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Nr.9982/16.11.2020 
 
 
 

ANUNŢ DE INTENŢIE PRIVIND AMENAJAREA  ŞI 

ÎNTREŢINEREA SPAŢIILOR VERZI - SCUARURILOR DIN 

PERIMETRUL R.A AEROPORTUL ORADEA 

 

Regia Autonomă Aeroportul Oradea , cu sediul în Oradea, Calea Aradului 

nr. 80, înregistrat la ONRC cu nr. J05/1252/1992, CUI RO 73452, organizează 

procedură de selecţie de oferte pentru amenajarea şi întreţinerea spatiilor verzi - 

scuaruri situate în perimetrul R.A Aeroportul Oradea.  

  
Ofertanţii pot depune solicitări scrise la sediul R.A Aeroportul Oradea, 

până la atribuirea tuturor spaţiilor disponibile. 
  
Informaţii şi clarificǎri privind desfăşurarea procedurii de selecţie se 

pot obţine de luni pânǎ vineri, între orele 0900 şi 1500, prin mail la adresa 

florina.ghitea@aeroportoradea.ro sau la nr.  telefon 0742/29.65.40. 

 

 Anexăm prezentei documentația  privind cerințele, criteriile, regulile și 

informațiile necesare pentru a asigura potențialilor ofertanți o informare completă, 

corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de selecţie a 

ofertelor având ca obiect activități de întreținere și amenajare a spațiilor verzi – 

scuaruri situate în perimetrul R.A Aeroportul Oradea.  

             

     DIRECTOR GENERAL INTERIMAR                               DIRECTOR ECONOMIC 

 

                 HORGA RĂZVAN                                                      BARAN CLAUDIA 

 

    

 ŞEF BIROU FINANCIAR CONTABIL ECONOMIST 

 

                DUMITER EMILIA GHITEA FLORINA 
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Regulament privind amenajarea şi întreţinerea spaţiilor 

verzi - scuarurilor din perimetrul R.A Aeroportul Oradea, 

măsuri şi reguli specifice pentru protecţia mediului  

Cap.I. Dispoziţii generale 

Art.1  Prezentul Regulament are ca obiect  reglementarea condiţiilor  

de amenajare şi întreţinerea a spatiilor verzi - scuaruri situate în perimetrul 

R.A Aeroportul Oradea; 

 

Cap.II. Reglementarea, amenajare şi întreținerea  spaţiilor verzi – scuaruri, 

situate în perimetrul R.A Aeroportul Oradea; 

 

Art.2 Spațiile verzi -scuarurile sunt definite de  Legea 24/2007- 

Republicată,  privind reglementarea şi administrarea spațiilor verzi din 

intravilanul localităţilor, act normativ potrivit căruia, spațiile verzi  sunt 

identificate ca fiind: 

 - spații verzi publice de folosință specializată -  aferente dotărilor publice: 

creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie socială, instituţii, 

edificii de cult, cimitire; 

 

Capitolul.III Termeni, noţiuni şi expresii 

 

Art.3 În sensul prezentului regulament privind amenajarea şi 

întreţinerea spaţiilor verzi – scuaruri, termenii, noţiunile şi expresiile de mai 

jos au următoarele semnificaţii: 

- scuar - spațiu verde, cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în 

cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele 

unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor 

sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii; 

 

Capitolul.IV Cadrul legislativ general 

Art.4.Cadrul legislativ general privind reglementarea, administrarea şi 

întreţinerea spaţiilor verzi este asigurat prin: 

--Ordonanţa Guvernului nr.21 din 30 ianuarie 2002 (*actualizată*) privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;  
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-Legea nr.24 din 15 ianuarie 2007 (**republicata**) privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor; 

 

Cap.V Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi - scuaruri din 

perimetrul R.A Aeroportul Oradea  

 

Art.5.Prin amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi - scuarurilor din 

perimetrul R.A Aeroportul Oradea,se urmăreşte îndeplinirea următorului 

obiectiv: 

- executarea lucrărilor specifice spatiilor verzi 

 

Art.6.Proiectele de amenajare specifică spaţiilor verzi -  scuaruri din 

perimetrul R.A Aeroportul Oradea vor fi elaborate de către specialişti în 

domeniul arhitecturii peisagistice. 

Cap.VI  Acord de colaborare în vederea amenajării şi întreținerii cu titlu 

gratuit a spațiilor verzi - scuaruri din perimetrul R.A Aeroportul Oradea  
 

Art.7.(1) Persoanele fizice/persoanele juridice care doresc implicarea 

în amenajarea şi întreținerea spațiilor verzi - scuaruri din perimetrul R.A 

Aeroportul Oradea, pot solicita, cu asigurarea din fonduri proprii a 

cheltuielilor: 

a) amenajarea spațiilor verzi – scuaruri; 

b) întreținerea spatiilor verzi - scuaruri care au fost amenajate conform literei 

a). 

(2) Solicitarea scrisa se depune la registratura R.A Aeroportul Oradea 

şi va fi însoțită de o schiță cu proiectul de amenajare propus. În aceasta 

schiță se vor prezenta tipurile de vegetație care se vor folosi. 

(3) După aprobarea cererii, se va încheia între solicitant şi R.A 

Aeroportul Oradea, un Acord de colaborare în vederea amenajării şi 

întreținerii cu titlu gratuit a spațiului verde, în care se prevăd drepturile şi 

obligațiile fiecărei părți. 

(4) Solicitările vor fi soluționate în ordinea înregistrării lor la registratura 

R.A Aeroportul Oradea. 

În vederea soluționării solicitărilor depuse va fi avută în vedere 

complexitatea amenajării, cuantumul valoric al investiției, având prioritate la 

soluționarea favorabilă solicitările care acoperă o gamă cât mai largă de 

elemente decorative şi servicii peisagistice, care vor fi prestate. 
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(5) Modelul Acordului de colaborare în vederea întreținerii şi amenajării 

cu titlu gratuit a spațiului verde este prezentat în Anexa 1 la prezentul 

regulament. 

(6) Durata  de valabilitate a Acordului este de 1 (un) an, de la data 

semnării de către ambele părți. Acordul se prelungește automat cu perioade 

succesive de 1 (un) an, cu excepția cazului în care una din părți  notifică în 

scris celeilalte părți, cu minim 30 (treizeci) de zile înainte de expirarea 

perioadei de valabilitate a acordului, solicitarea de încetare a acordului. 

(7) Spatiile verzi încredințate conform art.7, vor fi amenajate şi 

întreținute fără a se solicita Aeroportului Oradea plata lucrărilor executate, 

partenerul menționat în acord primind în schimb dreptul de amplasare pe 

terenul ce face obiectul acordului, a 1 până la 4 panouri informative, în 

condiții de asigurare a vizibilității astfel încât să nu fie afectată siguranța 

circulației. 

Panoul informativ va avea dimensiunile 100 cm x 50 cm, profil din 

aluminiu și fețe de plexiglas de culoare albă. Pe acest panou va fi 

inscripționat următorul text: ’’Acest spațiu verde este întreținut de către 

persoana fizică/persoana juridică (nume, siglă companie şi date de 

contact)’’. În cazul persoanelor juridice textul poate fi scris în culorile 

specifice din sigla companiei. Picioarele de susținere a panoului informativ 

nu pot depăși 30 cm de la sol. 
 

Art.8 Lucrările de  întreținere a spațiului verde încredințat constau 

în: 

a) lucrări de salubrizare a spațiului verde prin colectarea deșeurilor 

(deșeuri menajere, hârtii, ambalaje, etc.) cu o frecvență suficientă pentru a 

asigura o stare permanentă de curățenie; 

b) lucrări de cosit gazon ori de câte ori este necesar; 

c) lucrări de greblat frunze şi crengi, dacă este cazul;  

 

Art.9 Pentru executarea lucrărilor de întreținere specifice de sezon a 

spațiului verde public încredințat, persoanele fizice/ persoanele juridice pot 

opta pentru: 

a) lucrări de întreținere executate în regie proprie prin grija celor ce au 

primit în administrare spațiul verde; 

b) lucrări de întreținere executate de către o firmă specializată în activități 

de grădinărit şi arhitectură peisagistică ,pe baza unui contract de prestări 

servicii încheiat între părți; 
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Art.10 Lucrările de amenajare a spațiului verde încredințat se executa în  

conformitate cu schița de amenajare propusă şi aprobată de R A Aeroportul 

Oradea.  

 

Art.11 Obligația întreținerii spațiului verde, asumată prin acordul de  

colaborare, este o obligație de rezultat şi nu doar o obligație de diligență, 

persoana fizică sau juridică care și-a asumat întreținerea spațiului verde 

răspunzând de aceasta obligație cât timp Acordul de colaborare este în 

vigoare. 

În cazul în care obligațiile celui care a semnat acordul de parteneriat 

cu regia nu sunt realizate, R A Aeroportul Oradea, prin Biroul administrativ 

și resurse umane cu atribuții în acest sens potrivit Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare, notifică partenerul și îi acordă un termen de 

maximum 15 zile pentru remedierea situației, iar în cazul în care aceasta nu 

are loc îl notifică cu privire la rezilierea unilaterală a Acordului, toate 

lucrările/dotările realizate până la acea dată fiind preluate de drept de R A 

Aeroportul Oradea. 

 

Art.12  Anexa nr. 1, face parte integrantă din prezentul regulament.  
 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR                               DIRECTOR ECONOMIC 
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        CONSILIER JURIDIC                                        ŞEF BIROU FINANCIAR CONTABIL 

 

            BOLEAC IOANA                                                         DUMITER EMILIA 
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Anexa 1  

ACORD DE COLABORARE 

Nr……………..din…………….. 

Încheiat între: 
 

1. R.A. AEROPORTUL ORADEA cu sediul în Oradea, str. Calea 

Aradului, nr.80, jud. Bihor,CP 410223, tel. 0259/41.60.82, 

0259/41.39.51, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 

J05/1252/1992, având cod unic de înregistrare RO73452 şi cont 

bancar nr.  RO29BTRL00501202728372XX, deschis la Banca 

Transilvania, reprezentată legal prin Director general interimar 

HORGA RĂZVAN şi Director economic BARAN CLAUDIA  

 

şi  

2. persoana fizica/ persoana juridica…………………………….. 

cu sediul în…...………,str……...……., nr………..,Judeţul………., 

Tel……………….…,Fax……………,  înmatriculată  la  Registrul   

Comerţului sub numărul J..…/…..…/………..,Cont…………… ,deschis 

la Banca ………………………, Cod Unic de Identificare 

…………….…….., e-mail….……………………,reprezentată prin 

Director general……..….….…şi Director economic ………………… 

 

au convenit următoarele :  

 

OBIECTUL ACORDULUI DE COLABORARE  îl constituie 

reglementarea condițiilor de amenajare și întreținere a spatiilor verzi – 

scuaruri, dotate cu sisteme de irigaţie, situate în perimetrul R.A 

Aeroportul Oradea; 

Persoana fizică/ persoana juridică............................. oferă 

servicii de amenajare şi întreținere a zonei verzi în suprafață totală  de 

.......... mp,  situata pe str. Calea Aradului nr.80  Oradea .  

R A Aeroportul Oradea dă dreptul persoanei fizice/ persoanei 

juridice..............de a amplasa pe terenul ce face obiectul prezentului 

acord,  un  număr de maxim 4 panouri  informative, prin care sunt  

furnizate informații cu privire la persoana fizica/persoana juridică. 

 

 



7 

I. OBLIGATIILE PĂRTILOR: 
 

1. R A Aeroportul Oradea  se obligă:   
 

- Să predea scuarurile care fac obiectul prezentului acord după 
încheierea unui proces - verbal de predare - primire în două 
exemplare  

- să asigure accesul personalului S.C .............   la spaţiile verzi – 
scuaruri 

 

 

2. Persoana fizică/ persoana juridică....................................... 

se obligă:  

- să numească un responsabil, pentru activitățile care intră în 

responsabilitatea sa;  

- să presteze servicii de  amenajare și întreținere  a spațiilor verzi - 

scuaruri de calitate; 

- să adune, să colecteze şi să  transporte deșeurile precum şi să 

mențină curățenia pe toată suprafața spatiilor verzi; 

- să aerisească mecanizat  gazonul în spațiile cu gazon rărit 

(scarificare) 

- să cosească mecanic gazonul şi vegetația; 

- să întrețină panourile de informare amplasate în spaţiile verzi – 

scuaruri. 

 

II. DURATA ACORDULUI 
 

Durata  de valabilitate a Acordului este de 1 (un) an, începând 

cu data de…… şi până la data de ………... Acordul se prelungește 

automat cu perioade succesive de 1 (un) an, cu excepția cazului în 

care una din părți  notifică în scris celeilalte părți, cu minim 30 (treizeci) 

de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acordului, 

solicitarea de încetare a acordului. 

 
III. ÎNCETAREA PARTENERIATULUI 

 

1. Prezentul acord de colaborare încetează în următoarele situații:  

a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat; 

b) în situația în care una din părți nu-și respectă obligațiile asumate în 

acordul de parteneriat.  

2. R A Aeroportul Oradea  poate înceta acordul de parteneriat, fără notificare 

prealabilă  atunci când SC…………. nu reușește, fără justificare, să 

îndeplinească oricare dintre obligațiile asumate și, după ce a fost 
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atenționat printr-o notificare să își execute acele obligații, continuă să nu 

le dea curs sau nu prezintă explicații satisfăcătoare în termen de 15 de 

zile de la trimiterea notificării. 

 

Prezentul acord de colaborare a fost încheiat în 2 exemplare, 

câte unul pentru fiecare parte. 

R.A AEROPORTUL ORADEA                                                   SC…………… 
 

DIRECTOR GENERAL INTERIMAR                                

 

           HORGA RĂZVAN          

                                                      

 

       DIRECTOR ECONOMIC 

 

           BARAN CLAUDIA 

 

 

ŞEF BIROU FINANCIAR CONTABIL 

 

          DUMITER EMILIA 

 

 

        CONSILIER JURIDIC                                          

 

            BOLEAC IOANA                                                          

 

 

       

       Ec. GHITEA FLORINA 
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