AMENDAMENT 4
din data de ___.12.2021
Adus documentului
CONTRACT PENTRU ACCESUL ȘI UTILIZAREA
INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE

Punctul 1- Reformularea articolelor în cadrul cărora este consemnată sintagma “Furnizorul de
handling/ Agentul aeronautic de handling”, prin înlocuirea cu sintagma “Furnizorul serviciilor de
handling”, în conformitate cu prevederile RACR-AD-FSH și PIAC-AD-FSH.

Punctul 2 – Reformularea parțială a articolului 6.3:
Art.6.3. Furnizorul serviciilor de handling se obligă, în concordanță cu dispozițiile Ordinului nr.
275/2021 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind certificarea furnizorilor
de servicii de handling la sol RACR-AD-FSH, art.14 din Directiva 96/67/CE și ale art. 12 din
Reglementarea aeronautică civilă română din 9 mai 2007 privind accesul pe piața serviciilor de
handling la sol pe aeroporturi-RACR-APSH, ediția 03/2007, să obțină toate autorizațiile și aprobările
necesare de la autoritățile competente în domeniu pentru desfășurarea activităților prevăzute în acest
contract.
Punctul 3 – Reformularea parțială a articolului 6.13:
Art.6.1. Furnizorul serviciilor de handling are obligația de a respecta întocmai normele privind
siguranța și securitatea în aviația civilă, incidente în desfășurarea activității de handling, cuprinse în
ordinele și reglementările Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, EASA, AACR,
recomandările ICAO și IATA, precum şi ale oricăror altor autorități și/sau instituții cu atribuții în
domeniul aviației.
Punctul 4 - Completarea articolului 6.17:
6.17. Furnizorul serviciilor de handling se obligă să respecte Normele de Securitate stabilite pe
Aeroport.
(1) Personalul care își desfășoară activitatea în perimetrul aeroportului va fi instruit cu privire la
Sănătatea și Securitatea în Muncă la un tarif unitar de 49 lei + TVA/ persoană.
(2) Instruirea privind securitatea în muncă se face după ce solicitanții au achitat factura aferentă
serviciilor de instruire.
Punctul 5 – Completarea articolului 6.29:
6.29. Furnizorii serviciilor de handling se obligă să numească reprezentanți în comitetele locale ale
aeroportului, stabilite conform reglementărilor aplicabile. Acestea sunt: Comitetul Local de Siguranță
a Pistei, Comitetul de Securitate, Comitetul Utilizatorilor, Comitetul Operațional și Comitetul Local
de Facilități Aeroportuare. În acest sens, Furnizorul serviciilor de handling are obligația să transmită
Aeroportului lista persoanelor participante – titulari și înlocuitori - în aceste comitete și datele de
contact ale acestora (telefon și e-mail). Orice modificare în privința persoanelor declarate inițial,
trebuie transmisă Aeroportului în maximum 24 de ore.

Punctul 6 – Completarea articolului 6.38:
Art.6.38 Furnizorul serviciilor de handling, care asigură serviciile de handling rampă pe Aeroport,
are obligația ca, în termen de maxim 6 luni de la data semnării prezentului contract și a anexelor
aferente acestuia, să prezinte dovada că dispune de un echipament Air Starter propriu (sau să facă
dovada unui agrement cu o terță parte), alocat pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A., cu
verificarea tehnică efectuată la zi, cu specificațiile tehnice avizate de AACR., inclusiv cu cerințele de
mediu și de calitate stabilite pe Aeroport (conform prevederilor RACR-AD-FSH ediția în vigoare).
În caz contrar, Furnizorul de handling va plăti Aeroportului o taxă lunară în valoare de 500 de Euro.
Punctul 7 – Inserarea unui nou articol 6.53:
Art.6.53. Furnizorul serviciilor de handling, are obligația să respecte prevederile Dispoziției privind
stabilirea cerințelor de calitate și protecția mediului pentru echipamentele care deservesc aeronavele
pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A.
Punctul 8 – Reformularea lit. d) de la art. 14.2:
Art.14.2
d) Furnizorul serviciilor de handling își pierde Certificatul emis de Autoritatea Aeronautică Civilă

Română (AACR);
Punctul 9 – Reformularea articolului 15.1:
Art.15.1 Cauzele de încetare a prezentului contract sunt:
Art.15.1 .1. ajungerea la termen;
Art.15.1 .2. acordul de voință al părților;
Art.15.1 .3. denunțare unilaterală;
Art.15.1 .4. rezilierea unilaterală a contractului pentru neexecutare;
Art.15.1 .5. caz fortuit sau caz de forță majoră.
Art.15.1.6. orice alte cauze prevăzute de lege
Punctul 10 – Inserarea unui nou articol 16.5:
Art.16.5. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică
oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care
prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le
furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi,
inclusiv dar fără a se limita la capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea,
corectarea sau transferul informațiilor personale, informarea în caz de breșă de date a tuturor
destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore de la momentul în care o astfel de încălcare
a securității datelor a ajuns în atenția acestuia, îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind
documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.
Punctul 11 - Inserarea unui nou articol 16.6:
Art.16.6. Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au
încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării, orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face
obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea perioada de

stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării
obiectului contractului plus 60 de zile după aceasta.
Punctul 12 - Inserarea unui nou articol 16.7:
Art.16.7 Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate
unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, părțile
vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce privește obligațiile
asumate prin această clauză, respectiv, vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la
sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal, vor
preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor, se vor asigura că persoanele
care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au drept
de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără
autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare. se vor asigura că datele cu caracter
personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii
electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se
dorește să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor,
se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate
datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor, se vor asigura că, în cazul unei
acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu
prezentul contract încheiat între Părți, se vor asigura că datele cu caracter personale sunt protejate de
distrugere sau pierdere accidentală, se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi
prelucrate separat.

