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  SOC I ETATEA   COMERCIALĂ 
     
    HORTICULTURA    S.A. 
       
      TIMIŞOARA 
 
 
1. OBIECTUL DE  ACTIVITATE  AL  SOCIETĂŢII: 

-  producerea  şi  comercializarea  materialului   floricol: flori  tăiate  şi plante  de  apartament; 
- producerea  şi  comercializarea  de  material  dendrologic; 
- prestări  servicii; 

 
2. COMPONENŢA  S.C. HORTICULTURA  S.A. 

  Este formată  din 3 secţii de producţie: 
 

- secţia  Horticolă  - str. A. Imbroane  nr.66  
- secţia   Spaţii  Verzi  - str. Spiru Haret  nr.1 
- secţia  Pepinieră  - Calea Urseni nr.30 
 
Total angajaţi 186  persoane   
 
Director general:  ing. Drăgilă  Andrei 

 
3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE 2007 la SECŢIA SPAŢII VERZI “ÎNTREŢINEREA  SPAŢIILOR  

VERZI ÎN ZONA  CENTRALĂ A MUNICIPIULUI  TIMIŞOARA“    
     

A. Lucrări  de  întreţinere  şi  plantări  în zona centrală: 
 
1.   Material dendrologic 

În anul 2007 s-au  plantat din producţie proprie : 
Arbori                          35 buc  
Conifere                        195 buc  
Arbuşti                                                    31.393 buc  
Trandafiri                      1.285 buc     
Plante anuale                                                      176.020 buc  
Plante bienale                                                      86.350 buc  
Plante  floricole                               3.553 buc  

 1



 
Total  valoare  material                                        705.115,00 lei 
 

2. Materiale  din  achiziţii: 
  - Gazon                           550,50 kg  
Confecţionat  mobilier  urban si reparatii: 
- Asamblat şi montat  bănci fontă         48 buc              
- Coşuri  de  gunoi                                              25 buc 
- Tutori de lemn  pentru plantat arbori                                                 5.217 buc 
- Confecţionat şi montat pergole – Piaţa Traian         9 buc 
 
Achiziţii  materiale:            
- Îngrăşăminte  NPK                           422,80 kg 
- Erbicid                                                                                     66,50 kg   
- Nisip                                                          10 mc 
- Scoarţă decor                   1336 saci 
- Îngrăşăminte microelemente                             655,6 kg     

 - Închiriat  utilaje                              124 ore 
- Gard fier forjat                                                                                   183,5 ml 
- Bulbi lalele                 10.000 buc 

 
Total  valoare  achiziţii:                              272.144,95 lei 
 
 
2 Manoperă: 
a.- Lucrări  de  înfiinţare  plantaţii  noi: 
- săpat  gropi  pentru  arbori, arbuşti, conifere, trandafiri         7.232,0 buc        

 -    săpat  şanţ  gard  viu                    771 mc   
 -    plantat  arbori, conifere, arbuşti, trandafiri                    7.712 buc                    
 -    plantat  gard  viu, buxus                           4.225,50 ml                                     
 -    împrăştiat  pământ  vegetal                   926 mc  

-    semănat  ierburi  perene                 9.146 mp          
-    plantat  răsaduri  flori  anuale, bienale                       276.043 buc         

 -    aşternut  pământ  vegetal                    339 mc                  
 -    extras pămînt vegetal                    138 mc 
 -    pichetat teren                32.828 pct 
 
 b.- Lucrări  curente  de  întreţinere  a  plantaţiilor  existente: 
 - tuns  ornamental  gard  viu  manual             14.580 mp                       
 - tuns  ornamental  figuri  izolate                 966 buc                              
 - tuns  gard  viu  mecanic            108.070 mp                          
 - tăieri  corecţie  arbori, arbuşti                        8.259 buc      
 - tăieri  lăstari  arbori                               228.500 buc 
 - dezgropat  trandafiri                      22.850 buc 
  - cosit  suprafeţe  manual                     2.684 ar 
 - cosit  suprafeţe  mecanic                                   61.420 ar 
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 - desfundat  sol                                   47.347 mp 
 - nivelat  teren                                    20.567 mp 
 - palisarea  florilor  de  talie  înaltă                          180 buc     
 - scos  rădăcini                 484 buc    
 - doborât  arbori                            364 buc    
 - prăşit arbori, conifere, arbuşti                        146.070 mp 
 - plivit, prăşit  trandafiri, flori                             29.100 mp 
 - plivit gazon                 66,5 ar 
 - udat  arbori, conifere, arbuşti                        130.994 buc 
 - udat  gard  viu                         184.392 ml 
 - udat  flori                  2.533,70 ar 
 - îndepărtarea  florilor  trecute  din  rabate              600 mp 
 - udat  suprafeţe  gazonate                                 1.848 ar    
 - combaterea  agentilor  dăunători la  flori                          131.930 mp 
 - combaterea  agenţilor  dăunători  la  arbuşti,trandafiri                 1.800 buc 
 - tuns manual plante mozaic             1.533 mp   
        
 
 c.- Lucrări  de  salubrizare  a  parcurilor  si  a zonelor  verzi: 

 - întreţinere, curăţenie                10.597.000 mp                        
   - măturat  alei                                      25.065.000 mp 
                             

      - curăţat  teren  de  frunze, gunoi  cu  grebla 
  pe  peluze                   12.863,15 ar   
              
 - curăţat  alei  de  zăpadă                              53.540 mp 
 - strâns  şi  depozitat diferite  materiale                      8.121 ar 
 - încarcat, descărcat diferite materiale           4.250 to 
 - împrăştiat  nisip                            21.000 mp 
                            
 
Total  valoare  manoperă                                   2.522.297,69 lei 

 
4 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           3.094 ore     
 -  Tractor  U 445                            5.640 ore 
 -  Bobcat                          265 ore                  
 - Autocamion              528 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                   1.698 ore 
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 Total  valoare  utilaj;                       576.440,51 lei     
 Total  realizări  zona centrală   2007                     4.075.998,15 lei           
      TVA  19%                           774.439,65 lei                     
 Total valoare  situaţii            4.850.437,80 lei 
        
    
B. PERDEA  DE  PROTECŢIE 
                        

      1.   Manoperă 
 Pichetat                                                                                    400 pct               

Săpat  gropi                                                                        6.020 buc   
Plantat  arbori                                                                      6.020 buc   

            Cosit manual                  510 ar 
Încărcat,descărcat                   96 to  
Total valoare  manoperă               147.728,23 lei 

 
2.   Utilaj: 
      Tractor   U 650                 105 ore 
      Autocamion        32 ore 
 Total valoare  transport                4777,55 lei 
 Total  valoare  perdea de  protecţie                    152.505,78 lei 
 TVA  19%                            28.976,10 lei 
 Total  valoare                      181.481,88 lei 
 
C. ASOCIAŢII  DE  PROPRIETARI 
 Material dendrologic: 
 Arbori                   178 buc    
 Arbuşti             4052 buc 
 Trandafiri                                                                                          71 buc 
 Conifere                 87 buc   
 Total valoare  material dendrologic             32.895,82 lei    
 Material achiziţii: 
 Gazon         7 kg    

Total valoare material achiziţii:       113,40 lei 
 
 
 Utilaj: 
 Transport                73 ore    

Total valoare utilaj                 3.991,64 lei 
 Manoperă: 
 Incărcat, descărcat material               50 to   
 Total valoare manoperă     2.568,09 lei  
 Total realizări ASOCIAŢII              39.568,95 lei 
 TVA 19 %                  7.518,10 lei 
 Total general                47.087,05 lei 
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D. ACHIZIŢII MATERIAL DENDROLOGIC: 
 In cursul anului 2007 au fost achiziţionaţi arbori cu coroană globoasă şi de o valoare 

ornamentală deosebită pentru plantările de pe arterele de circulaţie cum ar fi: str. Brediceanu, 
Bogdăneştilor, Gh. Lazăr; 

 Prunus fructicosa Globosa- Bv. Take Ionescu; 
 Malus Rudolf – Str. Filipescu, str. Circumvalaţiunii; 
 Malus Mokum – Str. 1 Decembrie 
 Morus alba Pendulata – Bv. Pârvan; 
 Prunus Kanzan – str. 1 Decembrie 
 Liriadendron straciflua – Parcurile din zona centrala 
 Robinia umbraculifera – Str. Badeer 
Conifere/arbuşti şi plante perene pentru plantările din intersecţiile din Zona  Centrală.  

 - Piaţa 700, Intersecţia  Catedrală, Pod Decebal, Intersecţie  Modern, Gh. Dima, etc.  
 
S-au plantat: 
Arbori               2.484 buc 

 Conifere             2.509 buc 
 Arbuşti             7.281 buc 
 Plante perene               700 buc 
Total  valoare material dendrologic        1.301.242,99 lei 
TVA 19%               247.236,17 lei 
Total general material dendrologic        1.548.479,16 lei 

                          
 

E.  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          45.743 mp   
 Desfundat sol        45.684,70 mp 
 Nivelat teren        45.684,70 mp 
 Încărcat,descărcat diferite materiale            27,95 to     
 Împrăştiat pământ         4.238,77 mc 
 Semănat gazon       46.428,21 mp 
 Pământ vegetal         4.238,77 mc 
 Total valoare manoperă               142.285,16 lei 
 
 Transport:        
 Transport diferite  materiale                     85 ore 
 Total valoare transport                     27.623,11 lei      
 Materiale achiziţie: 
 Gazon           2.793 kg 
 Total valoare material achiziţie         23.742,91 lei 
 Total valoare  gazonări                   193.651,18 lei 
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 TVA 19 %            36.793,72 lei 
 Total  general          230.444,90 lei   
  
TOTAL  LUCRĂRI  REALIZATE    5.762.967,05 lei  
     
TVA 19%        1.094.963,74 lei 
 
TOTAL  GENERAL LUCRĂRI 2007    6.857.930,79 lei 
 
 
F. OBIECTIVE  MAJORE  PE  ANUL  2008 
 

1. Introducerea  sistemului de udare prin aspersiune şi picurare în parcurile şi scuarurile din 
zona centrală a  municipiului Timişoara. 

2. Promovarea unor tehnici noi în sistemul de  plantare şi întreţinere – udare a speciilor 
lemnoase. 

3. Achiziţii de specii noi de  arbori şi conifere pentru dezvoltarea bazei materiale din pepiniera 
proprie. 

4. Plantarea  principalelor intersecţii cu noi specii de  arbuşti de talie joasă. 
5. Plantarea cu  conifere, arbuşti şi plate perene în următoarele obiective: 

- Piaţa  Horaţiu 
- Str. Gh. Dima 
- Str. Proclamaţia de la Timişoara 
- Piaţa Consiliul Europei 
- Str. Brediceanu 
- Str. Bogdăneştilor 
- Piaţa  Mocioni 
  

6.  Introducerea culturii în  containere a  arborilor, arbuştilor, plantelor  perene, trandafiri şi  
conifere care  ne  permit  plantarea la  locul  definitiv  în  tot  cursul  anului. 

7. Introducerea unor specii noi de  gazon în amestec rezistente la secetă, umbră  şi  ger  
conform  standardelor  europene. 

8. Introducerea gazonului rulat în vederea creşterii calităţii lucrărilor, precum şi fosirea 
substanţelor fitosanitare pentru combaterea bolilor   şi  dăunătorilor. 

9. Intreţinerea  suprafeţelor  cu  arbuşti, trandafiri, plante  anuale şi  bienale  prin  efectuarea  la  
cel  mai  înalt   nivel  de  lucrări de  fertilizare şi  combaterea bolilor şi dăunătorilor. 

10. Extragerea arborilor bătrâni, bolnavi, plini cu scorburi din parcuri şi înlocuirea  lor cu specii 
deosebite în concordanţă cu specificul parcului 

11. Plantarea teraselor de la Podul Michelangelo cu arbuşti de talie mică şi plante perene. 
12. 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 
      
- maşină de decopertat  gazon    
- dispozitiv de scos cioate     
- tractoraş  multifuncţional pentru pregătit teren şi semănat gazon.  
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- PRB        
  - maşină  de măturat alei      
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