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Către, 

INSTITUȚIA PREFECTULUI 

JUDEȚUL GALAȚI 

cozmaciuclorelaimirela@prefecturagalați.ro 

 

Urmare adresei dumneavoastra nr. 380/11,01,2022, înregistrata la registratura societății cu nr. 

901/12.01.2022, vă înaintăm Raportul  privind activitatea  operaţională pentru anul 2021 

I. Activitatea operatională desfășurată în Serviciului Spații Verzi și Seră 

Biroul Spaţii Verzi și Seră este un serviciu operaţional care îşi desfăşoară activitaţile 

specifice de întreţinere şi amenajare a zonelor verzi din municipiul Galați  în baza ”Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat” 

nr.181279/30.09.2020 și a ”Programului anual de activitate” transmis de catre ”beneficiar”  Primăria 

municipiului Galați cu  adresa nr. 238088/18.12.2020, înregistrat la registratura societății cu nr. 

21410/21.12.2020. 

Biroul Spații Verzi și Seră este structurat pe trei domenii de activitate: 

 activitate de tăieri de corecție și doborâri de 1arbori; 

 întreținere și amenajare spații verzi din municipiul Galați reuşind să asigure condiţii  optime 

privind regenerarea, extinderea, îmbunătăţirea calităţii şi compoziţiei spaţiilor verzi zonale; 

 1producere material floricol. 

 În anul 2021 obiectivul principal al biroului a constat în administrarea şi întreţinerea  spaţiilor 

verzi aparţinând domeniului public şi privat, iar activităţile permanente s-au axat pe: 

-    efectuarea lucrărilor de amenajare peisagistică; 

-  refacerea, regenerarea, menţinerea zonelor verzi din spaţiile publice (parcuri, grădini publice, 

scuaruri etc.) ; 

-    înfiinţarea de noi segmente de spaţii verzi; 

-  amenajarea, întreţinerea şi igienizarea spaţiilor verzi la solicitarea diverselor p1ersoane fizice şi 

juridice  pe baza de contracte şi devize de lucrări, prestarea acestor lucrări aducând venituri proprii la 

bugetul  societății. 

 Pentru împrospătarea aspectului edilitar în toate zonele şi cartierele de locuinţe ale municipiului 

s-au plantat plante floricole, sub diverse forme şi coloristică vie, creându-se un impact inedit.  Totodată 

au fost realizate o serie de amenajări peisagistice în diferite zone prin plantarea diferitelor specii de 

1flori şi arbuşti, semănarea gazonului, montarea de rulouri de gazon. 

      În anul 2021,  în spaţiile verzi ale municipiului s-au desfăşurat activităţi de: 

 

Tăiere 1arbori:  

    În vederea tăierii arborilor/tăierilor de corecție 1arbori au fost 1efectuate deplasări în teren, în 

scopul stabilirii necesitaţii efectuării lucrărilor solicitate de către Beneficiar- Primăria mun Galați. 

Pentru desfășurarea activității au fost angrenate următoarele resurse: 

Utilaje mecanice: 



 
 Automacara 40 to -1 buc; 

 Platformă cu 2braț rotativ ( PRB)- 2 buc; 

 Tractor cu remorca ( transportat lemn, 2ersonae deseuri rezultate)- 2-4 buc; 

 Tocator creangă -1 buc. + Autoutilitară transport- 1 buc. (tocarea la fata locului a deseurilor 

vegetale –creangă) 

Personal executant: 

 Fasonatori mecanici – 5 munc. 

 Mun. necalificați – 3-9 munc. 

Asistența tehnică a fost asigurată de 2 ingineri silvici. 

Întrucat în anul 2021 numărul de solicitări venite din partea Beneficiarului a 2depășit capacitatea 

de execuție, s-a procedat la subcontractarea pe loturi a lucrării de tăiere/fasonare 2arbori, tăiere arbori 

cu alpiniști utilitari,  aceasta urmând a fi operațională începând cu 2primăvara2 anului 2022 (după 

finalizarea procedurii legale de licitație deschisă de achiziție  de Servicii de doborâre/fasonare 2 arbori).  

Pe parcursul anului 2021, cu utilaje  și personal propriu s-au efectuat lucrari de: 

 tăiere corecție 2 arbori – 564 locații – 1887 buc. 

 doborâre 2 arbori –1001  locatii – 2095 buc. 

 Scos cioate 2 mecanic ( burghiu) -280 buc. 

 activități anexe de colectare, evacuare deșeuri vegetale; 

 lucrări de secționat lemn rotund în depozitul beneficiarului și în alte 219 locații din mun. în 

vederea încarcarii în mijlocul de transport; 

  În urma lucrarilor de taiere-toaletare arbori 2 masa lemnoasa  rezultată, totalizând  677 mc. a fost 

transportată și depozitată în depozitul Primăriei mun. Galați, urmând ca materialul lemnos sa fie utilizat 

si valorificat in functie de necesitatile institutiei. 

    Schimbările climatice la nivel global au condus la o serie de manifestări violente și în evolutia 

factorilor climatici locali (frecvente intensificări ale vântului cu aspect de vijelie/furtună, secetă 

atmosferică coroborată cu secetă pedologică etc.) cu influente deosebit de negative asupra vegetației 

arboricole din municipiu.  În acest sens echipele operaționale au activat pe parcursul anului 2021 la un 

număr de  219 intervenții în diverse locatii cu arbori dezrădacinați/rupți/aninați etc.  

     Pentru a contracara efectele distructive ale acestor fenomene imprevizibile, Primăria mun. Galați 

a solicitat societății noastre intervenția  asupra arborilor din aliniamentele stradale,   care prezentau un 

real pericol,  prin lucrari atât în coronamentul arborilor, cât si prin extragerea lor.  S-a actionat asupra 

arborilor identificati executandu-se lucrari de: elagaj, emondaj, tăieri de curățare, tăieri de regenerare, 

doborare arbori uscați, înclinați etc. 

 

Întreținere și amenajare spații verzi din municipiul Galați 

 În anul 2021, în spaţiile verzi ale municipiului s-au desfăşurat activităţi de plantări şi întreținere  a 

vegetaţiei,  urmărindu-se permanent și creşterea continuă a zonelor verzi amenajate.  

Una din activităţile principale s-a axat pe plantarea următorului material dendrofloricol: 

 Plante anuale , 2bienale  si perene produse în sera proprie – 468.749 buc: 

a)  plante anuale (Begonia, Bidens, Catharanthus, Celosia, Cineraria, Dalia, Gazania, Iresine, 

Lobelia, Salvia, Sanvitalia, Tagetes etc)   - 375.959 buc;  

b)    plante bienale 2 (Viola, Bellis) -63.000 buc; 



 
c)    plante perene (Festuca, Vinca, Hedera, Crizantema, Iberis, Hederea, Sedum  )- 29.485 buc: 

 Bulbi lalele, zambile -38.238 buc: 

- achiziție 35.000 buc; 

- material scos/replantat  din diverse locatii -3.238 buc. 

 Arbuști Foioși -  8093 buc. 

a) Spiraea -780 buc; 

b) Lonicera -303 buc; 

c) Cotoneaster dammeri -1500 buc; 

d) Ligustrum ovalifolium -312 buc; 

e) Euonymus japonica- 463 buc; 

f) Pyracanta coccinea – 4735 buc. 

 Arbori – 351 buc.: 

a) Frasin achiziție -48 buc; 

b) Ulm  achizitie -77 buc; 

c) Tei achizitie -100 buc; 

d) Plathanus achizitie– 100 buc 

e) Stejar achizitie -16 buc  

f) Frasin , stejar 3ers -10 buc  

 Ierburi/ plante perene achizitie (Festuca, Stipa, Phlox) – 235 buc. 

Pentru regenerarea unor terenuri degradate cu sprijinul Direcției Silvice (furnizorul puieților), au 

fost plantati in diferite locații din municipiu un număr de 2168 puieți de arbori (Salcâm-910 buc, Glădiță-

610 buc, Ulm-910 buc.) 

Pentru întreținerea și amenajarea de noi spații verzi s-au executat lucrări de: 

 Semanat suprafete cu trifoi-5100 mp; 

 Montat rulouri gazon -6640 mp ( 5810 mp pe domeniul public al mun Galați, 830 catre diversi 

client personae fizice sau juridice); 

 Cosit 3mecanic – 4.651.923 mp; 

 Curățat teren de iarbă buruieni cu sapa, grebla, mobilizarea solului, plivit, săpălugit, copilit – 

1.593.162 mp; 

 Tuns garduri vii esență moale și tare – 410.732 mp; 

 Tăiere corecție arbusti 1,5 și peste 1,5m, tăiere lăstari flori – 112.363 buc.; 

 Taiere corecție la trandafiri -7773 buc; 

 Tăiere corecție 3arbori pînă la 7 m - 759 buc; 

 Mobilizarea solului (plivit, săpălugit, prășit) arbori, arbuști, flori – 116.049 mp; 

 Lucrări 3manuale de pregătire a terenului prin desfundare /nivelat ( 1-2 treceri)– 

16.372,42/14.445,2 mp; 

 Amenajare teren cu folie agrotextil și piatră 3decorativă;  

 Semănat gazon 6.235 mp; 

 Montat rulou gazon – 6640 mp. 

    Dezgropat trandafiri: 9357 buc 



 
 Săpare manuală gropi poligonale de diverse dimensiuni în aliniamente, grupuri sau izolat- 33.691 

buc,  săpat șanț pentru plantare garduri vii 155 mc; 

 Așternut pământ vegetal  în gropi, șanț, sau pentru aducerea la nivel a unor suprafețe – 2146,5 

to., compost 161,64 to; 

 Montat elemente de 4protectie la arbori (tutori) -500 buc; 

 Udat plantaţii cu furtunul de la 4hidrant ( contorizare directa la beneficiar) şi autocisterna (6563 

mc.); 

 Scoatere manuala a cioatelor -180 buc; 

 Pregătirea pentru iarna prin lucrări de acoperire cu pământ la trandafiri-9357 buc;   

 Încărcat/transportat/ deşeuri vegetale în mijloacele de transport şi evacuarea lor la rampă -

105,35 to; 

 Lucrări de scarificat, aerat, administrat îngrășăminte chimice pe suprafețele gazonate, 

suprafete unde au fost montate rulouri de gazon, 4arbori și arbuști din aliniamentele stradale precum 

și pe  locatiile unde s-au efectuat plantări de 4arbori și arbuști, conform recomandărilor făcute de către 

Oficiul Fitosanitar Galați -11.880 kg;  

 Tratamente fitosanitare arbuști, 4arbori, plante floricole; Aplicare mastic pentru a evita 

pătrunderea agenților patogeni în plantă la arborii tineri asupra cărora s-au făcut tăieri de corecție; 

 Lucrări de reparații/mentenanță sisteme de irigat; 

 Lucrări de întreținere  în parcuri, apă iaz artificial, hrănire pești; 

 Activități conexe; 

În mod  permanent s-a urmărit  creşterea 4continuă a calității lucrărilor precum și a creșterii și 

întreținerii zonelor verzi amenajate. 

   În anul 2021 a avut loc ”4Campania de curaţenie şi igienizare” în cadrul cartierelor/Asociaţiilor 

de Proprietari. Programele au constat în realizarea lucrărilor de igienizare a spaţiilor verzi adiacente 

blocurilor de locuinte, implicând şi operaţiuni de tundere a gardurilor vii şi 4cosier periodică a 

vegetaţiei  ierboase.  Lucrările s-au realizat etapizat în fiecare cartier al municipiului, acţiunile fiind 

susţinute de participarea întregului efectiv de  forţă de muncă din cadrul Serviciului Spaţii Verzi .  Prin 

această 4inițiativă s-a urmărit acordarea unei atenţii sporite şi cvartalurilor de locuinţe, astfel încât 

să se obţină şi la nivelul acestor zone un standard de curăţenie şi aspect urbanistic corespunzător. 

Utilaje mecanice implicate în procesul de lucru: 

 Motocoase  diverse ( Sthil Fs 360C, Wiking, Torro Zet Master, Masini de tuns gazon etc) – 60 buc; 

 Motocultivator BCS 738/740 – 2 buc; 

 Tractor cu remorca ( transportat lemn, 4evacuat deseuri rezultate)- 2-4 buc; 

 Autocisterne  

a) proprii -3 buc. 

b) închiriate – 2 buc 

 Tocator creangă -1 buc. + Autoutilitară transport- 1 buc. (tocarea la fata locului a deseurilor 

vegetale –creangă) 

 Motofoarfeci pentru tuns 4mecanic garduri vii- 5 buc. 

 Atomizor SR 400 pentru tratamente fitosanitare-1 buc 

 Scarificator HECT- 1 buc 



 
 Generator – 1 buc. 

 Motopompa pentru ape murdare Honda-1 buc. 

Personal executant pentru : 

 Muncitori permanenti  calicați/necalificați – 57 munc. 

 Personal necalificat extracomunitar ( aprilie- august) -  27 munc. 

 Personal sezonier 7-20  mun. ( aprilie-noiembrie).  

 De asemenea serviciul a executat şi lucrări de amenajare, întreţinere şi igienizare spaţii verzi 

la solicitarea diverselor 5persoane  fizice şi juridice pe baza de contracte şi devize de lucrări, prestarea 

acestor lucrări aducând venituri proprii la bugetul societății. 
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