01.11.2013 în comun cu Direcţia inspectare generală la cursul de instruire a 

persoanelor responsabile din organele de control de comunicarea cu 
Cancelaria de Stat privind utilizarea paginii electronice privind raportarea 

controalelor efectuate conform prevederilor Legii nr. 131 din 08.06.2012 
privind controlul de stat aspura activităţii de întreprinzător. Pe data de 
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23.10.2013 în Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice 
vacante, proba scrisă. 

 

Au  acordat: 

 Asistenţă consultativ-metodică Agenţiilor şi Inspecţiilor ecologice, 

Direcţiilor şi Secţiilor din cadrul aparatului central al IES, referitor la 
examinarea petiţiilor, cauzelor contravenţionale, cererilor prealabile, 

contestaţiilor depuse, precum şi modalităţii recuperării prejudiciului cauzat 
mediului 

 

A verificat şi coordonat: 

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

asigurată temeinicia şi legalitatea emiterii acestora.  
 

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, 

 40  proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective la cele 
examinate.  

 

De examinat( demersuri, petiţii, solicitări, etc.,) 

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

întreprinderi: 
1.  Î.M. „Resan”, str. Industrială, 21, or. Chişinău.  

2. Întreprinderea de producţie şi Comerţ ”Leovin” S.A., str.Independenţei, or. 
Leova.  

 normativul de deversări limitat admisibile (DLA) de poluanţi cu apele 

uzate pentru 2 întreprinderi: 
1. Î.M. „Resan”, str. Industrială, 21, or. Chişinău. 

2. Întreprinderea de producţie şi Comerţ ”Leovin” S.A., str. 

Independenţei, or. Leova.  

 solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei de emisii AEPA pentru 2 

întreprinderi: 
1. „Agropiese TGR” S.R.L., str. M. Viteazul, 6a, or. Chişinău.  

2. „Basapetrol” S.R.L., s. Baraboi, r-nul Donduşeni.  

 solicitarea Ministerului Mediului privind prezentarea informaţiei în scopul 

elaborării inventarelor emisiilor de poluanţi atmosferici pentru or. Chişinău 
în anul 2009.  

 
 

De efectuat, 

 un raid în vederea contracarării cazurilor de tăieri ilicite şi braconaj; 

 deplasări după caz.  

 



Raport de activitate a IES 

 
 

 

                                                                                                                             

 
 

Vitalie CURARARI, 

 Şef  al  Inspectoratului   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.D.Osipov 22-69-15   

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; 304 angajaţi. 

 


