
S.C. HORTICULTURA S.A. 
 
 
1. COMPONENŢA SOCIETĂŢII 
3 secţii de producţie: 
- secţia Horticolă  
- secţia Spaţii Verzi  
- secţia Pepinieră  
Total angajaţi 185 persoane  
Director: ing. Drăgilă Andrei 
 
 
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 2006 
 
Lucrări de întreţinere şi plantări zone verzi: 
În anul 2006 s-au plantat: 
Arbori      577 buc 
Conifere      152 buc 
Arbuşti      64.251 buc 
Trandafiri      948 buc 
Plante anuale     154.480 buc 
Plante bienale     80.000 buc 
Plante floricole     1.678 buc 
Total valoare material    718.809,37 lei 
 
Materiale din achiziţii: 
Gazon      382,75 kg 
Confecţionat mobilier urban şi reparaţii: 
Bănci lemn      44 buc 
Coşuri de gunoi     94 buc 
Confecţionat gard împrejmuire Parc Botanic 175 ml 
Confecţionat FILIGORIE–Parc Poporului  1 buc 
Machetă Cetatea Timişoarei–Parc Botanic 1 buc 
Reparat porţi intrare–Parc Poporului  2 buc 
Achiziţii materiale:     
Îngrăşăminte NPK     360 kg 
Erbicid      83 kg 
Nisip      31,5 mc 
Ciment      50 saci 
Îngrăşăminte microelemente   44 kg 
Închiriat utilaje     110 ore 
Bănci din fier forjat    15 buc 
Gard fier forjat     100 ml 
Total valoare achiziţii    193.011,79 lei 
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Manoperă: 
a. Lucrări de înfiinţare plantaţii noi: 
- săpat gropi pentru arbori, arbuşti, conifere, trandafiri: 3.146 buc 
- săpat şanţ gard viu     336 mc 
- plantat arbori, conifere, arbuşti, trandafiri 3.074 buc 
- plantat gard viu, buxus    1.971ml 
- împrăştiat pământ vegetal   70,4 mc 
- semănat ierburi perene    6.258 mp 
- plantat răsaduri flori anuale, bienale  242.384 buc 
- aşternut pământ vegetal    168 mc  
 
b. Lucrări curente de întreţinere a plantaţiilor existente: 
- tuns ornamental gard viu manual  39.695 mp 
- tuns ornamental figuri izolate   545 buc 
- tuns gard viu mecanic    36.880 mp 
- tăieri corecţie arbori, arbuşti   5.209 buc 
- tăieri lăstari arbori    139.300 buc 
- dezgropat trandafiri    22.800 buc 
- cosit suprafeţe manual    1.002 ar 
- cosit suprafeţe mecanic    40.698 ar 
- desfundat sol     34.046 mp 
- nivelat teren     12.530 mp 
- palisarea florilor de talie înaltă   400 buc 
- scos rădăcini     267 buc 
- doborât arbori     564 buc 
- prăşit arbori, conifere, arbuşti   17.650 mp 
- plivit, prăşit trandafiri, flori   70.290 mp 
- udat arbori, conifere, arbuşti   17.740 buc 
- udat gard viu     24.520 ml 
- udat flori     1.476,87 ar 
- îndepărtarea florilor trecute din rabate  310 mp 
- udat suprafeţe gazonate    530 ar 
- combaterea agenţilor dăunători la flori  90.450 mp 
- combaterea agenţilor dăunători la arbuşti,trandafiri 12.000 buc 
 
c. Lucrări de salubrizare a parcurilor si a zonelor verzi: 
- întreţinere, curăţenie    22.869.000 mp 
- măturat alei     7.610.500 mp 
- spart gheaţa     7.950 mp 
- curăţat teren de frunze, gunoi cu grebla 
- pe peluze     13.584 ar 
- curăţat alei de zăpadă    262.450 mp 
- strâns şi depozitat diferite materiale  1.389 ar 
- încărcat, descărcat diferite materiale  3.527 to 
- împrăştiat nisip     94.000 mp 
- pluguit zăpada     55.000 mp 
Total valoare manoperă    1.390.943,38 lei 
 
 
Utilaj 
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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     2.400 ore 
- Tractor U 445     5.078 ore 
- Bobcat      119 ore 
- Aro      10 ore 
- Autocamion     172 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     452 ore 
- Tractor tuns gazon    25 ore 
- Total valoare utilaj    374.612,26 lei 
- Total realizări zone verzi 2006   2.677.376,80 lei 
Diferenţă încasată actualizare 2005  184.981,55 lei 
- TVA 19%     543.848,09 lei 
- Total valoare situaţii    3.406.206,44 lei 
 
Perdea de protecţie: 
a. Material dendrologic 
Stâlpi gard      162 buc 
Contrafişe pentru stâlpi gard   50 buc  
Total valoare material dendrologic   1.870,00 lei 
 
b. Manoperă 
Pichetat      400 pct 
Săpat gropi      786 buc 
Plantat arbori     786 buc 
Cosit manual     270 ar 
Cosit mecanic     500 ar 
Încărcat,descărcat     34 to  
Total valoare manoperă    19.993,63 lei 
 
c. Utilaj: 
Tractor U 650     22 ore 
Autocamion     58 ore 
Total valoare transport    4.980,35 lei 
Total valoare perdea de protecţie   86.843,98 lei 
TVA 19%      5.100,36 lei 
Total valoare     31.944,40 lei 
 
 
Asociaţii de proprietari 
Material dendrologic: 
Arbori      119 buc 
Arbuşti      7.230 buc 
Trandafiri      45 buc 
Total valoare material dendrologic   36.642,75 lei 
 
Material achiziţii: 
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Gazon      10 kg 
Total valoare material achiziţii:   150,50 lei 
 
Utilaj: 
Transport      29 ore 
Total valoare utilaj     1.563,53 lei 
 
Manoperă: 
Încărcat, descărcat material   9 to 
Total valoare manoperă    416,46 lei 
Total realizări ASOCIAŢII   38.773,24 lei 
TVA 19 %      7.366,92 lei 
Total general     46.140,16 lei 

 
Amenajare zona verde str. 1 Decembrie: 
Manoperă: 
Curăţat teren     13,70 ar 
Strâns şi depozitat diferite resturi   13,70 ar 
Desfundat sol     1.370 mp 
Nivelat teren     137 mp 
Împrăştiat pământ     132 mc 
Încărcat, descărcat diferite materiale  24 to 
Total valoare manoperă    4.136,23 lei 
 
Utilaj: 
Tractor U 650     84 ore 
Tractor V 445     12 ore 
Autocamion     14 ore 
Bobcat      35 ore 
Total valoare utilaj     6.281,40 lei 
Total valoare reamenajare    10.417,63 lei 
TVA 19%      1.979,35 lei 
Total general     12.396,98 lei 
 
Reamenajarea prin gazonare a unor suprafeţe de teren distruse ca urmare a lucrărilor 

edilitar gospodăreşti şi a altor lucrări care afectează spaţiile verzi pe raza municipiului Timişoara. 
Manoperă: 
Strâns şi depozitat diferite materiale  3.421,10 mp 
Desfundat sol     3.421,10 mp 
Nivelat teren     3.421,10 mp 
Încărcat,descărcat diferite materiale  23,95 to 
Împrăştiat pământ     51,32 mc 
Semănat gazon     2.551,10 mp 
Pământ vegetal     51,32 mc 
Total valoare manoperă    7.038,88 lei 
 
Transport: 
Transport diferite materiale   76 ore 
Total valoare transport    2.326,35 lei 
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Materiale achiziţie: 
Gazon      102,04 kg 
Total valoare material achiziţie   1.301,06 lei 
Total valoare gazonări    10.666,29 lei 
TVA 19 %      2.026,60 lei 
Total general     12.692,89 lei 
 
 
4. OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2007 
- Introducerea sistemului de udare prin aspersiune şi picurare în parcurile şi scuarurile 

din zona centrală a municipiului Timişoara. 
- Promovarea unor tehnici noi în sistemul de plantare şi întreţinere–udare a speciilor 

lemnoase. 
- Achiziţii de specii noi de arbori şi conifere pentru dezvoltarea bazei materiale din 

pepiniera proprie. 
- Plantarea principalelor intersecţii cu noi specii de arbuşti de talie joasă. 
- Plantarea cu specii noi de arbori a principalelor bulevarde şi străzi după cum urmează: 
- Bv. Brediceanu–parţial–Catalpa bignonioides 
- Str. Nemoianu–Acer platanoides Globusum 
- Bv. V.Pârvan–Prunus cerasifera pisardi; Sofora japonica 
- Bv. Proclamaţia de la Timişoara–Acer platanoides Globosum 
- Str. Filipescu–Malus floribunda sau Prunus fructicosa Globosa 
- Str. Trandafirilor, Bv.Republicii–Liriodendron tulipifera 
- Bv. T. Ionescu–Prunus fructicosa Globosa 
- Bv. Gh. Lazăr-Liquidambar Styraciflua 
- Bv. Circumvalaţiunii-parţial-Liquidambar Styraciflua 
- Bv. I. Maniu-Acer platanoides Globosum 
- Str. Titulescu–Mal Bega–Salix babilonica 
- Splaiul T.Vladimirescu–Mal Bega–Salix Babilonica 
- Introducerea culturii în containere a arborilor, arbuştilor, plantelor perene, trandafiri şi 

conifere care ne permit plantarea la locul definitiv în tot cursul anului. 
- Introducerea unor specii noi de gazon în amestec rezistente la secetă, umbră şi ger 

conform standardelor europene. 
- Semănarea şi întreţinerea gazonului prin folosirea unor fertilizanţi şi combaterea 

bolilor şi dăunătorilor cu substanţe ecologice. 
- Întreţinerea suprafeţelor cu arbuşti, trandafir,plante anuale şi bienale prin efectuarea la 

cel mai înalt nivel de lucrări de fertilizare şi combaterea bolilor şi dăunătorilor. 
- Lucrările de întreţinere în parcurile, scuarurile şi străzile din Timişoara se vor face în 

perioade optime şi ori de câte ori va fi nevoie ca: cosit, plivit, prăşit, tuns gard viu, udat, tăiat 
drajoni, etc. 

- Pentru creşterea productivităţii şi calităţii muncii e necesară achiziţia următoarelor 
utilaje şi agregatele aferente: 

- cisternă pentru udat la înălţime, fertilizat şi efectuarea de tratamente fitosanitare 
30.000 euro 

- maşină de decopertat gazon      5.000 euro 
- dispozitiv de scos cioate      10.000 euro 
 
- tractoraş multifuncţional pentru pregătit teren şi semănat gazon: 18.000 euro 
- PRB         60.000 euro 
 

 5


