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S.C. HORTICULTURA S.A. 
 
 

1. COMPONENŢA SOCIETĂŢII 
 

Director general: dl. Andrei Drăgilă 
 3 secţii de producţie: 

- secţia Horticola 
- secţia Spaţii Verzi 
- secţia Pepinieră 

 
Total angajaţi: 205 persoane 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII 
 

- producerea şi comercializarea materialului floricol: flori tăiate şi plante de 
apartament; 

- producerea şi comercializarea de material dendrologic; 
- prestări - servicii; 

 
 

3. SINTEZA ACTIVITAŢII PE 2004 
 

Lucrări de întreţinere şi plantări zone verzi: 
 
În anul 2004 s-au plantat: 

- Arbori       162 buc. 
- Conifere       33 buc 
- Arbuşti       8.965 buc 
- Trandafiri       1.650 buc 
- Plante anuale      216.942 buc 
- Plante bienale      69.000 buc 
- Plante floricole – muşcate, garoafe   172 buc 

Total valoare material       5.116.385.639 lei 
 
Materiale din achiziţii: 

- Gazon       311 kg 
- Vopsea mobilier urban     300 kg 

 
Hrană pentru animale Parc Zoologic: 

- Pâine       10.218 kg 
- Furaje       16.875 kg 
- Carne       23.828 kg 
 

Confecţionat mobilier urban şi reparaţii: 
- Bănci lemn      18 buc 
- Coşuri de gunoi      9 buc 
- Pergole lemn, joc copii     6 buc 
Reparat bănci lemn – înlocuit stinghii   156 buc 

Achiziţii materiale: 
- Îngrăşăminte NPK     450 kg 
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- Erbicid       22 kg 
- Nisip       50 mc 
- Îngrăşăminte flori      10 kg 
- Energie electrică      6.436 KW 
- Închiriat utilaje      40 ore 
- Plante floricole      830 buc 
- Gard fier forjat      270 ml 
- Pază zone verzi      5.808 ore 
- Reamenajat gard – Parcul Rozelor   86 ml  

Total valoare achiziţii:      2.530.951.791 lei 
 
Manoperă: 
Lucrări de înfiinţare plantaţii noi: 

- săpat gropi pentru arbori, arbuşti,conifere, trandafiri 3.490 buc 
- săpat şanţ gard viu     82,9 mc 
- plantat arbori, conifere, arbuşti, trandafiri  3.861 buc 
- plantat gard viu, buxus     699 ml 
- împrăştiat pământ vegetal    778 mc 
- semănat ierburi perene     8.883 mp 
- plantat răsaduri flori anuale, bienale   241.020 buc 
- aşternut pământ vegetal     778 mc  

 
Lucrări curente de întreţinere a plantaţiilor existente: 

- tuns ornamental gard viu manual    33.510 mp 
- tuns ornamental figuri izolate    427 buc 
- tuns gard viu mecanic     9.300 mp 
- tăieri corecţie arbori, arbuşti    7.510 buc 
- tăieri lăstari arbori     84.500 buc 
- dezgropat trandafiri     20.350 buc 
- cosit suprafeţe manual     3.659 ar 
- cosit suprafeţe mecanic     28.451 ar 
- desfundat sol      40.434 mp 
- nivelat teren      12.240 mp 
- palisarea florilor de talie înaltă    379 buc 
- scos rădăcini      105 buc 
- doborât arbori      225 buc 
- prăşit arbori, conifere, arbuşti    74.580 mp 
- plivit, prăşit trandafiri, flori    10.450 mp 
- udat arbori, conifere, arbuşti    32.910 buc 
- udat gard viu      7.020 ml 
- udat flori       2.019 ar 
- îndepărtarea florilor trecute din rabate   730 mp 
- combaterea agenţilor dăunători la flori   50.000 buc 
- combaterea agenţilor dăunători la arbuşti,trandafiri 27.200 buc 
- montat gard fier forjat     270 mp 

 
Lucrări de salubrizare a parcurilor şi a zonelor verzi: 

- întreţinere, curăţenie     19.013.000 mp 
- măturat alei      6.476.000 mp 
- spart gheaţa      2.660 mp 
- curăţa teren de  frunze, gunoi cu grebla pe peluze 7.975 ar 
- curăţat alei de zăpadă     155.900 mp 
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- strâns şi depozitat diferite materiale   2.501 ar 
- încărcat, descărcat diferite materiale   3.563 t 
- împrăştiat nisip      65.000 mp 
- pluguit zăpada      35.000 mp 

Total valoare manoperă      10.280.713.854 lei 
 
Utilaj 

Transportul materialului dendro - floricol din Pepinieră la formaţiile de lucru şi/ sau la 
locul de plantare: transportul frunzelor, a molozului şi a gunoiului vegetal din formaţiile de lucru 
la rampa de gunoi. 

- Tractor U 650      1.394 ore 
- Tractor U 550      1.175 ore 
- Tractor V 445      4.476 ore 
- Bobcat       190 ore 
- Aro       144 ore 
- Autocamion      27 ore  
 
Udatul suprafeţelor gazonate, a rabatelor de flori şi a trandafirilor, arborilor, coniferelor şi 

a arbuştilor cu autocisterna şi cositul mecanic cu tractor cositoare; 
- Autocisterna      416 ore 
- Tractor tuns gazon     24 ore 

Total valoare utilaj;       2.515.704.750 lei 
 
 Total realizări zone verzi     20.443.756.034 lei 
 TVA 19%       3.884.313.647 lei 
Total valoare        24.328.069.681 lei 
 
Perdea de protecţie 

Material achiziţie: 
Reparat, montat gard de protecţie: 
- sârmă ghimpată      513 kg 
- cuie       17 kg 

Total valoare material achiziţie     19.202.457 lei 
 
Materiale producţie proprie: 

- stâlpi din lemn      347 buc 
- contrafişe stâlpi      150 buc 

Total valoare stâlpi       42.200.000 lei 
 
Manoperă 

- Săpat gropi      1.310 buc 
- Plantat arbori      3.340 buc 
- Pichetat teren      2.200 pct. 
- Mobilizat sol, prăşit     1.500 mp 
- Cosit mecanic      250 ar 
- Încărcat, descărcat materiale    117,5 t 
- Udat arbori      5.180 buc 
- Reparat împrejmuiri     228 mp 

Total valoare manoperă      741.779.268 lei 
 
 
 



 4

Utilaj 
- Tractor U 650      323 ore 
- Cisternă       56 ore 
- Autocamion      100 ore 
- Bobcat       14 ore 

Total valoare utilaj       180.990.935 lei 
  
 Total valoare perdea de protecţie    984.172.660 lei 
 TVA 19%       186.992.805 lei 
 Total valoare       1.171.165.465 lei 
 
 

4. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2005 
 

- Amenajare peisagistică: reamenajări parcuri, tăieri de corecţie şi întinerire arbori, 
arbuşti; lucrări fitosanitare 


