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CONTRACT DE PRESTARI SERVICII NR PR ........................ Incheiat astazi …........... la
Brasov

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Asociatia Club Sportiv Motoparapanta Brasov cu sediul în Rasnov, str. Campului,
nr.1,judeţul Brasov, telefon 0744979418, având cod fiscal 38386872 şi cont nr.
RO90BTRLRONCRT0359238701 deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Dl. Dobrea
Ioan in calitate de Prestator si 1.2. Dl/Dna…............................................... , in calitate de
Beneficiar au convenit sa incheie prezentul contract de prestari de servicii, cu respectarea
urmatoarelor clauze:

II. SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI

2.1. Scopul Asociatiei ASCMPBV - Asociatia Club Sportiv Motoparapanta Brasov este de a
reprezenta interesele practicantilor si aspirantilor zborului cu toate tipurile de aeronave
ultrausoare, de a promova zborul in conditii de siguranta aeronautica si de a contribui la
dezvoltarea acestui gen de activitate aeronautica.

2.2. Obiectivul Asociatiei ASCMPBV- Asociatia Club Sportiv Motoparapanta Brasov este de:
a) Popularizarea si formarea unei imagini corecte asupra activitatilor de zbor cu aeronave

ultrausoare, precum si desfasurarea acestora in siguranta;
b) Utilizarea in scop de agrement si performanta sportiva a aeronavelor;
c) Organizarea de cursuri si tabere pentru instruirea si perfectionarea teoretica si practica;
d) Organizarea si participarea la competitii specifice zborului cu aeronave ultrausoare,

demonstratii, simpozioane, festivaluri, schimb de experienta;
e) Colaborarea cu cluburi, cercuri sau orice fel de asociatii care desfasoara activitati

tangente, din tara sau strainatate. Publicarea de materiale specifice, periodice sau
neperiodice;

f) Promovarea zborului cu aeronave ultrausoare ca sport de masa;
g) Incurajarea practicilor sigure de constructie, design, tehnici de zbor si educatie;

2.3. Obiectul contractului il constitue efectuarea de catre prestator in favoarea beneficiarului
Cursuri de zbor cu parapanta / motoparapanta la dubla comanda, nr zborurilor de dubla
comanda vor fi ………
din locatia……………..,  de tip……………..



2.4. In vederea realizarii obiectului prevazut la pct. 2.1, partile au convenit ca prestatorul sa
procure materialele necesare desfasurarii activitatii: parapanta, casca de protectie, seleta.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract are valabilitate 6 luni. Prestatorul va realiza serviciile prevazute la pct.
2.1 incepand cu data semnarii prezentului contract pe parcursul unei singure zile care se va
stabili de comun acord in functie de conditiile meteorologice.

3.2. Partile pot conveni la reprogramarea prestarii serviciului pana la data prevazuta de
valabilitate (6 luni) in cazul in care conditiile meteorologice nu permit zborul cu parapanta /
motoparapanta pentru ziua programata.

3.3 Valabilitatea contractului se poate prelungii cu 1 luna daca din cauza conditiilor meteo nu
s-a putut efectua cursul de instruire in dubla comanda.

IV. PRETUL CONTRACTULUI ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

4.1. Pretul serviciilor efectuate de prestator este de ….............lei./zbor/cursant. Pentru filmarea
si fotografierea cursului se percepe o taxa de..0…..lei/ zbor/ cursant.

4.2. Pretul serviciilor nu include transportul pana la locatiile de desfasurare al zborului, biletele
de transport pe cablu.

V. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Prestatorul se obliga:
a) sa foloseasca personal calificat in domeniul/domeniile care fac obiectul serviciilor prestate;
b) să asigure echipament de zbor necesar desfășurării cursului;
c) să respecte legislația cu privire la desfășurarea activității de instruire și zbor cu parapanta /
motoparapanta;
d) să respecte termenii prezentului contract;
e) să trimită prin corespondență la personanele beneficiare prezentul contract și să elibereze în
cel mult 5 zile de la data efectuării activitatii factura aferentă serviciilor prestate. Asociatia Club
Sportiv Motoparapanta Brasov Cod Fiscal 38386872 Str Campului nr 1 Banca Transilvania
Cont: RO90BTRLRONCRT0359238701 web: www.parapantabrasov.ro /
www.motoparapantabrasov.ro email: office@parapantabrasov.ro /
office@motoparapantabrasov.ro Tel: 0744979418

http://www.parapantabrasov.ro
http://www.motoparapantabrasov.ro
mailto:office@parapantabrasov.ro
mailto:office@motoparapantabrasov.ro


5.2. Beneficiarul se obligă:
a) să respecte programarea impreuna cu condițiile cuprinse în prezentul contract.
b) să-se prezinte la curs în ținută lejeră, haine de preferință cu mânecă lungă, pantaloni lungi,
bocanci sau încălțăminte sport.

VI. RASPUNDEREA PARTILOR

6.1 In caz de neprezentare a beneficiarului pentru primirea serviciului din prezentul contract
fara o notificare in prealabil, acesta pierde dreptul asupra serviciului si asupra sumei platite in
avans.

VII. PREVEDERI FINALE, LITIGII

7.1 În cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră sau situaţii asimilate acesteia, partea care o
invocă este exonerată de răspundere. Participarea la activitățile de zbor cu
parapanta/motoparapanta se desfășoară pe propria răspundere. ACSMPBV - Asociatia Club
Sportiv Motoparapanta Brasov respectiv membrii clubului care desfășoară activitate de zbor și
instruire nu își asumă răspunderea pentru eventualele accidente care se pot produce ca urmare
a activităților cuprinse în prezentul contract.

7.2 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. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă părţile
se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.

7.3 Prin prezentarea la cursul de instruire in dubla comanda beneficiarul acceptă termenii și
condițiile prezentului contract.

7.4 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.

7.5 Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

7.6 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.

VIII. TERMENI SI CONDITII



8.1 Rezervari: Beneficiarul poate rezerva un curs de instruire in dubla comanda direct prin
contact telefonic cu echipa ACSMPBV- Asociatia Club Sportiv Motoparapanta Brasov sau prin
intermediul formularului de contact de pe pagina parapantabrasov.ro / motoparapantabrasov.ro

8.2 Voucher: Echipa ACSMPBV- Asociatia Club Sportiv Motoparapanta Brasov impreuna cu
partenerii pune la dispozitia clientilor vouchere, astfel ca prin achizitionarea unui voucher,
pasagerul recunoaste si este de acord cu termenii si condiitiile specificate si declarate mai jos:
- Voucherele sunt doar valabile decat pentru zboruri si serviciile indicate.
- Perioada valabilitatii voucherului este 6 luni din momentul achizitiei si confirmata de membrii
echipei ACSMPBV- Asociatia Club Sportiv Motoparapanta Brasov, voucherul achizitionat poate
fi returnat in termen de maxim 10 zile lucratoare.
- In cazul in care Beneficiarul ajunge mai tarziu de ora programata cu 30 de minute, fara
notificare prealabila, cursul de zbor in dubla comanda poate fi anulat sau/si in limita locurilor
disponibile se vor reprograma la sfarsitul programul de zbor. Este responsabilitatea
Beneficiarului de a se angaja si de a comunica sau confirma ora ajungerii si data pentru cursul
de zbor in dubla comanda programat cu cel putin o zi inainte de ziua programata. Voucherul
achizitionat, in ziua zborului programat, se va inmana direct pilotului.

8.3 Interzis plecarea spre locul de decolare fara pilotul instructor, pilotul poate anula
programarea cu Beneficiarul fara nici o consecinta.

8.4 Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, restrictiilor de zbor pe zona respectiva, intarzierea
unui alt Beneficiar programat, sau a oricarui alt motiv care nu tine de echipa ACSMPBV-
Asociatia Club Sportiv Motoparapanta Brasov,rezerva dreptul de a anula si/sau de a reprograma
clientii din ziua respectiva pentru o data stabilita de comun acord.

Echipa ACSMPBV- Asociatia Club Sportiv Motoparapanta Brasov va face tot posibilul ca ora
programata sa fie respectata. Decizia pilotilor de a anula zborul (chiar si la locul de decolare sau
in momentul decolarii) este finala si necontestabila! Ficare pilot va decide daca va decola sau
nu in functie de conditiile meteo la locul de decolare respectiv in functie de pasager pentru a
asigura un zbor in maxima siguranta.

8.5 Imbracaminte: Pentru zbor sunt necesar o geaca de vant, pantaloni si bocanci (chiar daca
este vara ). Incaltamintea care aluneca, sandale nu sunt premise! In cazul in care se prezinta in
imbracaminte necorespunzatoare, echipa ACSMPBV- Asociatia Club Sportiv Motoparapanta
Brasov are dreptul de a anula programarea facuta.

Din punct de vedere medical: Pentru rezervarea unui curs de dubla comanda, Beneficiarul
trebuie sa fie apt din punct de vedere medical si apt fizic, fara probleme respiratorii, probleme
cardiace, sau sa nu sufere de afectiuni medicale ce au drept contraindicatii practicarea acestui
sport.



8.6 Greutatea pasagerului pentru efectuarea unui curs in dubla comanda trebuie sa fie intre
30-95 kg, totodata in functie de intensitatea vantului Echipa ACSMPBV- Asociatia Club Sportiv
Motoparapanta Brasov isi rezerva dreptul de a anula si reprograma cursul de zbor in dubla
comanda daca greutatea Beneficiarului afecteaza siguranta zborului (ex: Pasager cu greutate
mica (30-45kg) si intensitatea vantului peste 20, 25km/h)

IX. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

9.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care
le vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract timp de 5 ani de la data
incetarii contractului, indiferent de cauzele acestei incetari.

X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul contract de prestari de servicii încetează în următoarele situaţii:
a) dacă beneficiarul face dovada că prestatorul este angajat sau negociază să se angajeze
într-o activitate, cu deosebire de prestari de servicii, în conflict cu interesele beneficiarului;
b) prestatorul sau beneficiarul nu-şi respectă una dintre obligaţiile pe care şi le-a asumat prin
prezentul contract.

10..2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte părţi cu cel puţin 10 zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă
efectele.

10.3. Prevederile prezentului articol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat
încetarea contractului.

Prezentul contract are 5 pagini si a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare originale
cate un exemplar pentru fiecare parte

PRESTATOR BENEFICIAR
ACSMPBV - Club Sportiv MotoparapantaBrasov
Dobrea Ioan


