
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII 
 

Nr ______/_______________2023 
 

Încheiat astăzi  _________2023 
la sediul Beneficiarului. 

 
 
I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 
1.1. REGIONAL  AIR  SUPORT  cu sediul social în BUCURESTI Sos. Bucuresti-Ploiesti Nr. 14-22 ,  sector 1, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului , sub nr. J40/6863/1999 ,  cod fiscal RO12020346 ,  având 
contul nr. RO44BRDE410SV65080114100 , deschis la BRD SOCIETE GENERALE , reprezentată de Radu 
GADEA, cu functia de Director General,  în calitate de Prestator, pe de o parte, 
 
şi 
 
1.2. XYZ cu sediul social în ____________ , judeţ/sector  ______ ,  înregistrată la Oficiul Registrului 
Comerţului ___ ,  sub nr. _______, cod fiscal nr. _____ din ________ , având contul (RON) nr. ___________ 
, deschis la ____________ , reprezentată de ___________ , cu funcţia de _______ , în calitate de 
Beneficiar (client), pe de altă parte, 
 
La data semnarii prezentului Contract si pe intreg parcursul derularii acestuia, Prestatorul detine si va 
detine autorizarile : 

a. Certificat de Aprobare Bunuri Periculoase pentru Centru de Pregatire emis de catre Autoritatea 
Aeronautica Civila Romana (numar de inregistrare curent RO-CPT-001/28.12.2022) 

b. Certificate of Accreditation – CBTA Provide Certified emis de catre IATA (numar de inregistrare 
current CBTA-PR-22-0085/20.12.2022). 

 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
2.1. Prestatorul se obligă să asigure Beneficiarului (clientului) servicii de pregatire a personalului in 
domeniul aviatiei civile in conformitate cu continutul Anexei 1, parte din contract, in domeniul “Bunuri 
periculoase” conform autorizarilor mai sus mentionate, pe baza de comanda ferma, cuprinzand: 

i. organizare si desfasurare sesiuni de training,  
ii. evaluare cunostinte si competente – examen 

iii. emitere, la cererea Beneficiarului, a rapoartelor de evaluare conform Manualului DG CBTA – 
document aprobat al Prestatorului 

iv. pentru cazul in care cursantul delegat de catre Beneficiar nu inregistreaza calificativ suficient la o 
prima incercare, acesta va avea dreptul sa sustina inca un examen, fara costuri suplimentare 

v. pentru cazul prevazut la punctul iii. de mai sus, delegatul poate participa la inca o sesiune de training 
achitand un tarif egal cu o treime din valoarea initiala, prevazuta la punctul 3.3. 

 
2.2. Prestatorul va asigura serviciile specificate la pct 2.1.  la capacitatea şi cu eficienţa sa maximă pe baza 
de comanda ferma in conformitate cu referintele legale in domeniu la data semnarii contractului. 
Comanda ferma este cuprinsa in Anexa 2 la prezentul Contract si trebuie sa includa, pentru fiecare sesiune 
in parte, cel putin: 
i. perioada propusa pentru instruire 

ii. datele de identificare ale cursantilor 



iii. codificare cursului pentru care sunt nominalizati delegati (conform Anexei 1) 
iv. categoria de instruire (initial/recurent)  
v. alte date si informatii referitoare la pachetul suport de materiale de instruire solicitat de catre 

Beneficiar 
 

2.3 Comenzile ferme se emit de catre Beneficiar cu 10-15 zile lucratoare inainte de data propusa pentru 
fiecare sesiune in parte pentru cursurile din portofoliul AACR si cu minim 45 zile inainte de data propusa 
pentru fiecare sesiune in parte pentru cursurile din portofoliul IATA si trebuie confirmate de catre 
Prestator. 
 
2.4. Instruirea se desfasoara cu precadere in sistem clasic (in sala de curs). Alternativ, pentru cursurile cu 
caracter recurent, Prestatorul poate furniza si instruire prin sistemul online sincron (clasa virtuala). 
 
2.6 Prevederile prezentului contract reprezinta: 

i. libera alegere a programului de lucru ,  
ii. libera alegere a locului de desfasurare ,  

iii. asumarea riscurilor aferente activitatilor prestate, 
iv. dreptul de prestare a activitatilor specificate si catre alti clienti. 
v. asigurarea materiala a activitatilor prestate conform prevederilor contractuale. 

 
Din partea Prestatorului, derularea prezentului Contract nu presupune relatii de subordonare in raport cu 
Beneficiarul de servicii ci doar conditii specifice desfasurarii activitatilor specificate  in acest document , 
conditii agreate de ambele parti. 
 
III VALOAREA CONTRACTULUI 
 
3.1 Pretul Serviciilor nu include TVA si include orice alte cheltuieli necesar a fi efectuate de catre 
Prestator pentru realizarea Serviciilor, cu exceptia cazurilor in care Beneficiarul solicita si Prestatorul 
accepta sa deruleze serviciile sale la o distanta mai mare de 50 km de sediul sau. Pentru acest caz vor fi 
negociate intre parti tarife suplimentare speciale, personalizate. Pentru evitarea oricaror dubii, este 
stabilit ca in nicio situatie Beneficiarul nu va plati Prestatorului alte sume decat cele prevazute in Contract 
pentru Serviciile realizate de catre acesta din urma, in conformitate cu Contractul. 
 
3.2 Pretul serviciilor pentru activitatile specificate la pct. 2.1.  este cel stabilit prin comanda 
individuala  conform prevederilor pct. 2.3 functie de numarul de participanti si de tariful unitar prevazut 
in Anexa 3 la prezentul Contract 
 
3.3 Tariful unitar facturabil, in RON (per cursant) este calculat in functie de cursul de schimb afisat de 
catre Banca Nationala a Romaniei in ziua de emitere a facturii. 

 
IV. DURATA, PREŢUL ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ 
 
4.1 Durata contractului este  de  24 luni incepind cu data semnarii acestuia de catre partile 
contractante si va fi extins automat cu perioade de cate 12 luni in cazul in care oricare dintre parti nu 
decide altfel, caz in care va notifica cealalta parte cu minim 30 zile inainte de data de expirare a perioadei. 
 
4.2 Plata sumelor datorate Prestatorului  se va face in cel mult 10 (zece)  zile de la data facturarii si 
transmiterii acesteia catre Beneficiar, prin transfer bancar in contul Prestatorului. 
 



4.3 Se convine aplicarea de penalitati in cuantum de 0.05% pentru fiecare zi de intarziere la plata din 
valoarea facturii emise. 
 
4.4 Se admite la plata factura transmisa prin mijloace si in format electronic. 
 
4.5 Pentru evitarea oricaror dubii este stabilit ca Beneficiarul va fi indreptatit sa nu accepte plata 
contravalorii Serviciilor care nu corespund conditiilor mentionate in prezentul Contract. 
 
V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
 
Prestatorul de obliga : 

 
5.1 Să asigure Beneficiarului (delegatului Beneficiarului) serviciile specificate in contract  la un 
standard de performanţă ridicat. 
 
5.2 Sa indeplineasca cerintele aferente specificate la pct. 2.1  pe baza de program de lucru propriu 
propus de Prestator si agreat de client. 
 
5.3 Sa indeplineasca cerintele aferente specificate la pct.2.1 utilizind inclusiv propria baza materiala. 
(suport curs si materiale aferente pentru cursant, etc) 
 
5.4 Să presteze serviciile convenite la timp şi în bune condiţii. 
 
Beneficiarul (clientul) se obligă: 
 
5.5 Să pună la dispoziţia Prestatorului datele, informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii 
obligaţiilor asumate de acesta; 
 
5.6 Sa indeplineasca cerintele de recrutare  / selectie a participantilor la activitati de training in 
domeniul bunurilor periculoase. 
 
5.7 Sa accepte programul de lucru propus de Prestator. 
 
5.8 Sa asigure functie de modul de desfasurare a activitatii de training, daca este cazul, a unui spatiu 
corespunzator standardelor minime pentru desfasurarea activitatilor, spatiu echipat cel putin cu proiector 
multimedia, tabla sau flipchart, acces la internet. 
 
5.9 Să plătească sumele  stabilite, în cuantumul, în condiţiile şi la termenele specificate in prezentul 
contract si in anexele acestuia. 
 
5.10 Sa se asigure ca delegatii sai sunt prezenti pe toata durata sesiunii de instruire, aceasta fiind o 
conditie minima privind participarea la sesiunea de examinare. 
 
VI. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA 
 
6.1 Machete, reclame, sigle, slogane, logo-uri, denumiri comerciale ale Beneficiarului sau ale 
produselor sale (fara ca enumerarea sa fie limitativa) apartin Beneficiarului. Prin efectuarea Serviciilor, 
Prestatorul nu dobandeste niciun drept de proprietate intelectuala in acest sens. Prestatorul este obligat 
ca orice informatie sau indicatie transmisa de Beneficiar cu privire la caracteristicile machetelor, 



reclamelor, siglelor, logo-urilor, denumirilor comerciale etc., referitoare la forma, culori, continut, 
dispunere va fi folosita cu maxima acuratete si exactitate de catre Prestator si exclusiv in scopul executarii 
Serviciilor ce formeaza obiectul prezentului Contract.  
 
6.2 Toate drepturile de proprietate intelectuala cu privire informatiile cuprinse in documente, schite, 
desene, prezentari multimedia, grafice, sub forma materiala sau postate in mediul virtual in scop de e- 
learning elaborate in baza prezentului contract in folosul Beneficiarului , elaborate si / sau puse la 
dispozitia Beneficiarului de catre Prestator reprezentate inclusiv de suportul curs si sistemul de testare 
aferent desfasurarii trainingului apartin Prestatorului si nu vor fi instrainate sau utilizate de Beneficiar in 
alte scopuri decit cele specificate in prezentul contract. 
 
VII. CLAUZA DE PENALIZARI 
 
7.1  În caz de nerespectare a duratelor (termenelor) stabilite prin prezentul contract si anexele 
acestuia, Prestatorul se obligă să plătească penalizări de 0,05 % pe zi de întârziere din valoarea serviciilor 
neefectuate. 
 
7.2 Neplata la termen a remuneraţiei stabilite, precum şi a cheltuielilor rambursabile are drept 
consecinţă obligarea Beneficiarului la penalităţi de întârziere de 0,05 % pe zi. 
 
VIII. FORŢA MAJORĂ 
 
8.1  Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea 
în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, 
dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa 
majoră, aşa cum este definită de lege. 
 
8.2 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 15 zile, 
producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. 
 
8.3 Dacă în termen de 15 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul 
să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-
interese. 
 
IX. NOTIFICĂRI 
 
9.1 În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este 
valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului 
contract. 
 
9.2 În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, 
cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal 
primitor pe această confirmare. 
 
9.3 Dacă confirmarea se trimite prin email telex sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare 
după cea în care a fost expediată. 
 
9.4 Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin 
intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente. 



 
X. LITIGII 
 
10.1 Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate 
din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate, pe cale amiabilă de reprezentanţii 
lor. 
 
10.2 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă părţile se vor adresa 
instanţelor judecătoreşti competente. 
 
XI. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE 
 
11.1 In prezentul Contract termenul de „Informatie Confidentiala” inseamna oricare şi toate 
informatiile primite de catre Prestator pentru executarea Serviciilor (enumerarea este enuntiativa, iar nu 
limitativa): 

i. toate faptele, datele şi informatiile referitoare la Beneficiar/activitatea desfasurata de Beneficiar, 
pe orice suport s-ar afla, precum şi oricare fapt, data sau informaţie care privesc persoana, 
proprietatea, activitatea, afacerea, datele si relaţiile personale sau de afaceri ale clientilor 
Beneficiarului;  
ii. produse si servicii, planuri de marketing si vanzari, proceduri si norme interne, operatiuni, preturi 
si tarife, rezultate financiare;  

iii.  termenii si conditiile prezentului Contract;  
iv. orice alte informatii considerate ca atare de oricare din Partile prezentului Contract. 

 
11.2 Prestatorul si Beneficiarul de servicii se angajeaza sa nu foloseasca oricare dintre Informatiile 
Confidentiale decat in scopul indeplinirii prezentului Contract si sa pastreze confidentialitatea cu privire 
la toate Informatiile Confidentiale si sa nu dezvaluie niciuna sau nicio parte din vreuna din Informatiile 
Confidentiale catre oricare terta parte, cu exceptia situatiilor in conformitate cu prezentul Contract.  
 
11.3 Prestatorul si Beneficiarul de servicii va acorda acces la Informatiile Confidentiale doar acelor 
angajati care, in mod rezonabil, au nevoie să cunoasca si sa foloseasca astfel de Informatii  Confidentiale 
pentru indeplinirea prezentului Contract si va informa fiecare dintre angajatii respectivi despre natura 
confidentială a Informatiilor Confidentiale si despre obligatiile lor în această privinta.  
 
11.4 Toate documentele si informatiile puse la dispozite Beneficiarului de catre Prestator in scopul 
indeplinirii  prevederilor prezentului contract sunt confidentiale si nu vor fi disemniate sub nici o forma 
tertilor. 
 
11.5 Prevederile de mai sus cu privire la confidentialitate nu se vor aplica in cazul utilizarii sau 
dezvaluirii Informaţiilor Confidentiale care fie au devenit publice, fie este necesar a fi dezvaluite conform 
legii, la solicitarea obligatorie a unei autoritati competente sau a agenţilor executori. Prestatorul va 
raspunde in mod solidar cu angajatii sai pentru orice daune, prejudicii, pierderi si/sau alte asemenea 
suferite de catre Beneficiar ca urmare a nerespectarii obligatiei de confidentialitate prevazuta mai sus. 
 
11.6 Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le 
vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului. 
 
XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
 



12.1  Prezentul contract încetează în următoarele situaţii: 
i. la expirarea duratei/împlinirea termenului pentru care a fost încheiat 

ii. dacă Beneficiarul (clientul) face dovada că Prestatorul este angajat sau negociază să se angajeze 
într-o activitate, cu deosebire de prestari servicii, în conflict cu interesele Beneficiarului (clientului); 

iii. în urma notificării scrise a uneia dintre părţi; 
iv. Prestatorul sau Beneficiarul (clientul) nu-şi respectă una dintre obligaţiile pe care şi le-a asumat prin 

prezentul contract. 
 

12.2 Beneficiarul (clientul), indiferent de cauza de încetare a prezentului contract, are obligaţia să 
plătească Prestatorului contravaloarea serviciilor pe care i le-a prestat, în virtutea clauzelor acestuia. 
 

12.3 Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat încetarea 
contractului. 

 
XIII. CLAUZE FINALE 
 
13.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile 
contractante. 
 
13.2 Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, 
reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară 
încheierii lui. 
 
13.3 În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu 
a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă 
că ea a renunţat la acest drept al său. 
 
13.4 Prezentul contract continind un numar de 6 pagini plus Anexe a fost încheiat într-un număr de 2 
exemplare din care unul la Prestator si unul la Beneficiar (client) astăzi  ............., data semnării lui. 
 
 
 
SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
 

Prestator Beneficiar 
S.C. REGIONAL AIR SUPORT S.R.L. ______ 

Prin   
Radu GADEA 
 

Prin  
______ 

Director General Director General  / Administrator 
__________________ _________________ 
  

 
  



ANEXA 1 
Sesiuni de pregatire a personalului Beneficiarului 
 
1. In conformitate cu CERTIFICATUL DE APROBARE BUNURI PERICULOASE PENTRU CENTRU DE 

PREGATIRE emis de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana: 
 
1.1. Curs Familiarizare, cod H6.0 
1.2. Curs pentru personalul responsabil cu clasificarea si/sau pregatirea transporturilor de bunuri 

periculoase, cod H6.1 
1.3. Curs pentru personalul responsabil pentru procesarea si/sau acceptarea transporturilor de bunuri 

periculoase, cod H6.3 
1.4. Curs pentru personalul responsabil pentru manipularea marfurilor intr-un depozit, dispozitivele de 

incarcare a unitatii de incarcare/descarcare, incarcarea /descarcarea compartimentelor de marfa a 
aeronavei, cod H6.4 

1.5. Curs pentru personalul care accepta bagajele pasagerilor si ale echipajului si contactul direct cu 
pasagerul intr-un aeroprt, cod H6.5 

1.6. Curs pentru echipajul de zbor, cod H6.7 
1.7. Curs pentru ofiteri de operatiuni de zbor si dispeceri de zbor, cod H6.8 
1.8. Curs pentru echipaj de cabina, cod H6.9 

 
2. In conformitate cu Certificate od Accreditation emis de catre IATA: 
 
2.1. Training for personnel responsible for preparing Dangerous Goods Consignments, Function IATA 

H6.1/7.1 
2.2. Training for personnel responsible for processing or accepting Dangerous Goods Consignments, 

Function IATA H6.3/7.3 
 
 
Prezenta Anexa poate fi extinsa si cu alte sesiuni, din acelasi domeniu, in masura in care Prestatorul obtine 
noi autorizari din partea organizatiilor emitente. 
 
Pentru fiecare sesiune de instruire, Beneficiarul va transmite catre Prestator, impreuna cu formularul de 
comanda ferma, tabelul cuprinzand subiectele de pregatire teoretica ce trebuie abordate si nivelul 
aptitudinilor ce trebuie obtinute la finalul instruirii. 
 
  



Anexa 2 
Formular de comanda ferma 
(se completeaza de catre Beneficiar pentru fiecare sesiune de instruire in parte) 
 

COMANDA FERMA  
 

Date despre organizatie (BENEFICIAR): 

Denumire ORGANIZATIE:  
CONTRACT DE INSTRUIRE NR:  

 
 

Date despre cursul la care se deleaga personal: 

CODIFICARE curs:  

Sesiune (luna/an):  

Va contine Pregatire 
Materiale RADIOACTIVE: 

DA______  NU______ 

(se aplica tarifele suplimentare din Anexa 3) 

 
 

Date despre persoanele delegate pentru instuire (*): 

Nr. NUME Prenume Data 

nasterii 

Email Nr. Telefon 

1      

2      

3      

(*) Pentru cazul in care se deleaga mai mult de 6 persoane, prezentului formular ii va fi anexat un tabel suplimentar cuprinzand aceleasi rubrici. 

CONTINE TABEL ANEXAT:  

DA______  NU______ 

 

Cerere SUPLIMENTARA (se vor aplica tarifele din Anexa 3): Manual IATA DGR Editia curenta ce 
va ramane in proprietatea delegatului nostru la finalul instruirii. 

DA______  NU______      Nr exemplare: ______ 

 

 

 

Numar de inregistrare a Comenzii Ferme in Registrul Organizatiei: ___________________ 
 

Semnatura autorizata:    
 


