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Nr

. 

Compo

nenta 
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   429 acte de control; 

- au fost întocmite  309  procese-verbale      ( art.154 – 124; art.142 - 2; 

art. 122 – 17; art.156 - 8; art.116 – 15;  art.114 – 22; art.109 – 41; art.147 

– 4; art.128 – 1; art.143 – 11; art.136 – 29; art. 127 – 4; art.144 – 2 ; 

art.181 – 4;   art.135 – 2; art.113 –  6; art.137 – 6;  art.110 – 3; art.132 - 2 

; art.182 – 2; art.146 – 1; art.337 – 3 ); 

 

-  au fost prestate servicii în valoare de  143 458 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de 193 800 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată   348 667 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   97 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: 

 -  44 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  16 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -  1  autorizaţiE de folosinţă specială a apei; 

-  6 avize  ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  14  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 35 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 18  comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 40 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

 

Articole: 

 IE Şoldăneşti -  „Rezultatele campaniei de salubrizare”, zarul raional;  

 IE Glodeni - ziarul raional „Cîmpia Glodenilor”, tema: „Apel privind 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pagina 

web 

IES 

neadmiterea arderii anvelopelor”; 

 IE Leova -  Ziarul ,,Cuvîntul liber”, tema: ,,Ziua mondială a apei”. 

 

Emisiuni, TV: 

 IE Floreşti - televiziunea locală Flor TV, un reportaj în privinţa interzicerii 

arderii anvelopelor pe timpul Sfintelor sărbători de Paşti  în comun cu 

televiziunea Moldova 1, a fost dat un reportaj pentru emisiunea „Natura în 

obiectiv” pe tema: “Ariile Naturale protejate de Stat”; 

 

 

 

 Felicitare cu Sfintele sărbători de paşti. 

 Ora ecologică consacrată Zilei Pămîntului. 

3. Cazuri  

relevan

te 

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului 

(14.04.2014, ora 12
00

). 

b) Probleme de fond. 

1. Acţiuni 

şi 

măsuri 

curente 

de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat, 

 Suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la 2 documentaţii de proiect - 11592 lei; 

 Suma transferului de către beneficiari pe contul special al IES pentru servicii 

prestate complementare (pentru analizele de laborator) la 4 documentaţii de 

proiect – 11620,80 lei; 

 cererile SC „FIBEXMOL” SRL cu privire la acceptarea spre examinare a 

completărilor şi modificărilor la proiectul de excecuţie „Salon de expoziţie 

auto în complex cu oficii şi staţie de alimentare a automobilelor cu produse 

petroliere pe str. Trandafirilor, 24, or. Chişinău şi s-a expediat SC 

„FIBEXMOL” SRL răspunsul IES; 

 solicitarea Primăriei or. Otaci în adresa Ministerului Mediului de a fi 

coordonată amplasarea staţiei de epurare a or. Otaci conform variantei 3 

pentru expertizarea ulterioară a proiectului de execuţie a reconstrucţiei 

reţelelor de canalizare cu staţie de epurare din or. Otaci.  

 solicitarea parvenită de la MM cu privire la starea sondelor în rl Hînceşti; 

  petiţia parvenită de la MM cu privire la lipsa reţelei de canalizare în str. 

Butuceni 34, mun. Chişinău; 

 scrisoarea parvenită de la MM referitor la proiectele „Apă –Canalizare-

Epurare 2009-2013”, raionul Cantemir; 

 şi avizat un dosar cadastral privind schimbarea categoriei destinaţiei unor  

terenuri agricole; 

 şi avizat un proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea 

destinaţiei terenului agricol; 

 materialele parvenite din partea ÎM „ Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi” privind autorizarea tăierilor de igienă a  2 arbori, din str. Florilor, 

28/2, mun. Chişinău, fiind preconizată obţinerea unui volum de 1,31 m
3
 

masă lemnoasă. Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere 

corespunzător. 

 materialele parvenite din partea SRL „Luxor Imobil” privind autorizarea 

defrişării a 18 arbori din str. Valea Crucii, 9, mun. Chişinău. Ca rezultat a 
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fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea „Red Iunion Fenosa” privind autorizarea 

defrişării a 68 arbori de pe teritoriul Grădinii Botanice, fiind preconizată 

obţinerea unui volum de 18,0 m
3
 masă lemnoasă. Ca rezultat a fost 

eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 demersul şefului Direcţiei Investigare Fraude Economice al IGP – Dlui 

Vitalie Briceag referitor la încălcările legislaţiei de mediu din fondul 

forestier gestionat de către Întreprinderea de Stat „Întreprinderea Silvo-

Cinegetică Străşeni”. 

 demersul Directorului Agenţiei „Moldsilva” – Dlui Ştefan Chitoroagă, 

referitor la atragerea la răspundere disciplinară, în urma depistării 

managementului inadecvat, a şefului Ocolului silvic Căpriana – dlui Iurie 

Glavan şi a directorului ÎS „ÎSC Străşeni”– dlui E. Nazaria.  

 

Eliberat, 

 4 avize  ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:     

1. „Alimentarea cu apă, evacuarea şi epurarea apelor uzate din s. Chetriş, r-nul 

Făleşti”, Primăria com. Chetriş, r-nul Făleşti; 

2. „Depozit de produse petroliere lîngă calea ferată pe str. Munceşti, 798, mun. 

Chişinău. Reconstrucţie” al S.R.L. „Lukoil Moldova”; 

3. „Staţie de alimentare cu hidrocarburi gazoase lichefiate şi gaz natural 

comprimat din str. Bulgară, or. Bălţi” al S.R.L. „Conduct-Linia”; 

4. „Apeductul din satul Nicoreni, raionul Drochia”, primăria satului Nicoreni. 

 AEPA în baza soluţiilor de proiect pentru 1 întreprindere. 

 

Participat: 

 la data de 14.04.14 la şedinţa organizată de MM privind examinarea 

scrisorii Serviciului Piscicol cu propunerea privind soluţionarea la nivelul 

Ministerului Mediului a problemei ce ţine de coordonarea proiectului de 

execuţie nr.35-211-REC „Lucrări de reconstrucţie a reţelelor de canalizare 

şi a staţiei de epurare din or. Otaci” cu tragerea la răspundere a persoanelor 

ce se fac vinovaţi de amplasarea construcţiei şi punerea în funcţiune a 

obiectului menţionat fără coordonările şi autorizaţiile necesare. (V. Holban); 

 la o şedinţa organizată de MM cu privire proiectele strategiilor de 

descentralizare în sectorul aprovizionare cu apă şi sanitaţie; 

 la o şedinţa de lucru organizată de Inspectoratul Naţional de Patrulare cu 

tema - transporturile auto de mărfuri periculoase; 

 la o şedinţa organizată de Ministerul Mediului în cadrul proiectului 

„Convenţia pentru managementul deşeurilor pentru navigaţia interioară pe 

Dunăre - CO-WANDA”.  

 
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 14 proiecte de execuţie: 
1.     „Reconstrucţia, reutilarea cazangeriei cu schimbarea destinaţiei 

imobilululi în fabrică pentru producerea furajelor combinate în satul Floreni, 

r-nul Anenii Noi” al S.A. „Floreni”; 

2. „Construcţia unor obiective (blocuri de producere cu încăperi auxiliare şi 
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oficiu, depozite, copertine, post de trecere) cu nivel maximal de înălţime 

P+2E în vederea extinderii bazei de producere în limitele terenului privat din 

str. N. Milescu Spătaru, 75, or. Chişinău” al S.R.L. „Uispac; 

3. „Punct de deservire tehnică a automobilelor cu maagzin de piese auto, bar, 

din str. Lenin, 12a, s. Congaz, r-nul Comrat” al persoanei fizice Bargan 

Nicolae; 

4.  „Reţele exterioare de canalizare şi staţie de epurare din s. Heciul Nou, r-nul 

Sîngerei”, primăria comunei Heciul Nou; 

5. „Centrala termică pe biomasă pentru grădiniţa de copii din s. Cairaclia, r-nul 

Taraclia” al S.R.L. „Metiolis”; 

6.  „Centrala termică pe biomasă pentru grădiniţa de copii din s. Cealîc, r-nul 

Taraclia” al S.R.L. „Metiolis”; 

7. „Centrala termică pe biomasă pentru grădiniţa de copii din s. Novosiolovca, 

r-nul Taraclia” al S.R.L. „Metiolis”; 

8. „Centrala termică pe biomasă pentru cantina şcolii de meserii din com. 

Vinogradovca, r-nul Taraclia” al S.R.L. „Metiolis”; 

9. „Măsuri pentru combaterea eroziunii, ameliorarea şi sporirea fertilităţii 

solurilor în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Stolniceni, r-nul Hînceşti 

(Suplimentar)”, primăria satului Stolniceni; 

10. „Zona de recreere cu suprafaţa de 0,3ha în parcela 45, subparcela B,D, din 

ocolulu silvic Vadul lui Vodă al Întreprinderii silvice de stat „Chişinău”, satul 

Coloniţa, mun. Chişinău” al persoanei fizice Cuşnir Ion; 

11. „Construcţia sistemului de alimentare cu apă cu reabilitarea sondelor 

arteziene, castelelor de apă şi canalizarea obiectelor de menire socială din 

com. Sărătenii Vechi, r-nul Teleneşti”, primăria com. Sărătenii Vechi; 

12. „Construcţia reţelei de canalizare în satul Salcia, r-nul Şoldăneşti”, primăria 

comunei Salcia; 

13. „Staţie de alimentare a automobilelor cu produse petroliere din str. Dimo, or. 

Chişinău” a „Derang-Plus” S.R.L.; 

14. „Staţie multicarburant de alimentare a automobilelor pe str. Vadul lui Vodă, 

or. Chişinău. Reconstrucţie” al „Lukoil Moldova” S.R.L. 

 

Pregătit: 

 scrisoare către primarul comunei Parcova, rl Edineţ cu privire la 

încălcălcarea legislaţiei de mediu admisă de către factorii de decizie ai SRL 

,, Bronic Nord” . 

  avize la 10 dosare a produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor; 

  răspuns la demersul ÎS „Moldelectrica” privind procedurile de 

decontaminare a solului poluat cu produse petroliere şi condiţii de păstrare a 

lui; 

  răspuns la petiţia dlui P.Leico privind funcţionarea unei fabrici de ardere a 

deşeurilor în preajma or. Orhei; 

  răspuns la problema abordată în cadrul întâlnirilor cu membrii Guvernului şi 

alţi conducători ai autorităţilor administrative centrale din 18.03.2014  

referitor la urgentarea evacuării pesticidelor inutilizabile şi interzise din  

depozitele raionului Ungheni, cât şi lichidarea depozitelor utilizate în anii 

precedenţi pentru depozitarea pesticidelor; 

  răspuns la petiţia dnei Cacicovscaia R. referitor la legalitatea parcării din str. 

Luncii, 2/1, or. Chişinău de către SRL „Viacur-C”; 

 răspuns către Ministerul Mediului privind proiectul  Regulamentului sanitar 
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privind cerinţele pentru asigurarea protecţiei de sănătate a angajaţilor şi 

populaţiei împotriva riscurilor legate de funcţionarea staţiilor de alimentare 

cu carburanţi, prezentat de  către Ministerul Sănătăţii; 

  informaţia privind activitatea inspecţiilor şi agenţiilor  teritoriale  în cadrul 

bilunarului de salubrizare.   

 

Întocmit: 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie reprezentantului SRL „Sabos” 

pentru vătămarea sau tăierea samavolnică a vegetaţiei din zonele verzi ale 

localităţilor în temeiul art. 182, CC al R.Molvova, fiindu-i aplicată o 

amendă de 4000,0 lei, prejudiciul cauzat mediului este  2100,0  lei.              

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

tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor  în temeiul art. 122 

alin.(1), CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0 lei, 

prejudiciul cauzat mediului este  435,6 lei. 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Albu Viorel  pentru 

încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin.(3), CC al 

R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie reprezentantului SRL 

„Capitolis-Parc” pentru neîndeplinirea prevederilor legislaţiei privind 

expertiza ecologică de stat şi evaluarea impactului asupra mediului  în 

temeiul art. 156, CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 6000,0 

lei.                   

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Stavridă Teodor pentru 

vătămarea sau tăierea samavolnică a vegetaţiei din zonele verzi ale 

localităţilor în temeiul art. 182, CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o 

amendă de 1000,0 lei.     

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

tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor  în temeiul art. 122 alin. 

(2), CC al R.Moldova, fiindu-i aplicată o amendă de 800,0 lei, prejudiciul 

cauzat mediului este  672,0  lei.               

      

c) Probleme de asistenţă şi dezvoltare. 

 

1.  Resurse 

umane 

Numărul de personal  - 304. 

 

2. Financi

ară 

- contribuţia la FEL –conform planului de finanţare s-au aprobat venituri şi 

cheltuieli  pentru anul 2014 în sumă de 8 700,0 mii lei, iar planul precizat 

pentru perioada de gestiune (ianuarie-aprilie) constituie 4118,4 mii lei. De la 

începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 6618,7 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 306,3 mii lei.  

     Soldul disponibil în contul trezorerial,  situaţia de  la 18.04.2014, 

constituie – 4246,8 mii lei. 

- Servicii ecologice prestate contra plată.    Situaţia de la 18.04.2014, suma 

acumulărilor la venituri constituie 2187,5 mii lei, inclusiv săptămîna curentă 

– 198,8 mii lei  sau cu 39% mai mult  decît cele planificate pentru luna 

ianuarie-aprilie – 1569,6 mii lei. Soldul disponibil din veniturile acumulate 

pentru perioada de raportare,  situaţia de la 18.04.2014, constituie 815,1 mii 

lei. 
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3. 

 

Juridică 
 

Au examinat: 

 scrisoarea Ministerului Mediului Nr. 05-07/636 din 09.04.2014 prin care se 

solicită anularea ordinului IES nr. 37 din 11.03.2014, fiind informat prin 

răspunsul nr. 660 din 11.04.2014 că prin Ordinul IES Nr.63 din 11 aprilie 

2014, s-a revocat ordinul  în cauză. 

 cererea SRL „Sagitta  & Co” privind anularea ordinului IES nr. 37 din 

11.03.2014, fiind informat prin răspunsul nr.39-M/14 din 11.04.2014 privind 

anularea Ordinului IES Nr. 37 din 15 martie 2014 prin care s-a retras avizul 

expertizei ecologice de stat nr. 05-5-3344/957 din 06.08.2009, la proiectul 

de execuţie „Bazin acumulator de apă” pe terenul SRL „Sagitta  & Co”, 

primăria s. Isacova, r-nul Orhei, în aşa mod fiind admisă cererea prealabilă 

privind contestarea actului administrativ. 

 proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 131 din 08.06.2012 

privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Legii nr. 131 din 

08.06.2012), proiectul de Hotărîre a Guvernului privind aprobarea 

proiectului de lege respectiv, înaintate spre avizare Ministerului Mediului de 

către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor  prin scrisoarea 

nr. 07-03/212 din 26.03.2014, fiind eliberat avizul IES nr. 680 din 

15.04.2014 cu înaintarea propunerilor şi recomandărilor de rigoare. 

 sesizarea Procuraturii Generale nr. 24-49/14-559 din 20.03.2014 privind 

neadmiterea încălcărilor de lege pe viitor şi înlăturarea cauzelor şi condiţiilor 

care l-au favorizat activităţile agentului constatator Caliniuc Ion la încheierea 

roceselor-verbale cu privire la contravenţii în privinţa SA „Plai Gură de Rai” 

administrator Leşanu Leon,  fiind eliberat răspunsul nr.716 din 17.04.2014 

prin care s-a informat că cazul respectiv a fost abordat în cadrul Comisiei 

de disciplină al IES, fiind înaintat propunerea conducerii de a sancţiona 

disciplinar funcţionarul public vizat cu atenţionarea asupra faptului 

neadmiterii pe viitor a unor asemenea încălcări. 

 adresarea cet. Tudor Stăvilă din 25.03.2014 adresată Ministerului Mediului 

referitor la întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţie pe numele 

cet.Valentin Stăvilă de către inspectorul Inspecţiei ecologice Orhei 

Alexandru Teut, fiind prezentat Ministerului Mediului proiectul răspunsului 

către petiţionar. 

 solicitarea Agenţiei pentru Geologie şi Resurse Minerale nr. 412/09 din 

14.04.2014 privind eliberarea mandatului şi a deciziei de control pentru 

efectuarea unui control inopinat asupra folosirii raţionale şi protecţiei 

subsolului la zăcămîntul de nisip pentru construcţie „Moscovei”,                   

s. Moscovei, r-nul Cahul, gestionat de SRL „Colomeeţ Valentin” în baza 

solicitării beneficiarului,  fiind eliberat răspunsul nr. 686 din 16.04.2014 la 

care au fost anexate mandatul de control nr.06-MC/14 din 15 aprilie 2014 şi 

Decizia de control Nr. 25-DC/14 din 15.04.2014. 
 

Au participat: 

 la 16.04.2014 în şedinţa de judecată la Judecătoria sectorului Rîşcani pe 

dosarul Popescu Lilian către Inspectoratului Ecologic de Stat privind 

contestarea actului administrativ –ordinului de aplicare a sancţiunii 

disciplinare „mustrare”, fiind emis Dispozitivul Hotărîrii prin care a fost 

respinsă acţiunea ca fiind depusă cu încălcara termenului de prescripţie; 

  la 17.04.2014 în şedinţa de judecată la Curtea de Apel Chişinău pe dosarul de 
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insolvabilitate a SRL „FOREVER”, fiind emisă Hotărîrea privind 

respingerea contestaţiei SA „Banca de Economii” împotriva procesului-

verbal al adunării creditorilor din 08.02.2014, restituirea cererilor IFS 

Şoldăneşti şi IFS Străşeni privind intentarea procesului falimentului, precum 

şi admisă cererea administratorului procedurii de insolvabilitate Pagoni 

Domniţa privind prelungirea planului de redresare a solvabilităţii pînă la 

data de 15.11.2014. 

 

Au elaborat: 

 referinţa la cererea de chemare în judecată depusă de Cataraga Svetlana către 

Inspectoratul Ecologic de Stat şi cererea de respingere a acţiuni ca fiind 

depusă cu încălcarea termenului de prescripţie (expirarea termenului de 

prescripţie extinctivă)  pe dosarul care urmează să fie examinat la 

Judecătoria Rîşcani la 18.04.2014. 

 cererea de apel motivată către Curtea de Apel Chişinău împotriva Hotărîrii 

Judecătoriei Rîşcani din 28.02.2014 pe dosarul Sapunji Matvei către 

Inspectoratul Ecologic de Stat şi Agenţia ecologică UTA Găgăuzia în calitate 

de intervenient accesoriu cu privire la recuperarea pagubei materiale şi 

morale; 

 

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. 

 

Au 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, 

 51 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 3 întreprinderi: 

1. S.R.L. ”Rioserg-Agro”, s. Pascani, r-nul Hincesti. 

2. S.A. ”Sudzucker-Moldova”, str. 27august, 1, or. Drochia. S.A. 

”Incomlac”, str. Calea Ieşilor, 180, mun. Bălţi.  

 interpelarea avocatului Denis Ulanov de a i se comunica procedura 

efectuării inventarierii emisiilor de poluanţi în aerul atmosferic.  

 

De efectuat, 

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

 deplasări după caz. 
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Vitalie CURARARI, 

 Şef  al  Inspectoratului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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. 

 


