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SOCIETATEA  COMERCIALĂ   HORTICULTURA  S.A. 
TIMIŞOARA 

 
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2009 

 
 
 
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; 
 
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 213  persoane 

Director  general: ing. Drăgilă  Andrei 
 
I. SINTEZA  ACTIVITĂŢII  PE ANUL  2009   la SECŢIA  SPAŢII VERZI 

“ÎNTREŢINEREA  SPAŢIILOR  VERZI  ÎN  ZONA  CENTRALĂ  A  
MUNICIPIULUI  TIMIŞOARA” 

A. Lucrări de întreţinere şi  plantări în zona  centrală: 
 

- Material  dendrologic: 
In anul 2009 s-au plantat din producţie  proprie: 
Arbori           58 buc  
Conifere                   125 buc  
Arbuşti               46511 buc 
Trandafiri                 1799 buc 
Plante  anuale             233202 buc  
Plante  bienale             137982 buc 
Plante  floricole                6903 buc  

Total  valoare  material              1.435.609,51 lei 
        
 

-   Achiziţii materiale: 
Ingrăşăminte  complexe cu microelemente     1.900 kg 
Erbicide              52 kg 
Folie  antirădăcinare           290 mp 
Gazon                      784 kg 
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Nisip               56 mc 
Pamât  vegetal            374 mc 
Sârmă zincată            384 kg 
Scoarţă decor                    1.235 saci 
Ţăruşi                    3.270 buc 
Tutori                     2.750 buc 
Tub flexibil                    2.000 ml 
Plante bulboase                15.400 buc 
Cherestea  bănci pergole           20 mc 
Vopsea           150 kg 
Total valoare materiale        186.556,84 lei  
 

- Achiziţii  mobilier urban, execuţie parcări ecologice, desfiinţat  
suprafeţe betonate, gard  protecţie, arbori,  zonă verde: 
Gard  protecţie           450 ml 
Cos  de gunoi           114 buc 
Parcări  ecologice          380 mp 
Statuie  soclu, parc Scudier             1 buc 
     
Total  valoare mobilier urban, lucrări                 298.930,87 buc 
             

- Manoperă: 
a.- Lucrări de înfiinţare  plantaţii noi: 
Săpat gropi pentru arbori, arbuşti, conifere, trandafiri   8.333 buc  
Săpat şanţ gard  viu                 727,80 mc  
Plantat arbori, conifere, arbuşti, trandafiri     7.981 buc 
Plantat gard  viu, buxus       4.849 ml 
Semănat ierburi  perene                10.838 mp 
Plantat răsaduri flori anuale, bienale             396.806 buc 
Aşternut pământ  vegetal          194 mc 
Extras pământ vegetal             35 mc 
Pichetat  teren                  38.900 pct 
 
b.- Lucrări curente  de întreţinere a  plantaţiilor existente: 
Tuns ornamental gard  viu manual                46.823 mp 
Tuns ornamental figuri  izolate       1.277 buc 
Tuns  gard  viu  mecanic                 17.307 mp 
Tăieri corecţie arbori, arbuşti                 13.628 buc 
Tăieri lăstari arbori                209.790 buc  
Dezgropat  trandafiri                  30.197 buc 
Cosit suprafeţe manual       2.382  ar 
Cosit suprafeţe  mecanic            64.858,73 ar 
Desfundat  sol              50.078,50 mp 
Nivelat  teren              17.088,50 mp 
Scos rădăcini             340 buc 
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Doborât  arbori            473 buc 
Prăşit  arbori, conifere, arbuşti              556.513 mp 
Plivit, prăşit trandafiri, flori              1.097,97 ar  
Plivit  gazon                   147,20 ar 
Udat arbori, conifere, arbuşti               223.470 buc 
Udat  gard viu                   62.160 ml 
Udat flori                3.181,70 ar 
Îndepărtarea florilor trecute din rabate      1.120 mp 
Udat  suprafeţe gazonate               6.702,64 ar 
Combaterea agenţilor dăunători la flori               56.230 mp  
Combaterea agenţilor dăunători la arbuşti, trandafiri              38.706 buc  
Tuns manual plante mozaic        1.247 mp 
Inlăturarea zăpezii de pe garduri vii şi conifere              35.539 ml 
Administrare  îngrăşăminte  chimice            45 ar  
 
c.- Lucrări de salubrizare a  parcurilor şi a zonelor verzi: 
Întreţinere, curăţenie           30.679.000 mp   
Maturat  alei            11.655.700 mp 
Curăţat  teren de frunze, gunoi cu grebla pe peluze         39.119,55 ar  
Curăţat  alei de zăpadă          266.625,06 mp  
Strâns  şi depozitat  diferite  materiale            6.611,40 ar  
Încărcat, descărcat diferite  materiale           10.954,86 to  
Împrăştiat  nisip                109.050 mp 
 
Total  valoare  manoperă       4.311.462,56 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         2.874 ore 
Tractor U 445         6.240 ore  
Bobcat,Freză pământ                      575 ore 
Autocamion         2.159 ore 
Tocător crengi            409 ore 
PRB             376 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                    2.061 ore 
Total valoare  utilaj           915.949,32 lei  
Total realizări zona  centrală  an 2009               7.148.509,10 lei  
TVA  19%                   1.358.216,73 lei    
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Total valoare  situaţii:       8.506.725,83 lei  
 
PERDEA  DE  PROTECŢIE 
 1. Material producţie proprie: 
 Stâlpi pentru gard          230 buc 
 Contrafise           217 buc 
 Total material                          6.770 lei 
 
 2. Material achiziţie: 
 Sârmă ghimpată          193 kg 
 Cuie              30 kg  
 Total material achiziţie            1.188,97 lei 
 
 3. Manoperă           

 Săpat gropi         230 buc 
Plantat arbori         230 buc 
Reparat împrejmuiri gard               7.345 mp 
Scos rădăcini         376 buc 
Tăiat lăstari               91.400 buc 
Cosit manual, mecanic               2.875 ar 
Incărcat – descărcat          41 tone 
Total valoare manoperă      202.898,96 lei 
 
4. Utilaj: 
Tractor U 650           86 ore 

 Autocamion         176 ore 
 Total valoare transport        13.578,52 lei   

Total valoare perdea de protecţie      224.436,45 lei 
 TVA 19%               42.642,92 lei  

Total  valoare        267.079,37 lei  
  
 
ASOCIAŢII  DE  PROPRIETARI 
 Material dendrologic: 
 Arbori          280 buc  
 Arbuşti               46.511 buc  
 Trandafiri         688 buc 
 Conifere         122 buc 
 Plante anuale         275 buc 
 Total valoare material dendrologic                           347.202,28 lei   
 
 Materiale  achiziţii: 
 Gazon                   138 kg 
 Total valoare  material achiziţii         2.235,60 lei  
 Utilaj: 
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 Transport                   199 ore  
 Total valoare  utilaj        12.266,15 lei   
 Manoperă: 
 Încărcat,descărcat material            146,50 tone  
 Total valoare  manoperă                    8.864,73 lei  
 
 Total realizări ASOCIAŢII                370.568,76 lei   
 TVA  19%         70.408,06 lei 
 Total general                             440.976,82 lei  
  
ACHIZIŢII  MATERIAL  DENDROLOGIC: 

În  cursul  anului 2009 au fost achiziţionaţi arbori cu coroană  globoasă  şi de o  
valoare ornamentală deosebită  pentru plantările de pe arterele  de circulaţie cum ar fi: 
 Prunus Rancho – str. L. Pasteur, Virtuţii, Gh. Lazăr. 
 Magnolia  Kobus – str. Văcărescu, Bv. Cetăţii, C. Civic, Parc Coronini. 
 Acer platanoides – P-ţa Victoriei, Parc Rozelor. 
 Malus  John  Dawne – str. Semenic 
 Magnolia  Susan Kobus soulangiana – C. Civic, Poporului, Medicină, Neptun 
  
 Conifere, arbuşti  şi trandafiri pentru plantările  din zona  centrală.  
 Piaţa  Ştefan Furtună, Neptun, Scuar str. Memorandului, str. Brediceanu, str. 
Bogdăneştilor, etc, s-au plantat:        

Arbori            1.160  buc   
Conifere            1.634 buc 
Arbuşti            3.010 buc  
Magnolii              479  buc 
Plante  perene            2.000 buc 
Folie  antirădăcinare           4.100 mp 
Scoarţă  decor            1.464 saci  
Total valoare  material  dendrologic:                      619.042,62 lei    
TVA 19%              117.618,10 lei   
Total  general material dendrologic                      736.660,72 lei 
 

 OBIECTIVE  MAJORE  PE  ANUL 2010 
 1. Reamenajarea  şi  modernizarea  spaţiilor  verzi, alei, mobilier urban, gard împrejmuire 
în parcul  Poporului. 

2. Introducerea  sistemului de udare  prin aspersiune şi picurare  în parcurile şi scuarurile 
din zona  centrală  a municipiului Timişoara. 
 3. Promovarea  unor  tehnici noi în sistemul de plantare în jardiniere a speciilor 
dendrofloricole. 
 4. Achiziţii de specii noi de arbori şi conifere pentru dezvoltarea  bazei materiale  din 
pepiniera proprie. 
 5. Plantarea principalelor intersecţii  cu specii noi de arbuşti şi conifere de talie joasă. 
 6. Plantarea cu conifere, arbori, arbuşti şi plante perene în următoarele  obiective: 
 - Piaţa  Crucii  
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 - Bv. Take Ionescu – mijloc 
 - Piaţa  Consiliul Europei 
 - Strada Asăneşti 
 - Bv. M. Viteazu 
 - Centrul Civic – mijloc 
 - Bv. Circumvalaţiunii 
 - Parcul Doina 
 - Pod Michelangelo - terase 
 
 7. Introducerea  culturii în  containere a arborilor, arbuştilor, plantelor  perene,plante  
anuale,  trandafiri şi conifere care ne  permit plantarea la  locul definitiv în tot cursul anului. 
 8. Introducerea unor specii noi de gazon în amestec, rezistente la secetă, umbră şi ger, 
conform standardelor  europene. 
 9. Introducerea  gazonului rulat în vederea creşterii calităţii  lucrărilor, precum şi 
folosirea substanţelor fitosanitare pentru  combaterea  bolilor  şi dăunătorilor. 
 10. Întreţinerea suprafetelor cu arbuşti, trandafiri, plante  anuale şi bienale prin efectuarea 
la cel mai înalt  nivel de lucrări de fertilizare şi combaterea bolilor şi dăunătorilor. 
 11.Extragerea  arborilor bătrâni, bolnavi, plini cu scorburi din parcuri şi  înlocuirea lor cu 
specii deosebite în concordanţă cu specificul parcului. 
 12. Plantarea  arborilor cu aplicarea  sistemului  de  plantare  cu  furtun  flexibil  pentru  
udare  şi fertilizare direct  la  balot, precum  şi  ancorare  subterana  a balotului cu ţăruşi şi sârmă  
zincată. 
. 13. 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). 
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