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SOCIETATEA COMERCIALĂ HORTICULTURA S.A. 
 
 
 
1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII: 
 Prestări servicii către primărie şi populaţie; 

- Producerea şi comercializarea de material dendrologic; 
- Producerea şi comercializarea materialului floricol: flori tăiate şi plante de 

apartament; 
 
2. COMPONENŢA S.C. HORTICULTURA  S.A. 

Formată din 3 secţii de producţie: 
- Secţia Horticolă – str. Avram Imbroane nr.70 A 
- Secţia Spaţii Verzi – str. Spiru Haret, nr.1 
- Secţia Pepinieră – Calea Urseni nr. 30 

Total angajaţi 209 persoane 
Director general: ing. Drăgilă Andrei 

 
I. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2008 LA SECŢIA SPAŢII VERZI 
“ÎNTREŢINEREA SPAŢIILOR VERZI ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI 

TIMIŞOARA” 
A. Lucrări de întreţinere şi plantări în zona centrală: 
 

- Material dendrologic: 
În anul 2008 s-au plantat din producţie  proprie: 
Arbori             91 buc 
Conifere            97 buc  
Arbuşti                11.523 buc 
Trandafiri                       46 buc 
Plante anuale              231.362 buc  
Plante bienale             105.598 buc 
Plante floricole                2.676 buc  
Total valoare material                  874.159,72 lei 
        
 
- Achiziţii materiale: 
Îngrăşăminte complexe cu microelemente     1.802 kg 
Erbicide              50 kg 
Folie antirădăcinare        2.173 mp 
Gazon                   787,50 kg 
Gazon rulat            562 mp 
Nisip            81,5 mc 
Pământ vegetal           422 mc 
Sârmă zincată         1.093 kg 
Scoarţă decor         1.397 saci 
Ţăruşi                   13.460 buc 
Tutori             809 buc 
Tub flexibil          8.894 ml 
Plante bulboase                 17.000 buc 
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Stinghii bănci              75 buc 
Vopsea             340 kg 
Total valoare materiale          342.609,45 lei 
 
- Achiziţii mobilier urban, execuţie parcări ecologice, desfiinţat suprafeţe betonate, 

gard protecţie, arbori, zonă verde: 
Gard protecţie         585,90 ml 
Joc ŞAH                 3 buc 
Set mese ŞAH               10 buc 
Bănci tip GARĂ            150 buc 
Bănci tip DELTA DUNĂRII             50 buc 
Bănci tip NOSTALGIE           200 buc 
Grătar capac pătrat             20 buc 
Rigle lemn bănci (26 buc)            35 seturi 
Parcări ecologice            480 mp 
Lucrări desfăcut betoane cu pikamer şi manual     1.867 mp 
Montat pavele             120 mp 
Jardiniere pentru oraş              60 buc 
Total valoare mobilier urban, lucrări                 1.088.092,08 buc 
  

- Manoperă: 
a. Lucrări de înfiinţare plantaţii noi: 
Săpat gropi pentru arbori, arbuşti, conifere, trandafiri   15.641 buc 
Săpat şanţ gard viu                   271,80 mc 
Plantat arbori, conifere, arbuşti, trandafiri     18.448 buc 
Plantat gard viu, buxus         1.682 ml 
Semănat ierburi perene       12.337 mp 
Plantat răsaduri flori anuale, bienale               347.011 buc 
Aşternut pământ vegetal       291,50 mc 
Extras pământ vegetal             211 mc 
Pichetat  teren         51.403 pct 
 
b.- Lucrări curente de întreţinere a plantaţiilor existente: 
Tuns ornamental gard viu manual               170.220 mp 
Tuns ornamental figuri izolate        1.408 buc 
Tuns gard viu mecanic         5.390 mp 
Tăieri corecţie arbori, arbuşti             11.158,60 buc 
Tăieri lăstari arbori                 297.200 buc 
Dezgropat trandafiri        26.000 buc 
Cosit suprafeţe manual         6.759 ar 
Cosit suprafeţe mecanic       67.409 ar 
Desfundat sol         76.259 mp 
Nivelat teren         37.431 mp 
Palisarea florilor de talie înaltă          189 buc 
Scos rădăcini          2.564 buc 
Doborât arbori         1.098 buc 
Prăşit arbori, conifere, arbuşti                76.680 mp 
Plivit, prăşit trandafiri, flori        1.400 ar  
Plivit gazon               56 ar 
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Udat arbori, conifere, arbuşti                 63.285 buc 
Udat gard viu                 127.225 ml 
Udat flori          2.819 ar 
Îndepărtarea florilor trecute din rabate         340 mp 
Udat suprafeţe gazonate         4.099 ar 
Combaterea agenţilor dăunători la flori               53.730 mp 
Combaterea agenţilor dăunători la arbuşti, trandafiri              17.800 buc 
Tuns manual plante mozaic        1.578 mp 
 
c. Lucrări de salubrizare a parcurilor şi a zonelor verzi: 
Întreţinere, curăţenie           29.464.000 mp 
Maturat alei            12.352.000 mp 
Curăţat teren de frunze, gunoi cu grebla pe peluze              25.093 ar 
Curăţat alei de zăpadă                 89.850 mp  
Strâns şi depozitat diferite materiale               10.262 ar 
Încărcat, descărcat diferite materiale             5.683,16 to 
Împrăştiat  nisip                150.000 mp 
 
Total valoare manoperă       4.447.557,32 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         2.915 ore 
Tractor U 445         6.857 ore 
Bobcat, Tocător crengi       7.618 ore 
Autocamion                    1.897 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         1.922 ore 
Total valoare utilaj           861.150,97 lei 
Total realizări zona centrală  an 2008               7.613.569,54 lei 
TVA  19%                   1.446.578,21 lei 
Total valoare situaţii:       9.060.147,75 lei 

 
PERDEA DE PROTECŢIE 

 1. Material producţie proprie: 
 Arbori          1.630 buc 
 Arbuşti         1.242 buc 
 Total material dendrologic           77.097,13 lei 
 
 2. Material achiziţie: 
 Sârmă ghimpată        1.744 kg 
 Cuie              80 kg 
 Total material achiziţie            5.872,32 lei 
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 3. Manoperă 

Pichetat         2.698 pct 
Săpat gropi         4.321 buc 
Plantat arbori         4.321 buc 
Reparat împrejmuiri gard                22.188 mp 
Scos rădăcini         1.080 buc 
Tăiat lăstari                  56.100 buc 
Cosit manual încărcat/descărcat      2.501 ar 
Încărcat – descărcat           122 tone 
Total valoare manoperă         361.131,45 lei 
 
4. Utilaj: 
Tractor U 650            198 ore 

 Autocamion            212 ore 
Total valoare transport           18.269,24 lei 
Total valoare perdea de protecţie         462.370,14 lei 

 TVA 19%             87.850,33 lei  
Total valoare           550.220,47 lei 

   
 
ASOCIAŢII DE PROPRIETARI 
 Material dendrologic: 
 Arbori            521 buc 
 Arbuşti                 25.574 buc 
 Trandafiri             51 buc 
 Conifere           125 buc 
 Plante anuale           550 buc 
 Total valoare material dendrologic                    175.301,69 lei 
 
 Materiale achiziţii: 
 Gazon                  109,50 kg 
 Total valoare  material achiziţii           1.773,90 lei 
 
 Utilaj: 
 Transport                     524 ore 
 Total valoare utilaj          29.458,52 lei 
 
 Manoperă: 
 Săpat gropi          50 buc 
 Plantat arbori          50 buc 
 Încărcat,descărcat material                 307 tone 
 Total valoare manoperă                  16.294,91 lei  
 
 Total realizări ASOCIAŢII                222.829,02 lei 
 TVA 19%         42.337,51 lei 
 Total general                  265.166,53 lei 
 
ACHIZIŢII MATERIAL DENDROLOGIC: 
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În cursul anului 2008 au fost achiziţionaţi arbori cu coroană globoasă şi de o valoare 
ornamentală deosebită pentru plantările de pe arterele de circulaţie cum ar fi: 
 Acer plat. Krinson King – str. Drăgăşani, Andrei Mureşan; 
 Robinia Umbraculifera Globosa – str. Badeer, E. Gojdu, Drăgăşani 
 Tilia Tomentosa Greenspire – Calea Buziaşului; 
 Malus Rudolf – str. 1 Decembrie, Circumvalaţiunii, Complex Studenţesc; 
 Acer Negundo Flamingo – str. Tudor Vladimirescu; 
 Acer Platanoides Globosa – str. Ady Endre; 
 Betula Verucosa Pendula – str. Timotei Cipariu; 
 Prunus Cerasifera Nigra – Bv. Pârvan; 
 Prunus Serrulata Kanzan – str. Trandafirilor; 
 Magnolia Kobus – Bv. Cetăţii; 
 Prunus Padus – Bv. Victor Babeş; 
 Conifere, arbuşti şi trandafiri pentru plantările din zona  centrală.  

Piaţa  700, Intersecţia Catedrală, Intersecţie Horaţiu, Intersecţie  Modern, Gh. Dima, etc, s-
au plantat:     
Arbori          3.275 buc 
Conifere         1.550 buc 
Arbuşti        13.150 buc 
Trandafiri         5.620 buc 
Total valoare material dendrologic:                2.430.730,57 lei 
TVA 19%            461.838,81 lei 
Total general material dendrologic                 2.892.569,38 lei 
 
II. 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     11.150 mp 
 Desfundat  sol        11.150 mp 
 Nivelat teren        11.150 mp 
 Încărcat, descărcat diferite materiale       4.199 to 
 Împrăştiat pământ         1.014 mc 
 Semănat gazon        2.650 mp 
 Pământ vegetal        1.014 mc 
  
 Total valoare manoperă           25.285,55 lei 
 
 Transport: 
 Transport diferite materiale         107 ore 
 Total valoare transport            3.429,92 lei 
 
 Material achiziţie: 
 Gazon            169 kg 
 Total valoare material achiziţie           1.351,10 lei 
 
 Total valoare gazonată          30.066,57 lei 
 TVA 19%              5.712,65 lei 
 Total general            35.779,22 lei 
 



Cod. FP26  - 07, ver.1 

 TOTAL  GENERAL  LUCRĂRI REALIZATE            10.759.565,84 lei 
 TOTAL  GENERAL TVA 19%                2.044.317,50 lei 
 TOTAL  GENERAL  LUCRĂRI PE AN 2008                   12.803.883,35 lei 
 
 OBIECTIVE MAJORE PE ANUL 2009 
 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 în jardiniere a speciilor dendro - 
floricole. 
 3. Achiziţii de specii noi de arbori şi conifere pentru dezvoltarea bazei materiale din 
pepiniera proprie. 
 4. Plantarea principalelor intersecţii cu specii noi de arbuşti şi conifere de talie joasă. 
 5. Plantarea cu conifere, arbori, arbuşti şi plante perene în următoarele obiective: 
 - zona Dâmboviţa – str. Ion Barac 
 - Piaţa Crucii  
 - Bv. Take Ionescu – mijloc 
 - Piaţa Consiliul Europei 
 - str. Brediceanu 
 - str. Bogdăneştilor 
 - Piaţa Mocioni  
 - Scuarul – str. Memorandumului nr.84 
 
 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 folosirea 
substanţelor fitosanitare pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor. 
 9. Întreţinerea 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 agregate aferente: 

- Cisternă pentru udat la înălţime, fertilizat şi efectuarea de tratamente fitosanitare. 
- Maşină de decopertat gazon. 
- Dispozitiv de scos cioate. 
- Utilaje şi agregate moderne necesare executării lucrărilor în zone  verzi. 
- Maşină de compactat şi transportat resturi vegetale (frunze). 


