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  S.C. HORTICULTURA S.A. 
 
 

1. COMPONENŢA SOCIETĂŢII: 
 
Secţii de producţie: 
- secţia Horticolă 
- secţia Spaţii Verzi 
- secţia Pepinieră 

 Total angajaţi: 198 persoane. 
 
 Director: Andrei Drăgilă 
 
 

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 ACTIVITĂŢII PE ANUL 2005 LA SECŢIA SPAŢII VERZI: 
 

Lucrări de întreţinere şi plantări zone verzi: 
 
În anul 2005 s-au plantat: 
− Arbori: 189 buc 
− Conifere: 5 buc 
− Arbuşti: 20.778 buc 
− Trandafiri: 3.167 buc 
− Plante anuale: 175.755 buc 
− Plante bienale: 75,550 buc 
− Plante floricole: 1,745 buc 
− Total valoare material: 572,606,2 lei 

  
Materiale din achiziţii: 
− Gazon: 332 kg 
− Trandafiri colecţie: 2.170 buc 
− Confecţionat mobilier urban şi reparaţii: 
− Bănci lemn: 36 buc 
− Coşuri gunoi: 15 buc 
− Reamenajat Grup Sanitar Parc Botanic: 1 buc 
− Reparat stâlp poartă Parcul Poporului: 1 buc 

 
Achiziţii materiale: 
− Îngrăşăminte: NPK 500 kg 
− Erbicid: 20 kg 
− Nisip: 43 mc 
− Ciment: 20 saci 
− Îngrăşăminte microelemente: 4 saci 
− Închiriat utilaje: 197 ore  
− Bănci din fier forjat: 25 buc 
− Gard fier forjat: 42 ml 
− Total valoare achiziţii: 131.712,99 lei 
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Manoperă: 
a. Lucrări de înfiinţare plantaţii noi: 
- săpat gropi pentru arbori, arbuşti, conifere, trandafiri: 6.062 buc 
- săpat şanţ gard viu : 353,6 mc 
- plantat arbori, conifere, arbuşti, trandafiri: 5.919 buc 
- plantat gard viu, buxus: 2.086 ml 
- împrăştiat pământ vegetal: 290 mc 
- semănat ierburi perene: 5.871 mp 
- plantat răsaduri flori anuale, bienale: 235.591 buc 
- aşternut pământ vegetal: 6 m 
 
b. Lucrări curente de întreţinere a plantaţiilor existente: 
- tuns ornamental gard viu manual: 52.320mp 
- tuns ornamental figuri izolate: 542 buc 
- tuns gard viu mecanic: 37.570 mp 
- tăieri corecţie arbori, arbuşti: 5.925 buc 
- tăieri lăstari arbori 119.400: buc 
- dezgropat trandafiri: 21.550 buc 
- cosit suprafeţe manual: 1.198 ar 
- cosit suprafeţe mecanic: 36.850,50 ar 
- desfundat sol: 43.880 ar 
- nivelat teren: 13.152 mp 
- palisarea florilor de talie înaltă: 20 buc 
- scos rădăcini: 20 buc 
- doborât arbori: 325 buc 
- prăşit arbori, conifere, arbuşti: 26.340 mp 
- plivit, prăşit trandafiri, flori: 68.150 mp 
- udat arbori, conifere, arbuşti: 44.595 buc 
- udat gard viu: 19.640 ml 
- udat flori: 2.134 ar 
- îndepărtarea florilor trecute din rabate: 300 mp 
- udat suprafeţe gazonate: 225,5 ar 
- combaterea agenţilor dăunători la flori: 34.100 mp 
- combaterea agenţilor dăunători la arbuşti, trandafiri: 47.300 buc 
 
c. Lucrări de salubrizare a parcurilor şi a zonelor verzi: 
- întreţinere, curăţenie: 21.041.000 mp 
- măturat alei: 28.034.000 mp 
- spart gheaţa: 37.080 mp 
- curăţat teren de frunze, gunoi cu grebla pe peluze: 11.596,5 ar 
- curat alei de zăpadă: 89.334,76 mp 
- strâns şi depozitat diferite materiale: 1.221 ar 
- încărcat, descărcat diferite materiale: 4.156,5 to 
- împrăştiat nisip: 193.000 mp 
- pluguit zăpada: 263.000 mp 
Total valoare manoperă: 1.174.030,39 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: 1.604 ore 
- Tractor V 445: 4.922 ore 
- Bobcat: 176 ore 
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- Aro: 76 ore 
- Autocamion: 64 ore 
 
Udatul suprafeţelor gazonate, a rabatelor de flori şi a trandafirilor, arborilor, coniferelor şi 

a arbuştilor cu autocisterna şi cositul mecanic cu tractor cositoare; 
- Autocisternă: 459 ore 
- Tractor tuns gazon: 50 ore 
Total valoare utilaj: 357.305,74 lei 
 
Total realizări zone verzi în 2005: 2.235.655,32 lei 
TVA 19%: 424.774,51 lei 
Total valoare situaţii lucrări: 2.660.429,31 lei 
Actualizare curs euro: 196.353,67 lei 
Total valoare facturată: 2.464.075,64 lei 
 
Livrări material dendrologic asociaţii de locatari: 
Material dendrologic: 
- arbuşti: 8.140 buc 
Total valoare material dendrologic: 36.141,60 lei 
 
Utilaj: 
Transport: 20 ore 
Total valoare utilaj: 1.030,20 lei 
 
Total realizări asociaţii: 37.171,80 lei 
TVA 19%: 7.062,64 lei 
Total valoare: 44.234,44 lei 
Actualizare curs euro: 4.423,44 lei 
Total valoare facturată: 39.811,00 lei 
 
Perdea de protecţie 
Material dendrologic 

- arbori: 6.122 buc 
- conifere: 300 buc 
- arbuşti: 1.000 buc 
Total valoare material dendrologic: 124.031,42 lei 

 
Material achiziţie: 
Montat gard protecţie: 

- cuie: 42 kg 
- sârmă ghimpată: 909 kg 
- stâlpi: 595 buc 
Total valoare material achiziţie: 3.105,8 lei 

  
Manoperă 
− Săpat gropi: 2.533 buc 
− Plantat arbori, arbuşti, conifere: 3.053 buc 
− Montat gard: 1.022 ore 
− Total valoare manoperă: 62.857,42 lei 

 
Utilaj 
Bobcat: 10 ore 
Tractor: 225 ore 
Autocamion: 46 ore 
Total valoare utilaj: 14.457,19 lei 
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Total valoare perdea de protecţie: 204.451,83 lei 
TVA 19%: 38.845,85 lei 
Total valoare: 243.297,68 lei 
Actualizare curs euro: 19.593,28 lei 
Total valoare facturată: 223.704,40 lei 

 
Întreţinere şi conservare Grădina Zoologică 
Perioada 01.01.2005 – 31.10.2005 
Material achiziţii hrană pentru animale: 
Carne: 11.931 kg 
Pâine: 2.727 kg 
Furaje combinate: 4.560 kg 

 
Lucrări privind îngrijirea şi întreţinerea animalelor: 
− Urs: 1 buc 
− Leu: 3 buc 
− Cerb: 3 buc 

 
Asigurat pază Grădina Zoologică 
Permanent: 2 persoane/lună 

 
− Întreţinere şi hrană: 104.898,87 lei 
− Asigurat paza: 21.846,47 lei 
− Total valoare situaţii: 126.776,06 lei 
− TVA 19%: 24.087,45 lei 
− Total: 150.863,51 lei 

 
 

4. PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU ANUL 2006 
 
- Amenajare peisagistică 
- Completări arbori, conifere, arbuşti cu valoare ornamentală în parcuri, acostamente 

stradale şi intersecţii 
- Plantări în intersecţii de arbuşti de talie joasă 


