
DRAPM Agenția de Mediu

P-1629/2022

ASOCIAŢIA DE GOSPODĂRIRE A SPAŢIILOR VERZI Î.M.

Republica Moldova, mun. Chişinău, sec. Riscani, str. Alexandr Puşkin, 62, MD-2005

27 ianuarie 22

23ianuarie27

semnat electronic

Demers C138369 din 13.09.2021;Act de cercetare fitosanitară a arborilor nr. 345 din 

09.09.2021; Act de inspectare nr.013474 din 11.10.2021.

Tăiere igienă - 11 (un);Curățare - 4 (un);Elagaj - 1 (un); vol. m/l - 10,37 m3

Nr.

Gavril Gîlca

Executor: Ilie Fabian



Pentru realizarea lucrărilor de tăieri în spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi rurale conform următoarelor 
caracteristici:

Nr. 
crt.

Adresa
(strada, nr. contur ş.a.)

Nr. arborilor
(un.) Specia Diameru

(cm.)

Starea 
fitosanitară
a arborilor

Tratament/
Tipul tăierii

Volumul masei 
lemnoase ce urmează 

a fi extrasă (m3)
Gradina Publică 

„Alunelul” zona din partea 
strazilor Ion Neculce si 

Eugen Coca

5 Mesteacăn 36-48, bif. 
32

Conform actului 
fitosanitar

Tăieri de 
igienă 5,50

4 Arțar 12-44
Tăieri de 

igienă 2,57

1 Pin 52
Tăieri de 

igienă 2,00

1 Ulm 84 Curățare
1 Arțar 36 Elagaj 0,10

1 Ulm 20
Tăieri de 

igienă 0,20

Zona de lîngă Havuz 1 Tei 40 Curățare
1 Caștan 48 Curățare
1 Plop 86 Curățare

Total 16 10,37

Prescripții obligatorii:

1. Lucrările silvotehnice autorizate să se efectueze în strictă conformitate cu ATSVFF eliberată de Agenţia de Mediu;
2. Masa lemnoasă obţinută, prealabil calculată şi indicată în acte să fie luată la evidenţă contabilă de gestionarul funciar al 

terenului;
3. Î.M. AGSV va asigura menţinerea bilanţului vegetaţiei spaţiilor verzi administrate şi gestionate, în strictă conformitate 

cu prevederile şi cerinţele actelor legislative şi normative ale protecţiei mediului şi cele de domeniul gospodăririi şi 
administrării spaţiilor verzi;

4. În perioada agrotehnică 2022, de efectuat lucrări de plantare a arborilor în golurile formate și locurile slab înverzite, de 
prevăzut sectoare de teren predispuse pentru plantarea vegetației în scopul menţinerii bilanţului spaţiilor verzi proprietate 
publică;

5. Să se respecte indicațiile obligatorii prescrise conform actului IPM;
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