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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII NR. __________/_________ 

 

 

 

 

 

 

 

I.PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

CENTRUL DE CERCETARI SUBACVATICE, cu sediul în localitatea Bucuresti, Calea Calarasilor nr.165, Bl.38, Sc.B, Et.2, 

Ap.8,Sector.3, punct de lucru din Sf.Gheorghe tel 0755011500,  , cod fiscal: 25219430, Cont : 

RO84INGB0000999902686687,  cont deschis la Banca ING.  

în caliatea de Prestator 
 

Şi: 

 

Nume______________________________________Prenume__________________________________________________

______________ 

CNP__________________________________vârsta _____ data naşterii _________________ locul naşterii 

______________________ posesor al C.I. seria ____ nr. ______________ eliberat de ____________________ la data de 

________________cu domiciliul stabil în localitatea _________________________ cod poştal/sector__________ str. 

____________________________ nr. _____ bl. ____ sc. ____ ap. ____ tel. ___________________ 

email_______________________________şi locul de munca ______________________________ adresa locului de 

munca: localitatea _____________________ str. ___________________ nr. _____ tel. __________________ 

fax ____________ având funcţia _____________________________________; în calitate de Beneficiar. 

 

  

OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

Sponzorizare în vedera școlarizării după normele internaţionale NAUI pentru  cursul:.............................................................. 

_____________ 

 

II.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 

 

1.Prestatorul se obligă: 

a) să asigure pe durata cursurilor materialele didactice necesare: manuale, fişe de evaluare, examene; 

b) să efectueze la sfârşitul fiecărui curs examinarea din materia învăţată; 

c) să asigure după terminarea fiecărui curs şi luarea examenelor următoarele brevete: 

-Brevetul de scafandru autonom începător (Scuba Diver NAUI)  

-Brevetul de scafandru avansat (Advanced Scuba Diver NAUI) 

-Brevetul de specialitate (Specialty Diver) 

-Brevetul de maistru de scufundare ( Master Scuba Diver NAUI ) 

-Brevetul de prim ajutor medical (First Aid) 

-Brevetul de scafandru de salvare (Rescue Diver) 

-Brevetul de conducător de scufundare (Divemaster) 

-Brevetul de asistent instructor (Assistant Instructor) 

-Brevetul de instructor (Instructor) 

d) să asigure echipamentele necesare antrenamentelor: 

-echipament individual: costum de neopren, vesta compensatoare, detentor două trepte cu octopus, butelii, batimetru, 

manometru submersibil şi centură de lestare. 

-echipament special: fir ghid, paraşută subacvatică, lanterne, busole etc. 

 

2.Beneficiarul se obligă: 

1.să efectueze vizitele medicale periodice şi să predea la timp fişele medicale avizate ; este necesară efectuarea unui examen 

medical general la medicul de familie ( costuri suportate de beneficiar). 

2.să semneze, să accepte şi să respecte termenii documentului ce cuprinde metodele standard de scufundare sigură, de scutire 

de răspundere şi asumare a riscului; 

3.să achite contravaloarea serviciilor la datele stabilite. Prestatorul poate întârzia eliberarea  brevetului dacă nu sunt 

respectate datele efectuării plăţilor, până la data regularizării acestora. În orice caz se va lua în considerare ca un curs 

trebuie finalizat în termen de 10 luni de la data înscrierii. Dacă din orice motive imputabile beneficiarului acesta nu 
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achită una sau mai multe părţi ale cursului în intervalul de 10 luni, atunci întreg cursul trebuie reluat cu respectarea tuturor 

normelor deja expuse. Va fi necesar un nou contract, un nou certificat medical şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor aferente. 

 

3.Drepturile beneficiarului: 

a.Fiecare curs absolvit reprezintă o parte separată şi se materializează cu un brevet, care conferă proprietarului drepturi pe 

viata: obţinerea permiselor de scufundare, participarea la ture organizate, închirierea şi cumpărarea de echipamente şi alte 

activităţi legate de scufundări; 

b.Succesiunea cursurilor se poate întrerupe, iar apoi continua de la nivelul obţinut în funcţie de solicitarea beneficiarului; 

c.Durata cursurilor depinde de opţiunea cursantului şi de posibilităţile existente din punct de vedere meteorologic pentru apa 

deschisă;  Prestatorul va asigura în intervalul de 10 luni multiple opţiuni ( minim 3) pentru finalizarea acestei etape. 

d.Nu există timp minim între cursuri, trebuie doar trecute examenele şi efectuat un număr minim de specialităţi şi de 

scufundări conform standardelor celor două organizaţii internaţionale 

e.cursurile trebuie urmate consecutiv, urmând grila de nivele conform standardelor. 

 

VALOAREA PRESTAŢIEI ŞI MODUL DE PLATĂ 

 

1.Grila de preţuri pentru cursuri: 

Denumirea cursului Preţ***  Alte cursuri de specialitate Preţ*** 

   

Scafandru autonom începător 18 m ( NAUI 

Scuba Diver) cu brevet international 
402€  Noapte şi vizibilitate redusă 200€+45€* 

   Căutare şi recuperare 200€+45€* 

   Navigaţie 200€+45€* 

     

Scafandru avansat 280€+45€*  Scufundări la altitudine 200€+45€* 

Scafandru Maestru ( Master Scuba Diver) 600€+45€*  
Fotograf subacvatic – primul 

nivel 
250€+45€* 

Scafandru de Salvare (Rescue Diver ) 350€+45€*  Epave - survolare externa 250€+45€* 

Prim ajutor medical (Medic First Aid ) 100€+45€*  Peşteri – primul nivel 250€+45€* 

Nitrox 160€+45€*    

   Scufundări în curenţi 250€+45€* 

Cursuri pentru Profesionişti     

Conducător de scufundare (Dive Master) 575€+250€*+115$  Sub gheaţă 250€+45€* 

Asistent instructor( Assistant instructor) 475€+250€*+115$  Scafandru de adâncime 250€+45€* 

Instructor 1500€+500€*+235$  Arheologie subacvatică 250€+45€* 

 
*Costul brevetului 

**Preţurile nu includ TVA, deoarece CCS este organizație non profit și nu este plătitoare de TVA. Prețurile vor fi calculate 

în lei  la cursul BNR al zilei în care se face plata.  +2%  . 

 

Pachetele Educaţionale includ: 

 Jurnal de scufundare 

 Şedinţe de antrenament cu echipament profesional 

 Brevet recunoscut pe plan mondial 

 

 
Total de plată: __________________________________ Reprezentând curs: ______________________________ 

 

 

În cazul în care nu a fost luat examenul atunci se poate efectua o reexaminare după minim 3 zile de la data examenului 

anterior.  

Taxa de reexaminare este de 15 Euro (inclusiv TVA).  

 

Taxele de curs includ şi costurile pentru folosinţa manualelor, tabelelor de decompresie, jurnal de scufundare (log book), 

chiria echipamentului complet, inclusiv cel individual: labe, mască, snorkel; cheltuielile pentru ambarcaţiuni şi 

echipamentele accesorii folosite la scufundări, costurile brevetelor. 

2.Cheltuielile individuale de transport, cazare şi masă la locurile de scufundare vor fi suportate de beneficiar. 
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III.DURATA CONTRACTULUI 

 

Contractul se încheie pe perioada desfăşurării cursurilor, modificarea lui putându-se face prin act adiţional, semnat de 

ambele părţi. Rezilierea se poate face fără preaviz prin iniţiativa unei singure părţi, în cazul în care nu sunt respectate unul 

sau mai multe puncte din acest contract. Rezilierea nu implica şi anularea obligaţiilor deja asumate de părţi. Dacă una sau 

mai multe prevederi ale prezentului contract sunt anulate, celelalte rămân valabile. Se va încerca soluţionarea litigiilor pe 

cale amiabilă. Dacă acest lucru nu va fi posibil atunci sunt declarate competente instanţele de judecată din România. 

Drept care s-a încheiat şi semnat prezentul contract în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte, azi, _____________, 

localitatea __________________________ . 

 

 

 

 

 

Prestator          Beneficiar (nume în clar) 

 

 

------------------------------------------                                                              --------------------------------------------- 

 

CENTRUL DE CERCETARI SUBACVATICE                                          Semnătura 

(semnătura autorizată)(sau Agent Autorizat)    

                                                                                              Semnătura părintelui(tutorelui) daca este cazul 

 

 


