Raport de activitate a IES
MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 01.11.2013 până la 08.11. 2013
Vitalie CURARARI, şef al Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax:
226915.
ies@mediu.gov.md; str. Cosmonauţilor 9

Nr
.

Compone
nta
I.

Material descriptiv
Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IES.

a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.
1.

Realizări
totalizato- Realizări mai importante din activitatea de bază:
are
pe
- au fost întocmite 349 acte de control;
- au fost întocmite 229 procese-verbale ( art.154 – 108; art.136 – 26;
Inspectoart.143 - 1; art.109 – 12; art.142 – 12; art. 122 – 14; art.181 – 11; art.147
rat.
– 4; art.110 – 5; art.115 – 3; art.128 – 7; art.111 – 2; art.156 - 6; art.144 2; art.127 – 3; art.119 – 3; art. 137 – 1; art. 114 – 3; art. 116 – 5; art. 337
– 1 );
- au fost prestate servicii în valoare de 45 883 lei, serviciile achitate
constituie 34 485 lei;
- au fost înaintate amenzi în valoare de 190 200 lei, sunt achitate în
valoare de 73 600 lei
- plata pentru poluarea mediului înaintată 18 993 lei, achitată 21 082 lei;
În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 53 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:
- 45 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 12 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 18 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 4 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 28 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 15 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 28 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
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Emisiuni, radio TV:
 IE Teleneşti - Emisiune radio Moldova – „Plantări de toamnă şi în Ziua
Naţională de Înverzire a Plaiului”.
 IE Basarabeasca - Emisiune cu tema: „Arderea resturilor vegetale”.
 IE Glodeni - Postul local TV „Prim Glodeni” cu tema: „Arderea resturilor
vegetale”.
 IE Rezina - Postul local ,,Elita TV” reportaj pe tema: „Plantarea de
toamnă”.
Articole:
 AE Cahul - Articol la săptămînalul local „Gazeta de Sud” referitor la
acţiunile întreprinse în cadrul înverzirii Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea
noastră”.
 IE Glodeni - Ziarul raional „Cîmpia Glodenilor” cu tema: „Arderea
resturilor vegetale”.
 IE Edineţ - Ziarul raional „Curierul de Edineţ”- „Un arbore pentru dăinuirea
noastră”.
 IE Rezina - Ziarul regional ,,Cuvîntul”, publicaţia pe tema „Plantarea
de toamnă”.

2.

pagina
web IES

3.

Cazuri
relevante

1.

Acţiuni şi
măsuri
curente de
mediu.

 Despre braconaj la Ungheni.
 Raport săptămînal.
Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului (04.11.2013, ora
1200).
b) Probleme de fond.
Examinat,
întocmit şi expediat răspunsul în adresa Ministerului Mediului privind
prezentarea datelor necesare la elaborarea inventarelor emisiilor de poluanţi
în aerul atmosferic pentru or. Chişinău, anul 2009;
întocmit şi expediat în adresa Ministerului Mediului răspunsul la solicitarea
Curţii de Conturi privind prezentarea informaţiei dacă a fost efectuată
expertiza ecologică de stat la construcţiile terminalelor Zonei Economice
Libere din portul Internaţional Liber Giurgiuleşti pe malul Dunării (terminal
petrolier, marfar, de cereale, de pasageri etc.) şi situaţia referitor la
extragerea nisipului din fluviile şi rîurile din republică;
inventarele surselor de emisii a poluanţilor în aerul atmosferic pentru 1
întreprindere: „Agropiese TGR” S.R.L., str. M. Viteazul, 6a, or. Chişinău;
şi restituit materialele dosarului cadastral de modificare a categoriei
destinaţiei terenului din or.Vulcăneşti al ÎS „Administraţia de Stat a
Drumurilor” pentru proiectarea groapei de împrumut a gruntului necesar la
construcţia autodrumului M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giurgiuleşti
pentru completare;
şi avizat 10 dosare ale produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
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şi pregătit răspuns la cererea dlui Tizu Valeriu, primarul com. Petreni,
raionul Drochia referitor la proiectul „Măsuri de protecţie a terenurilor
agricole în hotarele administrativ-teritoriale ale com.Petreni”;
şi pregătit răspuns la întrebarea Dlui I.Ceban, deputat în Parlamentul
R.Moldova expusă în cadrul şedinţei în plen a Parlamentului din 24.10.2013
referitor la legalitatea obiectivelor în construcţie din bd. Moscovei, 1/1, şos.
Balcani, 8; str. N.Milescu Spătaru; str. Grădinilor, 60;
informaţia colectată cu privire la deşeurile periculoase stocate la
întreprinderi industriale;
şi dat răspuns la scrisoarea parvenită de la Primăria com.Truşeni cu privire la
refuzul Primăriei oraşului Vatra de a coordona schema pentru proiectarea
colectorului de canalizare;
şi dat răspuns la scrisoarea parvenită de la Întreprinderea Individuală
,,Boldev Dmitrii” cu privire la inventarierea emisiilor în aerul atmosferic;
şi pregătit răspuns la scrisoarea parvenită de la Primăria or. Orhei cu privire
la mirosul neplăcut;
şi pregătit răspuns la demersul Inspectoratului General de Poliţie,
Inspectoratului Naţional de Investigaţii, Secţia ,,Nord” cu privire la
activitatea circuitului materiei prime şi producerea ulterioară a alcoolului
etilic de către întreprinderea ,,Cristal Nord ” SRL or.Otaci, r-nul Ocniţa;
şi pregătit informaţia către Miscarea Ecologistă din Moldova pentru editarea
buletinului Cronica Apelor la compartimentul resurse acvatice, trimestrul
III a 2013;
materialele parvenite din partea Primăriei sat. Sarata Galbenă,
r-nul
Hînceşti privind autorizarea tăierii de regenerare rasă, pe o suprafaţă de 1,9
ha, fiind preconizată obţinerea a 255,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor
Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă a cinci arbori de specia ulm şi
tei, din str. C. Vărlan, mun. Chişinău.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea Î.M. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor
Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă a 1 arbore de specie ulm, din
str. Diordiţa, 2, mun. Chişinău.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea Primăriei sat. Andruşul de Jos, r-nul Cahul
privind autorizarea tăierii de conservare, pe o suprafaţă de 3,0 ha, fiind
preconizată obţinerea a 558,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea Primăriei sat. Horeşti, r-nul Ialoveni
privind autorizarea tăierii de conservare, pe o suprafaţă de 6,6 ha, fiind
preconizată obţinerea a 166,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea Primăriei sat. Cucoara, r-nul Cahul privind
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autorizarea tăierii de conservare, pe o suprafaţă de 4,0 ha, fiind preconizată
obţinerea a 695,6 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea Primăriei sat. Popeasca, r-nul Ştefan Vodă
privind autorizarea tăierii de regenerare rasă, curăţiri, pe o suprafaţă de
16,0 ha, fiind preconizată obţinerea a 1278,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea Primăriei com. Manta, r-nul Cahul privind
autorizarea tăierii de conservare, pe o suprafaţă de 1,0 ha, fiind preconizată
obţinerea a 212,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea Primăriei sat. Musaitu, r-nul Taraclia
privind autorizarea tăierii de regenerare rasă, pe o suprafaţă de 2,0 ha, fiind
preconizată obţinerea a 55,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea Primăriei com. Ciuteşti, r-nul Nisporeni
privind autorizarea tăierii de curăţire, pe o suprafaţă de 5,0 ha, fiind
preconizată obţinerea a 13,0 m3 masă lemnoasă.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea Î.M.”Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor
Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă, curăţire a unui arbore de specia
plop, din str. M. Eminescu.
Notă:
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.

Elaborat,
o scrisoare de solicitare către AE/IE cu privire la starea staţiilor de
alimentare a depozitelor de produse petroliere, spălătorii auto şi staţiilor de
deservire tehnică a transportului.

Eliberat,
11 avize ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:
1. „Staţia de alimentare a automobilelor cu produse petroliere, str. 31 august, 97
c, or. Orhei”, „Pilon” SRL;
2. „Construcţia bazinului de acumulare a apei cu scopul de irigare a terenului
agricol privat amplasat pe teritoriul Primăriei Isacova, r-nul Orhei” a G.Ţ. „P.I.
Mătrăgună”;
3. „Renovarea fîntînii arteziene şi extinderea sistemului de apeduct din s.
Drăgăneşti, r-nul Sîngerei”, a Primăriei com. Drăgăneşti, r-nul Sîngerei;
4. „Construcţia mini -staţiei de alimentare a automobilelor cu gaz lichefiat în
limitele terenului privat din str. Pietrăriei (Vatra), sect. Buiucani, mun. Chişinău” al
S.R.L. „Basapetrol”;
5. „Construcţia bazinelor -cumulatoare excavate în componenţa blocurilor A şi
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B pentru acumularea apelor subterane pe terenurile G.Ţ. „Florea Ion Gheorghe” în
hotarele administrativ-teritoriale ale com. Sociteni, r-nul Ialoveni”, G.Ţ. „Florea Ion
Gheorghe”;
6. „Staţia de deservire tehnică din str. Testemiţanu, 7/1, or. Ialoveni” al S.R.L.
„Ghervas-Petrol”;
7. „Reţele de alimentare cu apă şi forarea sondei arteziene în s. Rediu Mare, rnul Donduşeni”, primăria s. Rediu Mare, r-nul Donduşeni;
8. „Reconstrucţia sistemului centralizat de irigare Grozeşti, r-nul Nisporeni” al
Fondului Provocările Mileniului, Moldova;
9. „Reconstrucţia sistemului centralizat de irigare Leova - Sud, r-nul Leova” al
Fondului Provocările Mileniului, Moldova;
10. „Reconstrucţia sistemului centralizat de irigare Blindeşti, r-nul Ungheni” al
Fondului Provocările Mileniului, Moldova;
11. „Turn de apă, reţele de alimentare cu apă a unor cartiere locative în com.
Pepeni, r-nul Sîngerei”, primăria comunei Pepeni.

Efectuat:
un control ecologic în comun cu Inspecţia Ecologică Străşeni, Inspecţia
Ecologică Călăraşi şi reprezentanţii Curţii de Conturi la SA „Cariera
Micăuţi” şi depozitul de pesticide al SA „Fertilitate” din or.Călăraşi privind
respectarea legislaţiei ecologice;

Participat,
la şedinţa organizată de Ministerul Mediului cu privire la examinarea
proiectului „Întărirea capacităţilor pentru implementarea unui management
durabil al deşeurilor în Republica Moldova” – stabilirea sistemului de
management al deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

Primit,

1.
2.
3.
4.

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 4 proiecte de execuţie:
„Spălătorie şi cosmetica auto din str. Carpişin, 66c, or. Briceni” al S.R.L.
„Briauto-Lux”;
„Alimentarea cu apă a satului Căbăieşti, r-nul Călăraşi”, Primăria satului
Căbăieşti;
„Alimentarea cu apă potabilă a satului Dobruşa, r-nul Şoldăneşti”, Primăria
comunei Dobruşa;
„Reţeaua de canalizare şi staţia de epurare din satul Dobruşa, r-nul
Şoldăneşti”, primăria comunei Dobruşa.

Întocmit:
un proces verbal cu privire la contravenţie conform art.154, alin.9, CC al
RM în adresa SRL „Birlic C” cu aplicarea amenzii în mărime de 200 u.c.;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Zavatin Zamfir pentru
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încălcarea regulilor sanitare în păduri, în temeiul art. 136, CC al R.Moldova
fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei, prejudiciul cauzat Mediului
constituie 388,8 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Enachi Mihail pentru
încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de
transportare a lemnului, în temeiul art. 142, alin. (1), CC al R.Moldova,
fiindu-i aplicată o amendă de 2000,0 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Zăgăreanu Tudor pentru
tăierea ilicită a arborilor, în temeiul art. 122, alin. (1), CC al R.Moldova,
fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0 lei, prejudiciul cauzat Mediului
constituie 223,2 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Toacă Andrei pentru
abaterea neautorizată de la proiectele de organizare a teritoriului, în temeiul
art. 116, alin. (2), CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0
lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Toacă Andrei pentru
încălcarea regulilor sanitare în păduri, spaţii verzi, grădini publice şi
rezervaţii, în temeiul art. 136, CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă
de 400,0 lei, prejudiciul cauzat Mediului constituie 1166,0 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Bărgan Gheorghe pentru
tăierea ilicită a arborilor, în temeiul art. 122, alin. (1), CC al R.Moldova,
fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0 lei, prejudiciul cauzat Mediului
constituie 3102,0 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet.Tugulea Mihail pentru
încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor, în temeiul art. 154, alin. (1),
CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Cataraga Ion pentru tăierea
ilicită a arborilor, în temeiul art. 122, alin. (3), CC al R.Moldova, fiindu-i
aplicată o amendă de 2000,0 lei, prejudiciul cauzat Mediului constituie
1040,0 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Muşchei Veceslav pentru
încălcarea prevederilor actelor normative privind folosirea şi protecţia
fondului cinegetic, în temeiul art. 128, alin. (2), CC al R.Moldova, fiindu-i
aplicată o amendă de 2000,0 lei, prejudiciul cauzat Mediului constituie
1000,0 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Stecluţă Ion pentru tăierea
ilicită a arborilor, în temeiul art. 122, alin. (1), CC al R.Moldova, fiindu-i
aplicată o amendă de 1000,0 lei, prejudiciul cauzat Mediului constituie 219,0
lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Bogoş Iurie pentru
încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de
transportare şi de export al lemnului, în temeiul art. 142, alin. (3), CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 5000,0 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Frărîmă Ion
pentru
încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de
transportare şi de export al lemnului, în temeiul art. 142, alin. (3), CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 5000,0 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Merlan Mihail pentru
încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de
transportare şi de export al lemnului, în temeiul art. 142, alin. (3), CC al
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R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 5000,0 lei;
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Jalca Ianoş
pentru
încălcarea modului de folosire a fondului de exploatare, de recoltare, de
transportare şi de export al lemnului, în temeiul art. 142, alin. (3), CC al
R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 5000,0 lei.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
Numărul de personal - 304.

2.

Resurse
umane
Financiară

3.

Juridică

Examinat (sub aspect juridic)şi perfectat,
Demersul Cancelariei de Stat cu privire la implementgarea platformei
electronice privind monitoprizarea controalelor de stat, conform Legii nr.
131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de
întreprinzător, fiind identificaţi parametrii solicitaţi conform foii de parcurs
şi perfectat răspunsul corespunzător;
Proiectul Legii privind supravegherea pieţei înaintat spre avizare
Ministerului Mediului de către Ministerul Economiei, fiind perfectat avizul
în limita competenţelor;
Informaţia privind executarea pct.(6) al Deciziei Consiliului Naţional pentru
Securutatea Circulaţiei Rutiere, nr. 5 din 15.08.2013, fiind perfectat
răspunsul în limita competenţelor;
Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege
privind distrugerea unor mijloace de transport înintat spre avizare
Ministerului Mediului prin scrisoarea nr. 14/4-06/297 din 22.10.2013 de
către Ministerul Finanţelor, fiind elaborat avizul în limta competenţelor şi
prezentat Ministerului Mediului.

1.

- 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-noiembrie) constituie 8300,0 mii lei. De la
începutul anului 2013 au fost înregistrate venituri în sumă de 11422,5 mii lei,
inclusiv săptămîna curentă – 169,7 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de la 08.11.2013 constituie –
4554,4 mii lei.
- Servicii ecologice prestate contra plată. Situaţia de la 08.11.2013 - suma
acumulărilor la venituri constituie 3275,1 mii lei, inclusiv săptămîna curentă –
104,3 mii lei (sau 90 % din cele planificate pentru 11 luni – 3641,0 mii lei).
Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de raportare a
situaţiei de la 08.11.2013 constituie - minus 249,3 mii lei.

Au participat:
la 04.11.2013, la Judecătoria Anenii Noi, la examinarea cererii de chemare
în judecată privind recuperarea prejudiciului material şi moral depusă de
către cet. David Alexandru contra IES;
la 07.11.2013, la Judecătoria Cahul, la examinarea cererii de chemare în
judecată privind recuperarea prejudiciului material şi moral depusă de către
cet. Zgherea Constantin contra IES.
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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
măsuri

şi De examinat şi supus expertizei/autorizării,
33 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respective la cele
examinate.
De examinat( demersuri, petiţii, solicitări, etc.,)
materialele pentru eliberarea autorizaţiilor de folosinţă specială a apei
(AFSA) pentru 4 întreprinderi:
1. Î.M. „Resan”, str. Industrială, 21, or. Chişinău.
2. Întreprinderea de producţie şi Comerţ ”Leovin” S.A., str.Independenţei, or.
Leova.
3. S.A. ”Piscicola Gura Bîcului”, str. Calea ieşilor,10, or. Chişinău.
4. S.A. ”Franzeluţa”, str. Sarmizegetusa,30, or. Chişinău.
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. „Basapetrol” S.R.L., s. Baraboi, r-nul Donduşeni.
2. Î.M. „Trans Oil Refinery” S.R.L., str. Bugeacului, 24, or. Ceadîr-Lunga.

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
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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.

Vitalie CURARARI,
Şef al Inspectoratului

Ex.D.Osipov 22-69-15

