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CONFERINŢA DE PRESĂ 

29 Aprilie 2015 

 În perioada 24-26 aprilie 2015 municipiul Piteşti a fost gazda celei mai importante 

manifestări dendro-floricole din România ,,Simfonia Lalelelor’’. Ca în fiecare an, Simfonia Lalelelor  

s-a desfăşurat în Pavilionul Expoziţional ,,Casa Cărţii’’.  În acest an, în cadrul Complexului  

Expoziţional au fost amenajate un număr de 98 de standuri. Astfel, un număr de 70 de standuri au fost 

amenajate de societăţi şi instituţii de profil din ţară şi din străinatate (Italia, Olanda) iar 28 de standuri 

au aparţinut unităţilor de învăţământ din judeţ. 

Pentru prima data, în acest an, a fost organizat pentru expozanţi concursul „Vernisaj de 

primăvară”. Standurile cu specific dendro-floricol care s-au remarcat prin originalitatea compoziţiilor 

florale, măiestria şi spiritul creator în arta aranjării florilor şi calitatea accesoriilor utilizate, au fost 

premiate. Câştigătorii au fost: premiul I (1.000 lei) - Primăria Municipiului Baia Mare - Serviciul 

Public Ambient Urban, judeţul Maramureş;  premiul II  (500 lei) - Complexul Muzeal de Ştiinţe ale 

Naturii – Galaţi; premiul III (300 lei) – Primăria Municipiului Ploieşti - Serviciul Gospodărire Urbană, 

judeţul Prahova;  Menţiune (200 lei) - Ion Catinca, comuna Bascov, judeţul Argeş. 

S.C Salpitflor Green S.A a participat la Simfonia Lalelelor cu două standuri amenajate, la care 

s-au utilizat aproximativ 6000 flori tăiate (lalele, crizanteme, trandafiri, crini, irisi) şi 5000 răsaduri de 

flori (begonia, tagetes, miozotis, viola, etc).   

De asemenea, salariaţii Secţiei Spaţii Verzi din cadrul S.C Salpitflor Green S.A au realizat 

împreună cu elevii Liceului Tehnologic ,,Constantin Brâncuşi” din Piteşti carul alegoric de la 

deschiderea evenimentului. Carul alegoric din acest an al Simfoniei Lalelelor a avut o înălţime de 3,5 

metri iar pentru realizarea acestuia s-au folosit 14.000 de flori (lalele, crizantemă olandeză, crin asiatic, 

strelitia, anthurium, lisianthus, etc). 

 

 În data de 01 mai 2015 pieţele din municipiul Piteşti vor funcţiona în intervalul orar 6:30- 

14:30. Începând cu data de 02 mai 2015 pieţele vor funcţiona până la data de 30 septembrie 2015 după 

programul de vară şi anume:    

               Luni- Vineri:  6:30 - 20:30 

          Sâmbăta:        6:30 - 17:30 

          Duminică:      6:30 - 14:30 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Georgel - Daniel Dumitrache 

 

Întocmit,   

  Diana  Idoraş                                                                                                                                                                                                                                                                                        


