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MINISTERUL MEDIULUI 

Perioada de raportare de la  23.05.2014  până la  30.05. 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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Realizări mai importante din activitatea de bază: 

- au fost întocmite   340 acte de control; 

- au fost întocmite  325  procese-verbale  ( art.154 – 119; art.142 - 1; art. 

122 – 11; art.156 - 9; art.116 – 18;  art.114 – 17; art.109 – 44; art.143 – 

21; art.136 – 31; art. 127 – 5; art.181 – 9;   art.135 – 6;art.137 – 1;  

art.111 –  3; art.120 – 1 ; art.149 –1 ; art.110 – 4; art.113 – 7; art.144 – 3; 

art.147 – 6; art.119 – 4; art.337 – 1; art.179 – 1; art.146 – 1; art.182 - 1); 

 

-  au fost prestate servicii în valoare de  116 406 lei; 

- au fost înaintate amenzi în valoare de  250 800 lei; 

- plata pentru poluarea mediului  calculată  119 043 lei; 

 

În contextul campaniei  de salubrizare a localităţilor în această săptămînă 

au fost efectuate   54 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: 

 -   24 autorizaţii  de tăiere a arborilor; 

 -  10 autorizaţii de degajare a substanţelor poluante în atmosferă; 

 -  1  autorizaţie de folosinţă specială a apei; 

-  16  avize ale expertizei ecologice de stat; 

 

Au  fost  luate în proces pentru expertiză ecologică  4  proiecte de 

execuţie. 

 S-a participat în lucru a 45 comisii de selectare a terenurilor pentru 

amplasarea obiectivelor şi în lucru a 19 comisii de recepţie finală a  

obiectivelor. 

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

teritoriale ale IES în formă de plîngeri şi semnale; 

 
În perioada 26 mai – 30 mai, 2014 cancelaria Inspectoratului Ecologic de 

Stat a înregistrat  75 de documente la intrare. Dintre acestea 12  au parvenit spre 

examinare prin intermediul Ministerul Mediului:  

- 9 doc. parvenite direct prin curierul MM; 

mailto:ies@mediu.gov.md


Raport de activitate a IES 

 
 

 

- 3 doc. prin poşta electronică. 

În urma  analizei  documentelor parvenite la Inspectorat prin intermediul 

Ministerului Mediului s-a stabilit, că au fost primite spre examinare: 

a) Petiţii – 3; 

b) Invitaţie de participare la seminare, şedinţe – 3; 

c) Demersuri – 3; 

d) Avizare de proiecte – 2; 

e) Ordinul MM – 1. 

În această perioadă de către angajaţii Inspectoratului Ecologic de Stat au fost 

perfectate 53 de scrisori, 7 dintre care în adresa Ministerului Mediului. 

 

Colaboratorii IES au participat la 3 seminare sau şedinţe în afara 

Inspectoratului.  

 

 

3. 

 

Cazuri  

relevan

te 

 

 Vizite de lucru în Agenţii şi Inspecţii. 

 Raport cu privire la executarea indicaţiilor Ministerului Mediului 

(30.05.2014, ora 12
00

). 

b) Probleme de fond. 

1. Acţiuni 

şi 

măsuri 

curente 

de 

mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examinat, 

 demersul  dlui Rotaru Alexandru referitor la legalitatea deciziei Consiliului 

local Secăreni cu privire la modul de folosire a unor terenuri; 

 demersul dlui Gheorghe Brega, deputat în Parlamentul RM referitor la 

legalitatea extragerii nisipului din râul Prut, s. Criva, r-nul Briceni; 

 suma transferului de către beneficiari în bugetul de stat pentru efectuarea 

expertizei ecologice la 1 documentaţie de proiect - 9900 lei; 

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

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

proiect – 9927 lei + 3000lei proces-verbal; 

 propunerile d-lui Akimov A. referitor la modul de autorizare a emisiilor de 

poluanţi în aerul atmosferic şi dat răspunsul în adresa  solicitantului; 

 materialele solicitate de către Procuratura Generală a R.M. în vederea 

prezentării documentelor privind modificarea categoriei de destinaţie a 10,0 

ha de terenuri agricole, proprietate privată a Întreprinderii cu Capital Străin 

«KNAUF-GIPS» S.R.L., din extravilanul s. Criva, raionul Briceni; 

 şi dat răspunsul la solicitările Ministerului Economiei şi Ministerului 

Mediului al Republicii Moldova  privind prezentarea informaţiei detaliate 

referitor la procesul de elaborare a proiectelor de regulamente necesare 

pentru organizarea şi funcţionarea Ghişeului unic; 

 proiectele normativelor emisiilor limitat admisibile (ELA) de poluanţi în 

aerul atmosferic şi eliberat AEPA respectivă pentru 1 înreprindere : 

„Drumuri-Bălţi” S.A.  Restituit fără acordare.   

 petiţia unui locatar din or. Durleşti cu privire la poluarea rîuleţului din 

localitate; 

 materialele parvenite din partea Întreprinderii de Stat pentru Silvicultură 

Chişinău privind autorizarea tăierii diverse în fondurile forestiere din cadrul 

Ocolului Silvic Ghidighici, Ocolul Silvic Durleşti şi Ocolul Silvic Vadul lui 

Vodă pe o suprafaţă totală  de 2,7 ha,   fiind preconizată obţinerea unui 

volum de 70,9 m
3
 masă lemnoasă.  Ca rezultat a fost eliberată autorizarea 
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de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea Direcţiei Cultură privind autorizarea tăierii 

de igienă a unui arbore de specia nuc din str. Bănulescu Bodoni, 14, fiind 

preconizată obţinerea unui volum de 1,07 m
3
 masă lemnoasă.  Ca rezultat a 

fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător. 

 materialele parvenite din partea ÎM. „Asociaţia de Gospodărire a Spaţiilor 

Verzi” privind autorizarea tăierii de igienă a doi arbori de specia cais din str. 

Socoleni, 11,  fiind preconizată obţinerea unui volum de 0,70 m
3
 masă 

lemnoasă. Ca rezultat a fost eliberată autorizarea de tăiere corespunzător. 

 cu ieşire la faţa locului, interpelarea Dnei Galina Balmoş şi Dlui Mihail 

Barbulat  - Deputaţi în parlamentul RM, parvenită în adresa Ministerului 

Mediului, referitor la legalitatea tăierii arborilor de pe teritoliul obiectivului 

turistic „Poiana Zamfirei” din preajma satului Dolna, r-nul Străşeni; 

 demersul parvenit din partea Inspectoratului de Poliţie Briceni referitor la 

corectitudinea calculării prejudiciului în urma tăierii a 49 arbori de specii şi 

diametre diferite, precum şi necesitatea eliberării autorizaţiei de tăiere de pe 

acostamentul drumului ce duce spre fosta fabrică de zahăr Briceni; 

 demersul parvenit din partea FCA Moldo –Olandeză  „Salvaţi Copii Străzii” 

pentru eliberarea autorizaţiei referitor la defrişarea arborilor. 

 

Eliberat, 

 7 avize  ale expertizei ecologice la proiectele de execuţie:  
1. „Construcţia sistemului de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare din  s. 

Coşcalia, r-nul Căuşeni”, primăria satului Coşcalia; 

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

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

(Suplimentar)”, primăria satului Stolniceni. Restituit fără acordare. 

3. „Blocuri locative în complex cu obiective de menire social-culturală şi 

parcări auto din str. Bogdan Voievod, or. Chişinău” al S.R.L. „Cand-Vas!. 

4. „Construcţia reţelelor de aprovizionare cu apă potabilă a s. Plop, raionul 

Donduşeni” primăria s. Plop, r-nul Donduşeni. 

5. „Punct de deservire tehnică a automobilelor cu magazin de piese auto, bar, 

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

6. „Staţia de sortare a deşeurilor solide din or.Floreşti”, primăria or. Floreşti. 
Resituit fără coordonare 

7. „Modernizarea staţiei şi post de alimentare a autovehiculelor cu gaz în 

complex cu staţia existentă de alimentare cu produse petroliere din str. Lenin, 1e, s. 

Congaz, r-nul Comrat” al  S.R.L. „Vitla-Petrol”. 

 

Efectuat: 

 un control ecologic în comun cu Inspecţia Ecologică Străşeni la obiectivul 

în construcţie din s. Gornoe. 

 o deplasare în rl Criuleni, satul Coşerniţa cu privire la verificarea legalităţii  

dării în arendă a  unui lot de pămînt  şi construcţia unui iaz din localitate. 

 

Participat: 

 la şedinţa de lucru organizată de Ministerul Mediului privind  implementarea 

proiectului „Îmbunătăţirea sistemului integrat de management al deşeurilor 

solide în raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti”; 

 la şedinţa Comisiei de experţi pentru înregistrarea produselor biodistructive, 



Raport de activitate a IES 

 
 

 

organizată de Ministerul Sănătăţii; 

 la seminarul „Întroducerea datelor în Registrul controalelor de stat”; 

 la şedinţa operativă cu privire la promovarea proiectului Hotărîrii de Guvern 

„Privind aprobarea Programului de delimitare a terenurilor proprietate 

publică a statului şi a terenurilor proprietate publică a unităţilor 

administrativ-teritoriale, inclusiv a terenurilor din domeniul public sau 

privat, pentru anii 2014-2018”; 

 la 28.05.14 la şedinţa grupului de lucru în incinta Ministerului Mediului 

privind implementarea proiectului de gestionare  a deşeurilor menajer solide; 

 la seminarul organizat de MM cu privire la sistemul informaţional comun de 

mediu în vecinătatea europeană  (enpi-seis) –implementarea fluxurilor de 

date prioritare; 

 la seminarul organizat de Ministerul Afacerilor Interne al Republici 

Moldova, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale privind 

informarea populaţiei despre pericolul inundaţiei pentru localităţiile în 

bazinul rîului Nistru. 

 

Pregătit: 

 aviz la proiectul hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea programului de 

delimitare a terenurilor proprietate publică a statului şi a terenurilor 

proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a terenurilor 

din domeniul public sau privat, pentru anii 2014-2018”, înaintat de către 

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru;  

   informaţia conform faxogramei Ministerului Mediului referitor  la procesul 

de expertizare a proiectelor implementate în cadrul proiectului 

„Îmbunătăţirea sistemului integrat de management al deşeurilor solide în 

raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti”; 

 către  Mişcarea Ecologistă din Moldova cu privire la prezentarea informaţiei 

necesare pentru editarea buletinului periodic ,, Cronica Apelor”, pentru 

trimestru I, anul 2014. 

 
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 4 proiecte de execuţie: 
1.  „Lucrări de reabilitare a reţelelor de apeduct şi canalizare cu construcţia staţiei 

de epurare pentru tabăra „Mioriţa” şcoala sanatorială din s. Ivancea, raionul 

Orhei”, Consiliul raional Orhei;  

2. „Alimentarea cu apă, evacuarea şi epurarea apelor uzate din satul Ciumai, 

comuna Vinogradovca, raionul Taraclia”, primăria com. Vinogradovca, 

satul Ciumai, r-nul Taraclia; 

3. „Evacuarea şi epurarea apelor reziduale în s. Grozrşti, raionul Nisporeni”,  

primăria s. Grozeşti, raionul Nisporeni;  

4.  „Producerea combustibilului solid, utilizarea biomasei din deşeuri agricole”,  

primăria s. Baurci, raionul Ciadîr-Lunga. 
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Întocmit: 

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

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

alin. (1), Cod contravenţional al RM, fiindu-i aplicată o amendă de 800,0 

lei, prejudiciul cauzat mediului este de 216,0 lei. 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie SRL. „Alst construct” pentru 

vătămarea sau tăierea samavolnică a vegetaţiei din zonele verzi ale 

localităţilor   în temeiul art. 182, Cod contravenţional al RM, fiindu-i 

aplicată o amendă de 4000,0 lei. 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie cet. Stah Raisa pentru tăierea 

ilegală sau vătămarea arborilor şi arbuştilor  în temeiul art. 122  alin. (1), 

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

prejudiciul cauzat mediului este de 172,8 lei. 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie SRL „Dacvi-Com” pentru 

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

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

10000,0 lei, prejudiciul cauzat mediului este de 2413,8 lei. 

  un proces-verbal cu privire la contravenţie SRL „Elitprodcom Export” 

pentru decopertarea şi distrugerea neautorizată a litierei, a păturii vii şi a 

stratului superior de sol fertil în temeiul art. 120, Cod contravenţional al 

RM, fiindu-i aplicată  o amendă de 5000,0 lei. 

 un proces-verbal cu privire la contravenţie S.A. „Apă Canal Chişinău” 

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, prejudiciul cauzat mediului este de 3360,0 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-mai) constituie 4718,4 mii lei. De la 

începutul anului 2014 au fost înregistrate venituri în sumă de 8397,5 mii lei, 

inclusiv săptămîna curentă – 439,8 mii lei.  

     Soldul disponibil în contul trezorerial,  situaţia de  la 30.05.2014, 

constituie – 1762,9 mii lei. 

- Servicii ecologice prestate contra plată.    Situaţia de la 30.05.2014, suma 

acumulărilor la venituri constituie 2865,3 mii lei, inclusiv săptămîna curentă 

– 132,5 mii lei  sau cu 40% mai mult  decît cele planificate pentru lunile 

ianuarie-mai– 2034,6 mii lei. Soldul disponibil din veniturile acumulate 

pentru perioada de raportare,  situaţia de la 30.05.2014, constituie 840,4 mii 

lei. 

 

 

3. 

 

Juridică 
 

Au examinat: 

 Cererea colectivă a angajaţilor ÎS ÎSC „Străşeni” cu privire la controalele 

efectuate de către Agenţia „Moldsilva” şi Inspectoratul Ecologic de Stat la 

întreprinderea vizată (în comun cu Direcţia inspectare a florei şi faunei). 

 Solicitările Agenţiei Naţionale pentru Reglamenarea Activităţilor Nucleareşi 
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Radiologice cu privire la eliberarea deciziilor de control planificat, fiind 

eliberate Deciziile nr. 46-DC/14 – 49-DC/14 din 29.05.2014, îb vederea 

efectuării controalelor la ÎMSP „Spitalul raional Vulcăneşti”, Sanatoriul 

„Nufărul Alb”, ÎMSP „Spitalul raional Cahul”, ÎMSP „Centrul Medicilor de 

Familei Cahul”. 

 

Au elaborat: 

 În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 764 din 12.10.2012, demers 

către subdiviziunile aparatului central al IES şi teritoriale cu privire la 

prezentarea informaţiilor referitor la litigiile aflate pe rol în instanţele de 

judecată, încheierile, hotărîrile şi deciziile emise, precum şi cererile 

prealabile privitoare la eventualele litigii în instanţele de judecată în perioada 

anului 2013 – trimestru I, 2014.  

 

Au participat: 

 la 26.05.2014 în şedinţa de judecată, Judecătoria sect. Rîşcani pe dosarul 

Vlas Grigore vs IES, cu privire la contestarea actului administrativ şi 

restabilirea în serviciu, fiind începute pregătirile pentru dezbaterile judiciare, 

următoarea şedinţă este stabilită pentru data de 26.06.2014. 

 la 26.05.2014 în şedinţa de judecată, Judecătoria sect. Rîşcani pe dosarul 

Cataraga S. către IES privind contestarea actului administrativ şi restabilirea 

în serviciu, fiind prelungită examinarea cauzei cu stabilirea unei noi şedinţe 

pentru data de 04.07.2014. 

 la 27.05.2014 în şedinţa de judecată, Judecătoria sect. Rîşcani pe dosarul 

Munteanu Igor către IES privind contestarea actului administrativ şi 

restabilirea în serviciu, fiind definitivate dezbaterile judiciare cu stabilirea 

datei unei noi şedinţe pentru data de 30.06.2014 cu trecerea la faza 

susţinerilor orale. 

 la 28.05.2014 în şedinţa de judecată,  Judecătoria sect. Rîşcani pe dosarul 

Cojocari Nicolae către IES cu privire la contestarea actului administrativ şi 

restabilirea în serviciu, fiind depusă referinţă pe caz cu amînarea examinării 

la solicitarea pîrîtului pentru data de 07.08.2014. 

 la 28.05.2014 la şedinţa de judecată, Judecătoria sect. Ciocana pe dosarul 

Procuratura mun. Chişinău în interesele statului, IES vs SRL „Buseli-M”, 

privind repararea prejudiciului cauzat mediului, fiind expuse replicile pe 

dosar cu pronunţarea Hotărîrii de admitere a acţiunii în favoarea IES, prin 

care se dispune încasarea de la pîrîta prejudiciului în sumă de 90000 lei. 

 în perioada 27-29.05.2014, la Cursul de instruire cu privire la la modul de 

utilizare a sistemului informaţional automatizat Registrul de Stat al 

controalelor, organizat de Cancelaria de Stat, în contextul implementării 

Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător.  

 la  29.05.2014 în cadrul şedinţei organizate de dl V. Stîngaci, şef-adjunct al 

IES şi reprezentanţii proiectului Fondul „Provocările Mileniului” referitor la 

modificarea prevederilor ce ţin de funcţionarea ghişeului unic în domeniul 

autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei. 
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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. 

 

Au verificat şi coordonat:  

 rapoartele săptămînale cu privire la rezultatele controalelor 

planificate/inopinate efectuate de către subdiviziunile teritoriale ale 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 

măsuri 

 

De examinat şi supus expertizei/autorizării, 

 39 proiecte de execuţie şi, după caz, de eliberat avizele respectiv la cele 

examinate.  

 

 

De examinat( demersuri, petiţii, solicitări, etc. 

 materialele autorizaţiilor de folosinţă specială a apei (AFSA) pentru 3  

întreprinderi: 

1. S.A. ”Leovin” - prelungirea  AFSA. 

2. S.A. ”Apă-Canal Chişinău”- prelungirea  AFSA. 

S.R.L. ”Ruscac-Moldaqua”- prelungirea  AFSA. 

 solicitarea Ministerului Mediului a confirmării Avizului expertizei 

ecologice de stat  la proiectul de execuţie „Valorificarea zăcămîntului 

„Voinescu-II”; 

 solicitarea S.A. „DAAC Hermes” privind organizarea şedinţei în timpul 

apropiat cu privire la discuţia asupra proiectului „Iaz din gospodăria 

bioorganică „Gura Bicului” în prejma s. Varniţa, raionul Anenii Noi; 

 solicitarea „Mina de Piatră Leova” S.R.L. privind eliberarea copiei 

autentificate a Avizului Expertizei Ecologice de Stat nr. 05-5-3266/262 din 

05.03.2009; 

 solicitarea Agenţiei „Apele Moldovei” referitor la prezentarea informaţiei  

privind situaţia  ecologică existentă  cu privire la efectuarea lucrărilor din 

cadrul proiectului „Reconstrucţia digului de protecţie contra inundaţiei  

terenurilor agricole în preajma s. Văleni, raionul Cahul”; 

 solicitarea repetată a S.C. ”Fibexmol” S.R.L.  privind eliberarea Avizului 

Expertizei Ecologice de Stat la proiectul de execuţie „Salon de expoziţie 

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

petroliere pe str. Trandafirilor, 24, or. Chişinău”  (Avizul negativ al 

Expertizei Ecologice de Stat nr.05-5-4574/243 din 14.02.14). 
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                                                                                                           Vitalie CURARARI, 

 Şef  al  Inspectoratului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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. 

 


