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MINISTERUL MEDIULUI
Perioada de raportare de la 14.03.2014 până la 21.03. 2014
Vitalie CURARARI, şef al Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax:
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ies@mediu.gov.md; str. Cosmonauţilor 9

Nr
.

Compo
nenta
I.

Material descriptiv
Activităţi curente de mediu ale direcţiilor şi secţiilor specializate ale IES.
a) Generalizarea activităţii subdiviziunilor IES, inclusiv A/I Ecologice.

1.

Realiză
ri
Realizări mai importante din activitatea de bază:
totaliza
- au fost întocmite 434 acte de control;
- au fost întocmite 406 procese-verbale ( art.154 – 154; art.142 - 11; art.
to-are
122 – 23; art.156 - 4; art.116 – 10; art.114 – 2; art.109 – 44; art.147 – 6;
pe
art.111 – 2; art.143 – 13; art.136 – 58; art. 127 – 5; art.115 – 9; art.181 –
Inspect
32; art.146 – 1; art.135 – 4; art.113 – 3; art.137 – 11; art.95 – 1; art.144
o-rat.
–1; art.182 – 2; art.120 – 3; art.132- 6; art.112 - 1);
-

au fost prestate servicii în valoare de 131 347 lei;
au fost înaintate amenzi în valoare de 245 100 lei;
plata pentru poluarea mediului calculată 232 217 lei;

În contextul campaniei de salubrizare a localităţilor în această săptămînă
au fost efectuate 93 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:
- 52 autorizaţii de tăiere a arborilor;
- 8 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă;
- 2 autorizaţii de folosinţă specială a apei;
- 11 avize ale expertizei ecologice de stat;
Au fost luate în proces pentru expertiză ecologică 13 proiecte de
execuţie.
S-a participat în lucru a 44 comisii de selectare a terenurilor pentru
amplasarea obiectivelor şi în lucru a 14 comisii de recepţie finală a
obiectivelor.
Au fost examinate şi s-a răspuns la 37 petiţii parvenite în structurile
IES în formă de plîngeri şi semnale;
Articole,
 IE Dubăsari - ziarul „Noutăţi Nistrene” tema: „Ziua Mondială a Apei”.
 IE Briceni - revista „Meleag Natal” cu genericul „Cu mîinile proprii” .
 IE Rîşcani - „Ziua mondială a apelor” - ,,Campania de salubrizare 22

Raport de activitate a IES

martie - 22 mai”.
 IE Edineţ - Ziarul Raional “Curieul de Edineţ”, - “Cu privire la organizarea
acţiunilor de salubrizare şi amenajare a localităţilor”.
 IE Soroca - 2 articole în ziarele locale „Observatorul de Nord” şi
„Realitatea” cu tema: „Pământul suferă – stinge lumina!” şi „Protejarea
resurselor acvatice – cauză comună şi de durată”;
 IE Glodeni - ziarul raional „Cîmpia Glodenilor” cu tema: „Salubrizarea şi
calitatea apei în or.Glodeni”.
 IE criuleni - Ziarul raional „Est-Curier”pe temele: „11 mii lei – prejudiciul
cauzat mediului în urma tăierilor ilicite” şi „ Apel întru prevenirea arderii
resturilor vegetale, a ierbii uscate şi a frunzelor”
Emisiuni TV:

IE Basarabeasca – interviu televizat cu tema: „Ziua mondială a apei” şi
”Ziua planetei” - Începerea bilunarului de primăvară.

IE Căuşeni - televiziunea locală „STUDIO-L” pe tema „Respectarea
legislaţiei silvice ”.

2.

Cazuri
relevan
te

Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii.
b) Probleme de fond.

1.

Acţiuni
şi
măsuri
curente
de
mediu.

Examinat,
scrisoarea cetăţeanului Petru Golovasticov cu privire la problema ecologică
şi apele uzate acumulate de la grădiniţa de copii, s.Cărpineni, rl Hînceşti;
demersul către MM cu privire la finanţarea lucrărilor de reconstrucţie a
sistemelor de canalizare a apelor uzate din mun. Comrat;
demersul primarului com. Bilicenii Vechi, rl Sîngerei cu privire la
aprovizionarea cu apă potabilă;
şi expertizat 10 proiecte înaintate spre finanţare din FEN;
suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea
expertizei ecologice la 2 documentaţii de proiect -5202 lei;
suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru servicii
prestate complementare (pentru analizele de laborator) la 6 documentaţii de
proiect şi 1 AEPA – 15936,80 lei;
solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (şi solicitarea
Ministerului Mediului) şi eliberat Avizul la proiectul normativelor NCM
G.03.02-2014 „Reţele şi instalaţii exterioare de canalizare”;
proiectele normativelor emisiilor limitat admisibile (ELA) de poluanţi în
aerul atmosferic şi eliberată AEPA respectiv pentru 2 întreprinderi :
1. ”Elitautodiamant” S.R.L., bd. Dacia, 55, or. Chişinău.
2. ”Lafarge Ciment (Moldova)” S.A., str. Viitorului, 1, or. Rezina.
materialele şi eliberat AEPA în baza soluţiilor de proiect pentru 1
întreprindere;
şi avizat 3 dosare cadastrale privind schimbarea categoriei destinaţiei unor
terenuri agricole;
şi aizat 4 dosare ale produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor;
proiectul Regulilor de protecţie a reţelelor de gaze naturale prezentat de către
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Ministerul Economiei
materialele parvenite din partea ÎM „ Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor
Verzi ” privind autorizarea tăierii de igienă a unui arbore din str. M.
Cebotari, 13, fiind preconizată obţinerea unui volum de 0,45 m 3 masă
lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea ÎM „ Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor
Verzi ” privind autorizarea tăierii de igienă a 10 arbori din str. Hajdeu,
49, fiind preconizată obţinerea unui volum de 14,36 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea primăriei sat. Ciucur Minjir,
r-nul
Cimişlia privind autorizarea tăierilor de regenerare a 2,0 ha,
fiind
3
preconizată obţinerea unui volum de 36,0 m masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea primăriei sat. Sagaidac, r-nul Cimişlia
privind autorizarea tăierilor de regenerare rasă a 4,0 ha, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 511,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea SRL „Divela” privind autorizarea tăierilor
de igienă a 3 arbori, fiind preconizată obţinerea unui volum de 0,75 m3
masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător
materialele parvenite din partea primăriei com. Bălăbăneşti, r-nul Criuleni
privind autorizarea tăierilor de regenerare rasă a 3,7 ha, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 92,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea primăriei sat. Cuhneşti, r-nul Glodeni
privind autorizarea tăierilor de igienă şi curăţire a 13,0 ha, fiind
preconizată obţinerea unui volum de 168,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea primăriei sat. Caracui, r-nul Hînceşti
privind autorizarea tăierilor de conservare rasă a 4,1 ha, fiind preconizată
obţinerea unui volum de 391,0 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
materialele parvenite din partea primăriei sat. Horeşti, r-nul Făleşti
privind autorizarea tăierii de curăţire a 6,0 ha, fiind preconizată obţinerea
unui volum de 46,4 m3 masă lemnoasă.
Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător.
Eliberat,
6 avize (inclusiv 1 restituit fără acordare) ale expertizei ecologice la
proiectele de execuţie:
1. „Construcţia sistemului de alimentare cu apă potabilă a sectorului privat şi
secţiei pentru fabricarea băuturilor răcoritoare din s. Mereni, r-nul Aneniii Noi” al
S.R.L. „Merealux”;
2. „Bloc administrativ cu reţele tehnico-edilitare al Parcului Industrial din or.
Edineţ (Extravilan, drum de ocolire)”, primăria or. Edineţ;
3. „Reutilarea tehnică a fabricii de beton asfaltic din s. Măgdăceşti, r-nul
Criuleni”, Î.C.S. „Genesis Inrenaţional” S.R.L.;
4. „Reţele exterioare de canalizare şi staţia de epurare din com. Mănoileşti, r-
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nul Ungheni”, primăria comunei Mănoileşti;
5. „Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare din s. Baimaclia, r-nul
Cantemir”, primăria comunei Baimaclia;
6. „Alimentarea cu apă şi canalizarea satului Băxani, r-nul Soroca”, primăria
satului Băxani. Restituit fără acordare.
Participat:
la şedinţa organizată de Centrul Naţional de Mediu cu privire la starea
sănătăţii populaţiei mun. Chişinău în relaţie cu factorii de mediu;
la şedinţa organizată de MM ,,Finalizarea Planului de Acţiuni pentru
celebrarea zilei mondiale a apei;
la şedinţa organizată de MM ,, Finalizarea proiectului Legii privind siguranţa
infrastructurii hidrotehnice”;
la sedinţa de lucru ,,Evaluarea socială şi de mediu” - Banca Mondială;
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 13 proiecte de execuţie:
1.„Aprovzionarea cu apă a s. Cernoleuca, r-nul Donduşeni”, primăria satului
Cernoleuca;
2. „Construcţia sistemului de irigare a terenurilor agricole din s. Bogdăneşti,
r-nul Briceni”, Asociaţia Utilizatorilor de Apă pentru Irigare „Apele
Prtului”;
3. „Planul de amenajare a teritoriului raionului Cahul”, preşedintele raionului
Cahul;
4. „Alimentarea unui sector şi construcţia staţiei de epurare la grădiniţa de
copii „Butucel” din s. Nimoreni, r-nul Ialoveni”, primăria satului Nimoreni;
5.„Construcţia unei staţii de alimentare a automobilelor cu gaz lichefiat în
limitele terenului privat în complex cu staţia de alimentare cu produse
petroliere existente din str. Ştefan cel Mare, 1A, or. Bălţi” al S.R.L.
„Gradient”;
6. „Proiectarea şi construcţia sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare
în s. Frumuşica, r-nul Cahul”, primăria comunei Chioselia Mare;
7. „Reparaţia unei porţiuni de drum în s. Covurlui, r-nul Leova, cu lungimea
de 950m”, primăria satului Cuvurlui;
8. „Construcţia unei fîntîni arteziene şi unui turn de apă potabilă din satul
Cuizăuca, r-nul Rezina”, primăria satului Cuizăuca;
9. „Valorificarea zăcămîntului de calcar rifogen „Horodişte”, r-nul Rîşcani,
cu recultivarea carierei” al S.R.L. „Stănca Nord”;
10. „Forarea sondei arteziene pentru alimentarea cu apă potabilă şi menajeră
a satului Stejăreni, r-nul Străşeni” al S.R.L. „Bimcon-Service”;
11. „Construcţia apeductului magistral de la satul Voloave spre localităţile
Voloviţa, tabăra de odihnă „La Dumbravă, s. Alexandru cel Bun, s. Vasilcău,
s. Racovăţ, s. Slobozia-Cremene, r-nul Soroca, cu construcţia rezervorului de
apă sau instalarea turnului de apă la marginea satului”, Secţia Construcţii
Gospodărie Comunală Drumuri şi Ahitectură a Consiliului raional Soroca;
12. „Construcţia apeductului magistral de la satul Parcani spre localităţile
Redi-Cereşnovăţ, Stoicani, Dubna, Soloneţ, r-nul Soroca” Secţia Construcţii
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Gospodărie Comunală Drumuri şi Ahitectură a Consiliului raional Soroca;
13. „Construcţia apeductului magistral de la satul Vanţina spre localităţile
Schineni, Băxani, Şolcani, r-nul Soroca, cu construcţia rezervorului de apă sau
instalarea turnului de apă la marginea satului”, Secţia Construcţii Gospodărie
Comunală Drumuri şi Ahitectură a Consiliului raional Soroca.
Întocmit:
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Niţă Constantin 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 RM,
fiindu-i aplicată o amendă de 4000,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Morari Efim 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 RM,
fiindu-i aplicată o amendă de 4000,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Petrov 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 RM,
fiindu-i aplicată o amendă de 4000,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Pricochii Denis pentru
încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109, alin. (3), CC al
RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Sterpul Andrei pentru
încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109, alin. (3), CC al
RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ghimişli Serghei pentru
încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109, alin. (3), CC al
RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet.Curtîcov Rostislov pentru
încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109, alin. (3), CC al
RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet.Vacarciuc Alexandru pentru
încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109, alin. (3), CC al
RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Şerban Dumitru pentru
încălcarea regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi a regulilor de
pescuit în temeiul art. 114, alin.(3), CC al RM, fiindu-i aplicată o amendă de
2000,0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Gaugan Ion pentru tăierea
ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122, alin.(1), CC
al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 800,0 lei, prejudiciul cauzat mediului
este 70.0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Temciuc Nicolai pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122,
alin.(1), CC al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 800,0 lei, prejudiciul
cauzat mediului este 72.0 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. David Mihai
pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122,
alin.(1), CC al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0 lei, prejudiciul
cauzat mediului este 335, 44 lei.
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un proces-verbal cu privire la contravenţie cet.Ghiaur Alexandru pentru
tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor în temeiul art. 122,
alin.(1), CC al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0 lei, prejudiciul
cauzat mediului este 347,04 lei.
un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Ghiaur Elena Mihai pentru
încălcarea regulilor sanitare în păduri, spaţii verzi, grădini publice, rezervaţii
şi ocoale silvice în temeiul art. 136, CC al RM, fiindu-i aplicată o amendă
de 400,0 lei, prejudiciul cauzat mediului este 777,6 lei.
c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare.
1.
2.

3.

Resurse Numărul de personal - 304.
umane
Financi
- contribuţia la FEL –conform planului de finanţare s-au aprobat venituri şi
ară
cheltuieli pentru anul 2014 în sumă de 8 700,0 mii lei, iar planul precizat
pentru perioada de gestiune (ianuarie-martie) constituie 3018,4 mii lei. De la
începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 5201,4 mii lei,
inclusiv săptămîna curentă – 820 mii lei.
Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de la 20.03.2014
constituie – 4555,7 mii lei.
- Servicii ecologice prestate contra plată.
La situaţia de la 20.03.2014
suma acumulărilor la venituri constituie 1424,2 mii lei, inclusiv săptămîna
curentă – 84,5 mii lei (planificate pentru luna ianuarie-martie - 1106 mii lei).
Soldul disponibil din veniturile acumulate pentru perioada de raportare la
situaţia de la 20.03.2014 constituie 498,4 mii lei.
Juridică Au examinat:
proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru
aderarea Republicii Moldova la Protocolul cu privire la finanţarea pe termen
lung a Programului de cooperare pentru supravegherea şi evaluarea
transportului pe distanţe lungi al poluanţilor atmosferici în Europa (EMEP),
întocmit la Geneva la 28 septembrie 1984, la Convenţia din 1979 asupra
poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, Proiectul de lege propriu
zis, precum şi Protocolul tradus în limba de stat, înaintat spre avizare prin
scrisoarea Ministerului Mediului nr. 05-07/44103/2069 din 12.03.2013, fiind
eliberat avizul IES nr. 490 din 21.03.2014;
proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Metodologiei de
planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător din
domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii în baza analizei
criteriilor de risc”, înaintat spre avizare Ministerului Mediului prin scrisoarea
nr.36/01-06/474 din 14 martie, 2014 de către Agenţia Relaţii Funciare şi
Cadastru, fiind eliberat avizul IES nr. 489 din 21.03.2014.
Au participat:
la 18.03.2014 la şedinţa de judecată, Judecătoria Cahul pe dosarul Zgherea
Constantin către AE Cahul privind încasarea pagubei la pedeapsa
administrativă, fiind finisată etapa de dezbateri şi susţineri orale, cu
pronunţarea instanţei asupra cazului la 25.03.2014.

Raport de activitate a IES

Au perfectat:
cererea de apel împotriva Hotărîrii Judecătoriei Buiucani pe dosarul IES către
Î.M. ,,Niagara Club” S.R.L. privind recuperarea prejudiciului cauzat
mediului;
cererea de concretizare a pretenţiilor la cerere reconvenţională pe dosarul
Zgherea Constantin către AE Cahul şi IES privind încasarea pagubei la
pedeapsa administrativă;
susţinerile orale pe dosarul Zgherea Constantin către AE Cahul şi IES privind
încasarea pagubei la pedeapsa administrativă;
proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea Metodologiei de
planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza
analizei criteriilor de risc pentru domeniul protecţiei mediului şi a resurselor
naturale”, Metodologia propriu zisă, nota informativă la proiect, conform
Legii nr. 131 din 8.06.2012 şi HG nr. 694 din 05.09.2013, fiind prezentată
Cancelariei de Stat;
capitolul X din raportul anual „Asistenţa juridică şi combaterea contravenţiilor
de mediu”.
Au verificat şi coordonat:
rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor
planificate/inopinate efectuate de către subdiviziunile teritoriale IES, fiind
rectificate
şi
plasate
pe
portalul
electronic
guvernamental
www.controale.gov.md.
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 De examinat şi supus expertizei/autorizării,
măsuri
44 proiecte de execuţie (dintre care la 7 - examinarea este suspendată) şi,
după caz, de eliberat avizele respectiv la cele examinate.
De examinat( demersuri, petiţii, solicitări, etc.,
solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia poluanţilor în
atmosferă ( AEPA) pentru 2 întreprinderi:
1. S.A. „Combinatul de articole din carton”, str. Transnistria, 16, or.
Chişinău. Examinare suspendată pina la prezentarea masurarilor instrumentale ale
emisiilor in aerul atmosferic, actului de receptie finala, efectuate de CIE al AE Chisinau.

2. Î.C.S. ”GG Cables & Wires EE” S.R.L., str. Industrială, 4, or. Bălţi.
solicitarea Ministerului Mediului de a prezenta scrisoarea de susţinere a
proiectului pentru dezvoltarea Registrului emisiilor şi transferului de
poluanţi (PRTR);
şi pregătit materialele de instruire a subdiviziunilor teritoriale ale IES
începînd cu 24.03.2014 pe tematica „Cerinţe legale pentru autorizarea de
mediu pentru folosinţa specială a apei” în contextul eliberării AMFSA prin
intermediul ghişeului unic;
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De participat:
la şedinţa Ministerului Economiei la prezentarea conceptului privind
perfecţionarea regimului de reglementare a autorizaţiei de funcţionare.
la şedinţa Ministerului Economiei pe tematica: Managementul de mediu
pentru al II-lea proiect de ameliorare a competitivităţii (PAC-II)care
conţine cerinţele evaluării impactului asupra mediului înconjurător pentru
activităţile preconizate şi subproiectele care vor fi finanţate;
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; 304 angajaţi.

Vitalie CURARARI,
Şef al Inspectoratului.

Ex. D.Osipov, 22-69-51.

