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     ROMÂNIA          
     JUDEŢUL TIMIŞ         
     MUNICIPIUL TIMIŞOARA  
     
 

_________________________________________________________________________________                   
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
Pe anul 2020 

SOCIETATEA  COMERCIALA   HORTICULTURA  S.A. TIMIŞOARA 
  
 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII: 

- Prestări servicii către primărie  şi populaţie – amenajări peisagistice; 
- 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  - ṣef secție - ing.Golopenṭa  Mihaela 
- Secţia  Spaţii Verzi - str. Spiru  Haret  nr.1          - ṣef secție  - ing. Halmagean Silviu 
- Secţia  Pepinieră - Calea  Urseni  nr. 30            - ṣef  secție - ing. Bizău  Ramona 
- Serviciul de curăţenie -  ṣef formaţie prestări servicii curătenie Demian Giurgevca 
Total  angajaţi 204  persoane 

Director  general: dr. ing. Drăgilă  Andrei 
 
I. SINTEZA  ACTIVITĂŢII  PE ANUL  2019 la SECŢIA  SPAŢII VERZI 

“Întreținerea  parcurilor, scuarurilor, spațiilor  verzi ṣi sistemelor de  irigare  de  pe  domeniul  
public  din  zona I centrală a municipiului TIMIŞOARA” conform acord  cadru nr.151 din 
03.06.2015 – contract  subsecvent  de  prestări nr.64/30.05.2019 și accord cadru nr.14266 din 
29.06.2020 - contract  subsecvent  de  prestări   nr. 14314/29.06.2020. 
 

A. Lucrări de întreţinere şi  plantări în zona  centrală: 
Material  dendrologic: 
In anul 2020  s-au plantat  din  producție  proprie: 
Arbori          1425    buc  
Conifere             57  buc  
Arbuşti                      318    buc 
Trandafiri             50    buc 
Plante  anuale               390.839    buc  
Plante  bienale               286.149    buc 
Plante  bulboase              107.085    buc 
Muşcate                   5.113    buc 
Aranjamente  florale              0    buc 

   
  
-   Achiziţii materiale: 
Îngrăşăminte  complexe cu microelemente         100  kg 
Erbicide               10  l  
Folie antirădăcinare              35  mp  
Gazon                41  kg  
Pământ  vegetal               1.480,35  mc  
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Sârmă  zincată               40  kg  
Scoarţă decor                 0  saci  
Reparații  coṣuri              30  buc  
Reparații  bănci parc              65  buc  
Cherestea  bănci pergole               5  mc  
Vopsea,lac                                   350  kg 
Reparaţii,reamenajare  jocuri de  copii (obiective)            7  buc    
 

- Achiziţii  mobilier  urban, desfiinţat suprafeţe  betonate, 
 gard  protectie, arbori, zonă  verde: 

  
 Coş  de   gunoi  metal, lemn              0   buc 
 Coroane natural,artificiale              0  buc 
 Jardinieră  monolit de marmură,fontă,plastic          35   buc 
 Balansoar                0   buc 
 Sistem  de  căṭărat               0   buc 
 Topogan                0   buc 
 Panouri semnalizare               0   buc 
 Bănci  parc                0   buc 
 Echipamente  fitness               0   buc 
 Pergole                0   buc 
 Total  valoare  materiale         2.609.236,32   lei 

           
- Manoperă: 
a.- Lucrări de înfiinţare  plantaţii noi: 
Săpat gropi pentru arbori, arbuşti, conifere, trandafiri   1.836  buc  
Săpat şanţ gard  viu                 367,34   mc  
Plantat arbori, conifere, arbuşti, trandafiri     1.836   buc 
Plantat gard  viu, buxus                       22   ml 
Semănat ierburi  perene        1025   mp 
Plantat răsaduri flori anuale, bienale             665.506   buc 
Aşternut pământ  vegetal             1.480,35   mc 
Extras pământ vegetal                          0   mc 
Pichetat  teren                242.806   pct 
Întreţinere sisteme  irigaţii  parcuri        118.557,80   mp  
Verificarea  ancorărilor şi  corectarea  poziţiei arborilor          0   buc 
Brăzduire  obişnuită              7.540,22   mp 
 
b.- Lucrări curente  de întreţinere a  plantaţiilor existente: 
Tuns ornamental aliniamente,garduri vii           1.797,89  (10 mp)  
Tuns ornamental figuri  izolate           256  buc 
Tuns gard viu, borduri, chenare, forme                                          82.768,22  mp 
Tăieri corecţie arbori, arbuşti         3.624  buc 
Tăieri  corecţie  trandafiri urcători, semiurcători şi pitici   24.310  buc 
Tunderea trandafirilor și arbuștilor                                                        1.167  buc 
Tăieri lăstari lacomi trandafiri, arbuşti şi  arbori                    968  (100 buc) 
Tăierea aplicată la trandafiri(tăiere lăstari sălbateci (din portaltoi)   158.190 buc. tufă 
și ramuri cu flori trecute de trandafiri) 
Dezgropat  trandafiri                   24.206   buc 
Muşuroitul  trandafirilor  pitici şi  semiurcători    28.505   buc 
Cosit suprafeţe  mecanic             86.774,82   ar 
Desfundat  sol              24.366,203  mp 
Nivelat  teren              21.322,933  mp 
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Scos rădăcini              446   buc 
Doborât  arbori             237   buc 
Prăşit  arbori, conifere, arbuşti                 807,85  (10 mp)  
Plivit, prăşit trandafiri, flori                870,806   ar  
Plivit  gazon                           29   ar 
Udat arbori, conifere, arbuşti                  11.539   (10 buc)  
Udat flori,suprafeţe  gazonate :             6.477,508  ar 
                                                                                                         88,92  100 ghivece 
                                                                                                                           cu plante 
Udatul cu furtunul de la cisternă a jardinierelor                                   48.827   buc 
Combaterea muşchiului  în  peluze, tratamente             59.012,60 mp  
Tuns  manual plante mozaic                           0    mp  
Tunderea manuală, cu foarfeca a plantelor anuale din rabate           2.504,54   mp 
Administrare  îngrăşăminte  chimice               1.096,80   ar 
 
c.- Lucrări de salubrizare a  parcurilor şi a zonelor verzi: 
Întreţinere, curăţenie              49.591,61   (1000 mp)   
Măturat  alei              18.501,0627  (1000 mp) 
Degajarea terenului de corpuri străine                                           15.446.794,24  mp 
Igienizare coșuri de gunoi din parcuri, scuaruri,                                   82.206      buc 
locuri de joacă și canisite  
Curăţat  teren de frunze, gunoi cu grebla pe peluze         17.706,4222   ar  
Curăţat  alei de zăpadă                              0   mp  
Strâns  şi depozitat  diferite  materiale                            0   ar  
 
Total  valoare  manoperă                7.436.264,41   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 şi utilaje  specifice  întreţinerii zonelor verzi:cositoare rotative, 
motounelte,motoferăstrău,aparat tuns gard viu,trimer. 

  
Bobcat,Freză pământ           260   ore 
Tocător crengi             121  ore 
PRB             111   ore 
Frezǎ  zǎpadǎ                0   ore 
Generator               299   ore 
Macara                 0   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                  1.137,5  ore 
 
Total valoare  utilaj, transport                   3.105.755,76     lei  
Total realizări zona  centrală  an 2020               13.151.256,49     lei  

 TVA 19%          2.498.738,74     lei 
 TOTAL SPATII VERZI       15.649.995,23     lei 
 Total realizat serviciul curaţenie conform contract incredintare directa  
            nr.1 SC 2016-18327/26.07.2016, modificat prin act adiţional,  
            in baza HCLMT 213/23.04.2019          1.283.184,42     lei   
 TVA 19 %             243.805,03     lei 
 TOTAL SERVICII CURATENIE                  1.526.989,45     lei 
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Total  general                     17.176.984,68    lei 

       
 OBIECTIVE  MAJORE  PE  ANUL 2021 
 

1. Propunem pentru  anul 2021 – primavară  ṣi  toamnă  plantarea ṣi  complectarea  pe  
aliniamentele  stradale  a  arborilor, arbuṣtilor  ṣi  trandafirilor  care  nu  corespund  din  
punct  de  vedere  biologic  după  cum  urmează: 

- arbuṣti      -   54.000 buc 
- arbori       -    2.000 buc. 
- trandafiri  -   10.000 buc  
- conifere    -    1.400 buc 

2. Reamenajarea  şi  modernizarea  parcurilor, scuarurilor  şi  spaţiilor  verzi  din  zona  
centrală  a  municipiului  Timişoara, prin plantarea  de  arbori, arbuşti  şi  conifere  cu  
valoare   ornamentală  deosebită. Totodata si completarea cu material dendrologic (arbori, 
arbusti ) in parcurile importante din zona centrala (Parcul Justitiei, Parcul Alpinet, Parcul 
Poporului, Coposu) 

3. Intreţinerea  şi  reamenajarea  cu  mobilier  urban  nou: bănci, coşuri  de  gunoi, pergole, 
etc., a parcurilor, scuarurilor  din  zona  centrală şi reparaţii  capitale  la  locurile  de  
joacă existente.  

4. Amenajarea  şi  plantarea  principalelor  intersecţii cu  specii  noi  de  arbuşti, conifere  cu  
valoare  ornamentală  de  talie  joasă  şi  rezistenţă  mărită  la  noxe. 

5. Plantarea  cu  trandafiri, arbuşti, arbori  şi  conifere  a următoarelor  obiective: 
- Piaţa  700 
- Piaţa  Consiliul  Europei 
- Bv. Circumvalaţiunii 
- Str. C. D. Loga 
- Bv. Take  Ionescu 
- Parc  ILSA 
- Strada S. Bărnuṭiu – Calea  Lugojului 
- Parc Rozelor 

6. Plantarea  de  material  dendrologic  în  containere  pentru a permite  plantarea  în  orice  
anotimp  al  anului   la  locul  definitiv  cât  şi  amplasarea  lor  în  locuri  amenajate şi  
suprafeţe  pavate  din  oraş. 

7. Amenajarea  spaţiilor  verzi  prin  folosirea  gazonului  rulat  cât  şi  prin  însămânţare   
rezistent  la  secetă, umbră, conform  standardelor  europene. 

8. Amenajarea  de  suprafeţe  gazonate  cu  sisteme  de irigare, cât  şi  întreţinerea  celor 
existente  pentru  a avea  un  oraş  verde  pe  toată  perioada  verilor  foarte calduroase  şi  
secetoase, propunem urmatoarele locatii: 

 - Piata Victoriei 
 - Piata Unirii 

9. Întreţinerea  suprafeţelor  cu  arbori, arbuşi, conifere, trandafiri, plante  anuale, bienale 
prin  efectuarea  de  lucrări  de  fertilizare  cu  îngrăşăminte  chimice  performante,  de  
ultimă  generaţie  cît  şi  combaterea  bolilor  şi  dăunătorilor  cu  substanţe  ecologice. 

10. Extragerea  arborilor  bătrâni, bolnavi  şi  plini  de    scorburi  din  parcuri, aliniamente  
stradale, scuaruri  spaţii  verzi  ce  prezintă  pericol  pentru  cetăţeni  şi  traficul  rutier  şi  
replantarea  altor  arbori  specifici  parcurilor, spaţiilor  verzi  şi  aliniamentelor  stradale, 
decorative  prin  coloritul  frunzelor, florilor  cât  şi   formei  coroanelor. 

11. Plantarea  arborilor  cu  aplicarea  sistemului  de  plantare  cu  furtun  flexibil  pentru  
udare  şi  fertilizare  direct  la  balot cât  şi  ancorarea  subterană a  balotului  cu  ţăruşi  şi  
sârmă  zincată. 

12. Achiziţionarea  de  utilaje  şi  agregate  specific   lucrărilor  de  amenajare  şi  întreţinere  
a  zonelor  verzi   cum  sunt: motounelte, maşină  de  tuns  gazon, aparat  tuns  gard  viu,  
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maşină  de  împrăştiat  îngrăşăminte, maşină  de  frezat  sol, necesare  efectuării  lucrărilor  
de  calitate  cât  şi  creşterii  productivităţii. 

13. Amenajare scuar Piata 700 si scuaruri de pe langa parcul Botanic prin  lucrări  de: 
desfundat  teren, completat  pământ  şi însămânţare  de  gazon  rezistent  la  secetă, 
plantări  arbori  pe  aliniamente. 

14. Amenajare str. C.D. Loga, Eminescu, Trandafirilor, Silviu Bejan, Gh. Andrasiu   prin  
lucrări  de: desfundat  teren, completat  pământ  şi însămânţare  de  gazon  rezistent  la  
secetă. 

15. Reparaţii  şi  dotări  cu  mobilier  pe  reţeaua  celor  opt  florării, aprovizionarea  cu  flori  
tăiate  şi  plante  de  apartament  care  sunt  cerute  de  către  populaţia  Timişoarei. 

 
     
 
 


