
REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Î. M. ASOCIAȚIA DE GOSPODĂRIRE A SPAȚIILOR VERZI 

Activitatea social-economică pentru 8 luni a anului 2019 

(ianuarie-august)



Pe parcursul anului 2019 Î. M. „Asociația de gospodărire a 
spațiilor verzi” a executat lucrări de îngrijire, reparații 

capitale, creare și amenajare a spațiilor verzi în volum total 
de 43337,6 mii lei, inclusiv:



Nr.

d/o
Denumirea lucrărilor

Preconizate,

mii lei

Îndeplinite, 

mii lei
%

Abateri,

mii lei +,-

REPARAȚII CURENTE

1. Salubrizare și întreținerea 

spațiilor verzi

33 018,5 32 607, 4 98,7 -411,1

2. Plantarea florilor 2 127,3 1 653, 4 76,4 -473,9

Total reparații curente: 35 145,8 34 260,8 97,4 -885

Buget civil, str. I Creangă 300,0 300,0 100,0 0,0



Nr.

d/o
Denumirea lucrărilor

Preconizate

, mii lei

Îndeplinite, 

mii lei
%

Abateri,

mii lei +,-

REPARAȚII CAPITALE

1. Curățarea arborilor în instituțiile de 

învăţămînt și medicale 

1792,2 1041,1 58,1 -751,1

2. Curățarea și doborârea arborilor din 

aliniamentele stradale

2697,0 2817,9 104,5 +120,9

3. Plantarea arborilor de talie înaltă cu 

balot de pământ

30,0 88,6 295,3 +58,6

4. Curățarea stufului din lacuri 521,6 569,4 109,2 +47,8

5. Restabilirea gazoanelor pe străzi 210,0 1110,0 +900,0

6. Reparația elementelor de joacă p/u 

copii

331,0 65,5 19,7 -265,5

7. Amenajarea rampelor de acces p/u 

persoane cu dizabilități

230,0 0,0 0,0 -230,0



Nr.

d/o
Denumirea lucrărilor

Preconizate

, mii lei

Îndeplinite, 

mii lei
%

Abateri,

mii lei +,-

REPARAȚII CAPITALE

8. Instalarea hărților, indicatoarelor de 

orientare în zonele verzi 

180,0 0,0 0,0 -180,00

9. Construirea platformelor p/u 

compostarea  deșeurilor 

biodegradabile

1900,0 0,0 0,0 -1900,0

10. Elaborarea amenajamentului silvic 300,0 300,0 100 0

Total reparații capitale 8191,8 5 992,5 73,15 -2 199,3

Diverși beneficiari 0 543,2 0 +543,2



Pe parcursul a 8 luni a anului 2019 au fost îndepliniți următorii indici naturali:

Nr. Denumirea indicilor U.m.
Reparații 

curente

Reparații

capitale

Diverși 

beneficiari
Total AGSV

1 Plantați arbori și arbuști buc. 43 117 160

2 Plante flori buc. 149 029 149 029

3 Semănat gazon ha 0,19 0,11 0,3

4 Curățați arbori buc. 18 379 3 246 54 21 679

5 Curățați arbuști buc. 19 332 19 332

6 Curățați trandafiri buc. 66 999 66 999

7 Defrișate suprafețe împădurite ha 21 21

8 Extrase cioate buc. 685 91 4 780

9 Protecția plantelor, arbuști și arbori:

- arbori ha 24,4 24,4

- arbuști ha 29,7 29,7

10 Administrare îngrășăminte la arbuști și arbori buc. 880 880

11 Administrare îngrășăminte la flori ha 0,1 0,1

12 Combaterea dăunătorilor ha 69 69



Dat fiind faptul, că un număr mare de arbori, sub 

influența factorilor antropogeni și celor climaterici, pierd o 

parte din decorativitate și uneori se usucă definitiv, 

locuitorii Chișinăului înaintează plângeri/cereri cu privire 

la defrișarea și curățarea lor. Pe perioada raportată au fost 

primite de la cetățeni 1317 cereri.

Toate au fost examinate și ulterior întocmite acte 

fitosanitare privitor la starea arborilor. Din ele sau 

îndeplinit 632 cereri.



Pe anul 2019 au fost alocate din buget investiții capitale pentru procurarea 

mijloacelor fixe suma de 5600,0 mii lei dintre ce are a fost acoperită datoria la 

01.01.2019 (882,0 mii lei) din suma rămasă sau achiziționat următoarele mijloace:
NR. DENUMIREA UTILAJULUI UNITĂȚI

1 Motocositoare FS250-Promo 13 unități

2 Tractoare 2 unități

3 Automobil GAZ  A22R32-70 1 unități

4 Aeratoare pentru lacul din Parcul „Valea Morilor” 16 unități

5 Mașină de producere a soluției dezinfectabile 1 unități

6 Aspirator electric manual pentru parcuri, terenuri de joacă pentru copii,  terenuri sportive 1 unități

7 Utilaje tractate pentru salubrizarea parcurilor, scuarelor 2 unități

8 Freză ATA Machina HKR 1600 1 unități

9 Plug 3x25 1 unități

10 Tocător de resturi vegetale TMC 1600 1 unități

11 Burghiu de săpat DS25/50 1 unități

12 Mașini de tuns iarbă cu motor pe benzină 2 unități



Strategia:

Îngrijând „Spațiile Verzi”, prin orice lucrare îndeplinită: 

salubrizare, protecția plantelor și îngrijirea lor. 

De asemenea îngrijirea bazinelor acvatice și a plajelor 

municipale, totul fiind îndeplinit și direcționat pentru 

menținerea unui mediu ambiant sănătos și ecologic 

favorabil pentru cetățenii municipiului.



Întreprinderea asigură controlul  și comportamentul vizitatorilor bazinelor acvatice 

municipale utilate cu plaje și stații de salvare, precum și execută, în caz de necesitate lucrări 

de salvare a persoanelor de la înec. Acordă primul ajutor medical, scoate din bazinele 

acvatice persoanele care se îneacă sau deja înecate.

Pe parcursul a 8 luni ale anului 2019:

1. total accidentate persoane pe apă-124, din care înecate 6 persoane

2. din persoanele accidentate – 21 minori înecate nu sunt

3. salvați de personalul stațiilor de salvare- 118

4. numărul discursurilor personalului stațiilor de salvare cu populația- 577

5. antrenate în discursuri (total 49 440 persoane, inclusiv: elevi- 32 473

6. organizate discursuri la mass-media-9

La întreținerea stațiilor de salvare au fost folosite mijloace financiare în suma de 

2994,9 mii lei



Aspirator electric manual pentru parcuri, terenuri de joacă 

pentru copii,  terenuri sportive



Aspirator electric manual pentru parcuri, terenuri de joacă 

pentru copii,  terenuri sportive



Testarea 

aspiratorului



Utilaje tractate pentru salubrizarea parcurilor, scuarelor



Utilaje tractate 

pentru 

salubrizarea 

parcurilor, 

scuarelor



Tractoare (2 unități)



Tractor cu tocătorul de resturi vegetale



Aspirator de frunzeVD 500P, Freză ATA Machina HKR 1600, tocător de resturi 

vegetale TMC 1600



Mașină multifuncțională  BUCHER CityCat 2020



Utilajul folosit în anii precedenți pentru protecția plantelor



Stropitoare sistem de inducție electrostatică



Stropitoare cu tun și sistem de inducție electrostatică



Stropitoare cu tun sistem 

de inducție electrostatică

(în proces de lucru)



Stropitoare cu tun sistem 

de inducție electrostatică

(în proces de lucru)



Stropitoare cu sistem de 

inducție electrostatică

(în proces de lucru regim 

manual)



Automobil GAZ  A22R32-70



Remorcă



Mașină de producere a 

soluției dezinfectabile

Consum:

10h-36 kW=72 lei

10h=3t sol./25kg NaCl



Mașină de producere a soluției dezinfectabile



Aeratoare pentru lacul din 

Parcul „Valea Morilor”

Consum:

1845 kW/1 lună (24/24h)

anual= 44 058 lei



Aeratoare pentru lacul din Parcul „Valea Morilor”

(furtunuri)



Aeratoare pentru lacul din Parcul „Valea Morilor”

(aeratoarele)



Aeratoare pentru lacul din Parcul „Valea Morilor”

(compresoarele)



Harta amplasării 

aeratoarelor în lacul din 

parcul „Valea Morilor”


