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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la 21.02.2014  până la  28.02. 2014 

 

Vitalie CURARARI, şef  al Inspectoratul Ecologic de Stat; tel: 226941; fax: 

226915. 

ies@mediu.gov.md; str. Cosmonauţilor  9 

 

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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2. 

 

Realiză

ri 

totaliza
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pe  
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Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite  341 acte de control; 

- au fost întocmite 160  procese-verbale ( art.154 – 38; art.142 - 4; art. 122 

– 11; art.156 - 6; art.116 – 7;  art.114 – 3; art.109 – 29; art.147 – 1; 

art.110 – 9; art.143 – 6; art.136 – 11; art. 128 – 2; art.144 – 3 ; art.181 – 

1; art.111 – 1; art.140 – 4; art.135 – 10; art.115 – 2 ; art.147 – 3;  art.149 

– 1;  art.137 – 2;   art.337 – 1;  art.120 -1;  art.151 - 3); 

 

-  au fost prestate servicii în valoare de  127 651 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de 149 700 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată  371 732 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: 

 -  44  autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  12  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  6  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 32 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 17  comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

 Au fost examinate şi s-a răspuns la 30 petiţii parvenite în structurile 

IES în formă de plîngeri şi semnale; 

 

Articole, 

IE Ştefan Vodă -  ziarul raional „Prier”  – „Instruiri cu efecte practice”;  

 

 

mailto:ies@mediu.gov.md
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Emisiuni, 

IE Ştefan Vodă    - TVR 1 – segvenţe la emisiunia „Natura în obiectiv” – „Impactul 

chiciurei în domeniu forestier” 

 

 

 Raport saptamînal. 

 

3. Cazuri  

relevan

te 

 

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului 

(24.02.2014, ora 12
00

). 

b) Probleme de fond. 

1. Acţiuni 

şi 

măsuri 

curente 

de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat, 

 şi pregătit răspuns: 

- către Ministerul Economiei cu privire la nominalizarea experţilor pentru 

participarea la şedinţa de lucru “Asigurarea funcţionării Complexului 

Hidroenergetic Nistrean”; 

- la MM rezultatele obţinute în urma implimentării proiectulor  finanţate din 

Fondul Ecologic Naţional la compartimentul Apă-Canalizare-Epurare; 

- la MM  nominalizarea unei persoane pentru participarea la şedinţa de lucru 

cu privire la adoptarea unei decizii comune asupra solicitării părţii 

Ucrainene; 

- la solicitarea consiliului sătesc Ulmu, rl. Ialoveni, adresată Guvernului 

despre măsurile întreprinse cu privire la iazul Ulmu; 

- la chestionarul privind evaluarea riscului de inundaţii din cadrul proiectului 

şi  directivelor în domeniul apei; 

- la MM   starea actuală a reţelelor de aprovizionare cu apă şi canalizare a s. 

Stolniceni, rl Hînceşti; 

- la raportul anual la compartimentul resurse acvatice şi  aerul atmosferic din 

Agenţii şi Inspecţii Ecologice; 

 şi avizat  10 dosare a produselor de uz  fitosanitar şi a fertilizanţilor; 

 şi pregătit răspuns la adresarea  preşedintelui raionului Soroca privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunului imobil cu numărul 

cadastral 7801112.305.01, amplasat la întrarea în parcul ce se află în preajma 

cetăţii Soroca (str. Independenţei, 76/a);   

 şi pregătit răspuns la petiţia dnei N.Bagrii privind amplasarea poligonului 

pentru deşeuri menajere  solide în s. Chetroasa, com. Hruşova, r-nul 

Criuleni; 

 şi pregătit răspuns la  petiţia dlui G.Cucereavîi referitor la incomodităţile 

create la  prelucrarea livezii de către cet. Creţu Anatolie din s. Briceni, r-nul 

Donduşeni; 

 materialele parvenite  din partea ÎM „ Asociaţia  de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi ” privind autorizarea tăierilor de igienă a 12 arbori de pe teritoriul 

bazei de odihnă „Floricica” din parcul silvic „Nistrean”, or. Vadul lui Vodă, 

fiind preconizată obţinerea unui volum de 23,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite  din partea primăriei satului Cigîrleni, raionul 

Ialoveni  privind autorizarea tăierilor de  curăţire pe o suprafaţă de 9,0 ha,  fiind 
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preconizată obţinerea unui volum de 17,0 m
3
 masă lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

 materialele parvenite  din partea primăriei satului Vărzăreşti, 

raionul Nisporeni, privind autorizarea tăierilor de  igienă selectivă  pe o 

suprafaţă de 0,9 ha,  fiind preconizată obţinerea unui volum de 23,0 m
3
 masă 

lemnoasă. 

Ca rezultat a fost eliberată autorizaţia de tăiere corespunzător 

  petiţia parvenită la Inspectoratul Ecologic de Stat din partea cet. 

Vasile Brînză,  r-nul Criuleni, s. Slobozia Duşca;    

 demersul referitor  la informaţia solicitată de AS „Moldsilva” 

privind cazurile de încălcare a prevederilor normelor tehnice privind delimitarea 

şi inventarierea parchetelor depistate de către colaboratorii IES cu subdiviziunile 

sale teritoriale, referitor  tăierilor silvice pentru anul 2014 în fondul forestier 

gestionat de A „Moldsilva”;  

 sistematizat,  informaţia privind rezultatele controlului  de stat al 

respectării legislaţiei silvice pe teritoriul Republicii Moldova în anul 2013.                

 

Eliberat, 

 5 avize (inclusiv 1 aviz de restituire a proiectului fără acordare) ale expertizei 

ecologice la proiectele de execuţie:     
   

 „Alimentarea cu apă a satului Antoneuca, r-nul Drochia”, primăria satului 

Antoneuca; 

 „Staţia de alimentare cu gaz lichefiat (în complex cu staţia de alimentare cu 

produse petroliere existente) şi edificarea unei anexe la clădirea staţiei existente din 

strt. Burebista, 3/1, or. Chişinău” al persoanei fizice Elţova Tamara; 

 „Site-ul mobil reciclarea deşeurilor cu conţinut de mercur” al S.R.L. 

„Telemautoservice”; 

 „Asigurarea cu apă potabilă şi canalizarea s. Pripiceni-Răzeşi şi Pripiceni-

Curchi”, primăria comunei Pripiceni-Răzeşii, r-nul Rezina; 

 „Construcţia sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare în s. Baurci, 

inclusiv construcţia staţiei de epurare, forarea fîntînii arteziene”, primăria comunei 

Chircăieştii Noi, r-nul Căuşeni. 
 

A fost eliberată AEPA în baza soluţiilor de proiect pentru 1 întreprindere. 
 

 Î.I. „Covali Serghei”, str. Gagarin, 16A, or. Rîşcani.  
 

 

Participat: 

 la 21.02.2014 (dna Osoianu Oxana)  la Consultările Naţionale „Reformarea 

srviciilor publice prin implementarea conceptului de „Ghişeu unic”  la nivel local; 

  la 25.02.2014 ( dna Rodica Popriţac) la şedinţa de lucru privind identificarea 

unor soluţii în domeniul gestionării deşeurilor periculoase (ferocianură de potasiu şi 

deşeuri de mercur);  

  la 26.02.2014 (dl Valeriu Holban) la 2 şedinţe: Comisia Schimbări 

Climatice şi Mediu a Paralmentului RM, Ministerul Economiei la discuţii asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea 

1515, Legea nr.851);  

  la 27.02.2014 (dra Anna Moldovan) la şedinţa de lucru privind 
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implementarea proiectului pilot naţional „Îmbunătăţirea sistemului naţional de 

inventariere în contextul raportării emisiilor în cadrul Convenţiei asupra poluării 

atmosferice transfrontaliere pe distanţe lungi”; 

 la şedinţa de la MM cu privire la elaborarea cadrului legal şi implementarea 

Directivelor UE în domeniul protecţiei aerului atmosferic conform Acordului de 

Asociere; 

 la seminarul organizat de către Centrul Naţional de acreditare din RM în 

cadrul Proiectului TWINNING „Consolidarea capacităţii Centrului de Acreditare în 

domeniul Evaluării Conformităţii Produselor” cu tema „Acreditarea Organizmelor 

de Evaluarea Conformităţii în vederea Recunoaşterii/Notificării”; 

 la şedinţa Consiliului Republican Interdepartamental pentru aprobarea 

produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor, organizată de către ÎS „Centrul de 

Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz  Fitosanitar şi a 

Fertilizanţilor”; 

 la şedinţa organizată de către Ministerul Mediului privind colectarea şi 

gestionarea deşeurilor periculoase. 

 
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 6 proiecte de execuţie:   
1.„Reconstrucţia depozitului existent RH=P amplasat în Zona Economică 

Liberă, or. Ungheni, str. Crestiuc, 3” al S.R.L. „Sarco-Service” ; 

2. „Staţie de alimentare cu gaz lichefiat din str. Gagarin, 16b, or. Rîşcani, 

Corectare” al S.R.L. „Texco-Impex” ; 

3. „Construcţia reţelelor de canalizare şi a unei staţii de pompare în partea de 

nord-vest a or. Cimişlia”, primăria oraşului Cimişlia; 

4. „Staţia de purificare şi reţele de canalizare din s. Popeasca, r-nul Ştefan 

Vodă”, primăria satului Popeasca; 

5. „Canalizarea satului Sărata Veche, raionul Făleşti”, primăria comunei 

Sărata Veche; 

6. „Reţele de apeduct şi canalizare în partea de nord-vest a or. Călăraşi şi 

reabilitarea unui segment de apeduct din str. Doina şi str. Alexandru cel 

Bun”, primăria oraşului Clăraşi 
. 

Întocmit: 

 un proces-verbal  cu privire la contravenţie  SRL „Econom Housc” pentru 

tăierea ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor   în temeiul art. 122 alin. (2), 

Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 8000,0 lei.          

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Purici Serghei pentru 

colectarea sau nimicirea plantelor incluse în cartea Roşie în temeiul art. 140 

alin.(1), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 1000,0 lei.  

   un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Zgerbur Valeriu  pentru 

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

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Motron Serghei   pentru 

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

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet.Cupcic Valentin pentru 
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încălcarea regimului de protecţie a apelor în temeiul art. 109 alin.(3) Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă  de 400,0 lei.   

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Stepanov Anatoli  pentru 

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor  în temeiul art. 154 (alin. 1) Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 800,0 lei.    

                      

 un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Madan Corneliu  pentru 

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor  în temeiul art. 154 (alin. 1), Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 800,0 lei.              

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Leviţchi Alexandr pentru 

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor  în temeiul art. 154 (alin. 1), Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 400,0 lei.              

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Grecica Maxim pentru 

încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor  în temeiul art. 154 (alin.1),  Cod 

contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 800,0 lei.  

   un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Purici Serghei pentru 

colectarea sau nimicirea plantelor, incluse în cartea Roşie în temeiul art. 140 

alin.(1), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o  amendă de 1000,0 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-februarie) constituie 1 918,4 mii lei. 

De la începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 3972,8 

mii lei, inclusiv săptămîna curentă – 845,1 mii lei.  

     Soldul disponibil în contul trezorerial la situaţia de  la 28.02.2014 

constituie – 3485,5 mii lei. 

- Servicii ecologice prestate contra plată.    La situaţia de la 28.02.2014 

suma acumulărilor la venituri constituie 1 095,0 mii lei, inclusiv săptămîna 

curentă – 245,3 mii lei sau cu 171,6 % din cele planificate pentru luna 

ianuarie-februarie - 638,0 mii lei. Soldul disponibil din veniturile acumulate 

pentru perioada de raportare la situaţia de la 28.02.2014 constituie 661,9 mii 

lei. 

  

 

 

3. 

 

Juridică 
Au examinat: 

 demersul Serviciului Piscicol nr. 1-06-71 din 05.02.2014 privind prezentarea 

informaţiei de încălcare a regulilor de protecţie a resurselor piscicole şi regulilor de 

pescuit, extragerii ilegale a substanţelor minerale utile din obiectivele acvatice  

naturale, depistate şi documentate de către angajaţii IES precum şi procesele-

verbale contravenţionale remise de alte organe pe parcursul anului 2013, fiind 

eliberat răspunsul nr. 317 din 25.02.2014 cu anexarea informaţiei solicitate; 

 petiţia dlui Arion Dumitru cu privire la acţiunile funcţionarilor 

inspectoratului Ecologic de Stat şi solicitarea de stopare a activităţii unui agent 

economic; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 



Raport de activitate a IES 

 
 

 

Radiologice nr. 03-10/74 din 26.02.2014 cu privire la eliberarea deciziei de control 

pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului controalelor planificate 

pentru trimestrul I al anului 2014,  fiind eliberată decizia de control nr.13-DC/14; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/75 din 26.02.2014 cu privire la eliberarea deciziei de control 

pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului controalelor planificate 

pentru trimestrul I al anului 2014,  fiind eliberată decizia de control nr.14-DC/14; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/76 din 26.02.2014 cu privire la eliberarea deciziei de control 

pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului controalelor planificate 

pentru trimestrul I al anului 2014,  fiind eliberată decizia de control nr.15-DC/14; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/77 din 26.02.2014 cu privire la eliberarea deciziei de control 

pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului controalelor planificate 

pentru trimestrul I al anului 2014,  fiind eliberată decizia de control nr.16-DC/14; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/78 din 26.02.2014 cu privire la eliberarea deciziei de control 

pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului controalelor planificate 

pentru trimestrul I al anului 2014,  fiind eliberată decizia de control nr.17-DC/14; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/79 din 26.02.2014 cu privire la eliberarea deciziei de control 

pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului controalelor planificate 

pentru trimestrul I al anului 2014,  fiind eliberată decizia de control nr.18-DC/14; 

 solicitarea Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi 

Radiologice nr. 03-10/80 din 26.02.2014 cu privire la eliberarea deciziei de control 

pentru efectuarea controlului planificat conform Graficului controalelor planificate 

pentru trimestrul I al anului 2014,  fiind eliberată decizia de control nr.19-DC/14. 

 

Au participat: 

 la 24.02.2014 în şedinţa de judecată pe dosarul Popescu L. către 

Inspectoratului Ecologic de Stat privind contestarea actului administrativ; 

 la 26.02.2014 în şedinţa de judecată pe dosarul Inspectoratul Ecologic de 

Stat către ÎM „Niagara Club” SRL privind recuperarea prejudiciului cauzat 

mediului; 

 la 28.02.2014 în şedinţa de judecată pe dosarul Sapunji M. către 

Inspectoratul Ecologic de Stat privind recuperarea prejudiciului material şi moral. 

 

Au acordat: 

 asistenţă consultativ-metodică Agenţiilor şi Inspecţiilor ecologice, Direcţiilor 

şi Secţiilor din cadrul aparatului central al IES  referitor la examinarea cauzelor 

contravenţionale. 

 

Au verificat şi coordonat:  

 rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor 

planificate/inopinate efectuate de către AGRM, IE Taraclia, IE Drochia, IE 

Donduşeni, IE Criuleni, IE Rezina, IE Ialoveni, IE Anenii Noi, IE Soroca, IE 

Briceni,  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. 
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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, 

 44 proiecte de execuţie (dintre care la 10  proiecte - examinarea este 

suspendată) şi, după caz, de eliberat avizele respective la cele examinate.  

 

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

 

De examinat solicitarea cu privire la eliberarea Autorizaţiei pentru emisia 

poluanţilor în atmosferă ( AEPA) pentru 3 întreprinderi: 

 

 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. 

 Î.M. „Mold-Verrija” S.R.L., str. Independenţei, 201, or. Rîşcani.  

 ”Elitautodiamant” S.R.L., bd. Dacia, 55, or. Chişinău.  

 

2. Diverse: 

  de generalizat materialele rapoartelor anuale 2013 ale subdiviziunilor 

teritoriale ale IES şi de întocmit Anuarul  SEESAM al IES 2013. 

  de examinat solicitarea Î.M. „Apă-Canal” Vulcăneşti de a i se permite 

perfectartea materialelor în termen de 6 luni de zile pentru a obţine Autorizaţia de 

mediu pentru folosinţa specială a apei.  

 de participat (V. Holban, O. Osoianu) în perioada 5-7 martie, 2014 la 

instruirea organizată de Centrul Guvernare Electronică referitor la utilizarea 

Platformei comune de implementare a procedurii de eliberare a autorizaţiilor de 

mediu pentru folosinţa specială a apei prin intermediul Ghişeului Unic 

 Solicitările (4 solicitări) „Petcom – Lux” SRL cu privire la modalitatea de 

obţinere a autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei.  

 Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor cu privire 

la examinarea NCM C.01.06-2014 „Cerinţe generale de securitate păentru 

obiectele de construcţie şi accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilităţi” 

CP.C.01.02-2014 „Proiectarea clădirilor şi construcţilor cu considerarea 

accesibilităţii pentru persoane cu dizabilităţi. Prevederi generale”  

 Solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (şi 

solicitarea  Ministerului Mediului) cu privire la examinarea NCM A.08.01-2013 

„Organizarea construcţiilor”. 

 

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. 

 


