CONTRACT DE MANDAT
Nr. …………. din data de …………………………….
Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime S.A. cu sediul social în
Municipiul Galaţi, Str. Portului nr. 34, Judeţul Galaţi, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului sub nr. J 17/905/1998, având CUI RO 11776466, reprezentată prin Consiliul de
Administraţie, (denumită în continuare "Mandantul" sau "Societatea")
........................., domiciliat în......................., identificat cu CI seria ............nr.
..............., eliberată de SPCLEP ..............., la data de ............, CNP
.............................., (denumita în continuare "Mandatarul" sau "Directorul General
Provizoriu ")
denumite în continuarea în mod individual "Partea" şi în mod colectiv "Părţile"
AVÂND ÎN VEDERE: Hotararea nr. …. a Consiliului de Administratie al Societăţii din data de
………………, prin care doamna /domnul ……………………….. a fost numit Director General al
Societăţii, iar acesta a acceptat în mod expres să dețină această calitate
ÎN TEMEIUL prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990 și al prevederilor OUG nr.109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificari prin Legea
nr. 111/2016 şi ale Actului Constitutiv al societății;
S-a încheiat prezentul contract de mandat (denumit în continuare „Contractul") conform
următorilor termeni și condiţii:

Articolul 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
În temeiul prezentului contract, Mandatarul conduce Societatea şi îndeplineşte actele
necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, potrivit legii,
hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilor, hotararilor Consiliului de Administraţie,
Actului Constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv) şi prevederilor prezentului contract,
în schimbul unei remuneraţii, potrivit celor convenite in prezentul contract.

Articolul 2. DURATA CONTRACTULUI
2.1.
2.2.
2.3.

Prezentul Contract se încheie pe 4 luni cu posibilitatea prelungirii acestuia, pentru
motive temeinice, până la maximum 6 luni, şi își produce efectele de la data de
...........................
La împlinirea Duratei mandatului de Director General sau la apariţia unei cauze legale
ori convenţionale de încetare a mandatului, Contractul încheiat între Părți va înceta.
Durata mandatului poate fi prelungită numai prin Hotarare a Consiliului de
Administraţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Articolul 3. DREPTURILE MANDATARULUI
3.1. Mandatarul are dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfăşurată în calitate sa de
Director General, începând cu data numirii, o remuneraţie fixa brută lunara în cuantum de
................... lei („Remuneraţia lunară"). Plata Remuneraţiei lunare se va face până la
sfârşitul lunii pentru care remuneraţia este cuvenită Mandatarului, în contul bancar indicat de

acesta. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira de către aceasta impozitele,
taxele și contribuţiile cu reţinere la sursă, în conformitate cu reglementările române și
dispoziţiile legale.
3.2. Mandatarul are dreptul de a solicita decontarea indemnizaţiei zilnice de delegare in
cuantum de 200 lei/zi pentru deplasările in interiorul tarii si 100 euro/zi pentru deplasările in
exteriorul tarii, decontarea cheltuielilor de transport in interesul Societăţii la clasa I pe orice
distanta, orice fel de tren, cu navele de calatori dupa tariful clasei I, cu avionul pe orice
distanta clasa economic, cu mijloacele de transport auto ale Societăţii, decontarea
cheltuielilor de cazare de maxim 150 euro/zi, decontarea cheltuielilor aferente participării la
cursuri de formare profesională privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice/control intern managerial, precum şi a altor cheltuieli realizate în interesul
Societăţii, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în
conformitate cu prevederile legale şi reglementările interne ale Societăţii.
3.3. Mandatarul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. Prima de
asigurare ce va fi achitată de Societate pentru fiecare administrator neexecutiv va fi de 1000
euro/an.
3.4. Mandatarul are dreptul sa beneficieze de drepturile stabilite de legislaţia privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale inclusiv dreptul de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale, legislaţia privind sistemul asigurărilor pentru şomaj și
stimularea ocupării forţei de muncă precum şi din legislaţia privind asigurările de sănătate,
potrivit art. 152 alin. (3) din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale.
3.4. Mandatarul are dreptul de a reprezenta și angaja Societatea, în limitele prevăzute în
Actul Constitutiv, prezentul Contract și reglementările și dispoziţiile legale în vigoare.
3.5. Mandatarul are dreptul de a avea acces la orice informaţie cu privire la activitatea
Societăţii, având acces la toate documentele privind operaţiunile acesteia în condiţiile legii.
Divulgarea oricăror informaţii clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile
legale specifice aplicabile.
3.6. Mandatarul are dreptul sa beneficieze de 10 de zile de concediu de odihnă raportat la
durata de 4 luni.
3.7. Mandatarul are dreptul să beneficieze de descărcarea de gestiune, in conditiile legii.
3.8. Mandatarul are dreptul de a reprezenta şi angaja Societatea în limitele prevăzute în
Statutul societăţii şi dispoziţiile legale în vigoare.
3.9. Mandatarul are dreptul de a avea acces la orice informaţie cu privire la activitatea
Societăţii, având acces la toate documentele privind operaţiunile acesteia în condiţiile legii.
Divulgarea oricăror informaţii clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile
legale specifice aplicabile.
3.10. Mandatarul poate angaja asistenţă din partea unor specialişti, experţi externi în vederea
îndeplinirii sarcinilor sale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi avizul Consiliului
de Administraţie.
3.11. Mandatarul are dreptul la autoturism şi şofer pe perioada contractului şi carburantul
aferent, un telefon mobil, un notebook pentru a fi întrebuinţate în activitatea curentă a
Directorului General Provizoriu, în conformitate cu reglementările interne ale Societăţii.
3.12. Mandatarul are dreptul să i se considere ca vechime în muncă întreaga durată de timp
pentru care a fost încheiat prezentul Contract, cu toate drepturile şi obligaţiile aferente aşa
cum acestea sunt prevăzute de legislaţia în vigoare.

4. OBLIGAŢIILE Mandatarului
4.1. Mandatarul are obligatia, de a îndeplini toate actele necesare și utile pentru realizarea
obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor de competenţă stabilite de
legislaţia în vigoare, Actul Constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor.
4.2. Mandatarul are, in principal, urmatoarele obligaţii:
4.2.1 Să reprezinte Societatea in raport cu terţii şi în justiţie şi să semneze actele ce o
angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de Consiliul de
Administraţie si ale celor conferite de legislaţia in vigoare şi a Statutului societăţii;
4.2.2 Să exercite mandatul cu prudenţa şi diligenta unui bun proprietar, in interesul
Societatii;
4.2.3 Să angajeze şi să concedieze, în condiţiile legii personalul din cadrul Societăţii, cu
excepţia directorilor cu atribuţii delegate de Consiliul de Administraţie;
4.2.4 Să asigure conducerea operativă a Societăţii împreuna cu ceilalţi directori cu sau fără
atribuţii delegate de Consiliul de Administraţie; Directorul General va decide in ultima
instanţă in ceea ce priveşte conducerea operativă a Societăţii;
4.2.5 Sa asigure functionarea unor sisteme prudente si eficace de control, care sa permita
evaluarea si gestionarea riscurilor;
4.2.6 Să prezinte Consiliului de Administraţie propuneri privind solicitarea de alocaţii
bugetare pentru a fi aprobate de organele competente;
4.2.7 Să exercite orice atribuţii ce ii revin din regulamentul de organizare şi funcţionare, din
deciziile Consiliului de Administraţie, a comitetelor consultative constituite, precum şi din
prevederile legale;
4.2.8 Să respecte pe toată perioada mandatului toate obligaţiile legale şi statutare
referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese, in condiţiile in care cunoaşte că există
sau
pot apărea astfel de situaţii;
4.2.9 Să transmită la termenele solicitate Consiliului de Administraţie raportări şi informări
cu privire la situaţia economico-financiară a Mandantului;
4.2.10 Să prezinte ori de câte ori se solicită, Adunării Generale a Acţionarilor si Consiliului de
Administraţie situaţia economico-financiară a Societăţii, stadiul realizării indicatorilor si
obiectivelor generale ale companiei;
4.2.11. Să aducă la cunostinţa Consiliului de Administraţie toate faptele şi actele ce ar putea
să il determine pe acesta a revoca sau modifica mandatul;
4.2.12. In cazul renunţării la mandat, Mandatarul are obligaţia de a aduce la cunostinţa
Consiliului de Administraţie al Societăţii intenţia sa cu cel puţin 30 de zile inainte. In situaţia
nerespectării termenului de preaviz, răspunde pentru daunele cauzate prin renunţarea sa;
4.2.13 Să obţină avizul prealabil al Consiliului de Administraţie pentru oricare dintre actele
juridice pentru care se solicită acest aviz de la consiliul de administratie, inainte de
încheierea actului respectiv;
4.2.14 Prezentul Contract se completează şi cu celelalte atribuţii delegate de către Consiliul
de Administraţie, precum şi cu atribuţiile decurgând din reglementările şi dispoziţiile legale
aplicabile şi prevederile Statutului societăţii;
4.2.15 Mandatarul se va conforma în totalitate obligaţiilor de neconcurenţă prevăzute in
Anexa nr. 1 la prezentul Contract;
4.2.16 In vederea desfaşurării conducerii activităţii Societăţii, Mandatarul va coopera cu
membrii Consiliului de Administraţie, cu angajaţii Societăţii, precum şi cu consultanţii
externi/interni ai acesteia sau alţi membri din conducerea Societăţii şi va respecta
procedurile şi reglementările interne ale Societăţii.

4.2.17 Mandatarul işi va executa sarcinile in conformitate cu cele mai ridicate standarde
profesionale stabilite pentru acest tip de activitate şi cu prevederile prezentului Contract.
Mandatarul va acţiona in orice moment in interesul Societăţii şi işi va devota tot timpul de
lucru şi va depune toate eforturile in vederea îndeplinirii sarcinilor sale şi desfăşurării
activităţii Societăţii.
4.2.18 Activitatea Mandatarului va fi desfăşurată la sediul social al Societăţii. Atunci când
este necesar, acesta işi va îndeplini obligaţiile pe teritoriul României sau in orice alt loc.
4.2.19 Mandatarul va respecta orice alte obligaţii prevăzute de legislaţia aplicabila in
legătură
cu funcţia sa.
Articolul 5.
5.1.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE Mandantului

Drepturile Mandantului:

5.1.1 De a pretinde Mandatarului să-şi îndeplinească toate obligaţiile profesionale stipulate
în legislaţia în vigoare, Actul Constitutiv al Societăţii, hotărârile Adunării Generale a
Acţionarilor şi Consiliului de Administratie şi prezentul Contract;
5.1.2 De a pretinde Mandatarului să-şi îndeplinească toate atribuţiile şi obligaţiile cu
prudenţa şi diligenţa unui bun proprietar;
5.1.3 De a pretinde Mandatarului desfăşurarea activităţii decurgând din prezentul Contract,
cu loialitate, prudenta si diligenta unui bun mandant şi în interesul exclusiv Societăţii;
5.1.4 De a pretinde Mandatarului realizarea indicatorilor din bugetul de venituri şi cheltuieli
stabiliţi de Adunarea Generală a Acţionarilor şi aprobat în conformitate cu
reglementările
aplicabile.
5.1.5 De a pretinde Mandatarului să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor legate
de activitatea ori operaţiunile Societăţii, atât pe durata mandatului cât şi o perioadă de timp
de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia.
5.1.6 De a revoca mandatul, oricând, în situaţia încălcării obligaţiilor menţionate la art. 4
din prezentul Contract, cu respectarea prevederilor art. 11 din prezentul Contract.
5.1.7 In activitatea de urmărire lunară a bunei execuţii a prezentului Contract, are dreptul
sa solicite să i se prezinte, lunar, trimestrial sau ori de cate ori solicită, situaţia economicofinanciară şi orice alte documente.
5.2.

Obligaţiile Mandantului:

5.2.1 Plata integrală şi la termen a remuneraţiei datorate în temeiul prezentului Contract și
îndeplinirea tuturor drepturilor cuvenite potrivit prezentului Contract.
5.2.2 Decontarea cheltuielilor efectuate în interesul Societatii, pe bază de documente
justificative.
5.2.3 Suportarea cheltuielilor privitoare la organizarea sau participarea la conferinţe,
simpozioane, mese rotunde, sau întruniri pe teme ce au legatura cu activitatea Societatii, în
limitele bugetate şi avizate de Consiliul de Administratie şi aprobate de Adunarea Generală a
Acţionarilor.
5.2.4 Asigurarea deplinei libertăţi Mandatarului în îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor care
fac obiectul prezentului Contract, în condiţiile legii, ale Actului Constitutiv al Societății
și
ale Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.
5.2.5 Societatea se obligă să notifice Mandatarul despre orice modificare adusă Statutului, în
termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea legală a acestora. Modificările respective vor
fi opozabile Mandatarului de la data comunicării acestora,
efectuată cu respectarea
prevederilor prezentului Contract.

5.2.6 Societatea va asigura efectuarea tuturor formalităţilor aferente numirii Mandatarului,
in vederea respectării legii române şi a Statutului său, Mandatarul colaborând la rândul său cu
Societatea în acest scop.

Articolul 6.

LOIALITATE

6.1. Mandatarului îi sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor societăţi/companii
concurente, altor persoane juridice cu acelaşi domeniu de activitate sau altor persoane ce se
află în relaţii de comerţ cu Mandantul, parte la Contract. În îndeplinirea acestei obligaţii,
Mandatarul va înştiinţa Consiliul de Administratie ori de câte ori, în anumite operaţiuni, ştie
că sunt interesate soţul/soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.
6.2. Mandatarul va înştiinţa Consiliul de Administratie ori de către ori ştie că sunt
interesate în anumite operaţiuni comerciale soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IVlea inclusiv unui angajat al Societăţii, un membru al Consiliului de Administratie sau
soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv unui membru al Consiliului de
Administratie, unui acţionar al Societăţii sau un angajat al unui acţionar al Societăţii.
Articolul 7.

INFORMATII CONFIDENTIALE

7.1. Astfel cum este folosit în prezentul Contract, termenul "Informaţii Confidenţiale"
înseamnă și include:
7.1.1. Termenii contractului și orice informaţii cu privire la partenerii de afaceri, clienţii,
agenţii, salariaţii, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societăţii, precum și condiţiile în
baza cărora Societatea desfăşoară activităţi economice cu fiecare dintre aceste persoane;
7.1.2 Programe de calculator (inclusiv codul sursa și codul de obiect) sau programul soft
dezvoltat, modificat sau folosit de Societate;
7.1.3. Algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei și principii esenţiale care stau la baza unor
asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau
în alt fel cunoscute Societăţii (mai puţin orice algoritmi, proceduri sau tehnici care țin de
domeniul public), indiferent daca aceşti algoritmi, proceduri sau tehnici fac sau nu parte
dintr-un program de computer, inclusiv, dar fără a se limita la tehnici pentru: (i) identificarea
posibililor clienţi; (ii) comunicarea efectivă cu clienţii existenţi sau potenţiali; (iii) reducerea
costurilor de funcţionare sau creşterea eficientei sistemului;
7.1.4. Faptul ca Societatea foloseşte, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice
bază de date anume, surse de date, algoritm, procedura sau tehnică sau ideile și principiile
esenţiale care stau la baza unui asemenea algoritm, procedura sau tehnica dezvoltate sau
furnizate de o persoana, alta decât Societatea (inclusiv orice algoritm, procedura sau tehnica
din domeniul public) indiferent daca asemenea algoritm, procedura sau tehnica fac parte
dintr-un program de computer sau nu;
7.1.5. Strategiile de stabilire a prețurilor sau de marketing, dezvoltate, investigate,
dobândite (de la o terţa persoana sau în alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de
către Societate, sau orice informaţii cu privire la sau care ar putea în mod rezonabil duce la
dezvoltarea unor asemenea strategii;
7.1.6. Informaţii cu privire la planurile de viitor ale Societăţii, inclusiv, însă fără a se limita la
planuri de extindere la noi produse, zone geografice, segmente de piaţă sau servicii, orice
informaţii care ar putea fi incluse în mod obişnuit în situaţiile financiare ale Societăţii,
inclusiv, dar fără a se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor,
cheltuielilor sau venitului net al Societăţii, cu excepţia acelor informaţii a căror dezvăluire
este autorizata conform reglementarilor interne ale Societăţii sau cele care sunt publice sau
trebuie făcute publice datorita unor prevederi legale. Pentru evitarea oricăror confuzii,

situaţiile financiare ale Societăţii sunt publice, precum și orice alte informaţii pentru care
Societatea are o obligaţie legala de a le face publice;
7.1.7 Orice alte informaţii dobândite de Mandatar în cursul exercitării mandatului său,
despre care s-ar putea aprecia, în mod rezonabil şi dovedit, ca reflectă vulnerabilităţi ale
Societăţii, și care ar ajuta un competitor sau un potenţial competitor al Societăţii
(„Concurentul") pentru a concura cu succes împotriva Societăţii;
7.1.8. Orice informaţie primita de Mandatar, în legătura cu Societatea, de la terţe persoane
care au, la rândul lor, o obligaţie de confidenţialitate despre a cărei existență înștiințează pe
Mandatar;
7.1.9. Orice copii ale tuturor informaţiilor menţionate mai sus, cu excepţia situaţiilor în care
aceste copii sunt solicitate de o instanţă judecătorească sau de o alta autoritate publica, în
condiţiile prevăzute de lege și numai în măsura și în scopurile pentru care informațiile au fost
solicitate, cu condiţia, totuşi, ca Mandatarul să notifice mai întâi Societatea în scris cu privire
la solicitarea informaţiilor și să coopereze cu Societatea în cazul în care aceasta din urma
doreşte să obțină o protecţie corespunzătoare.
7.2. Mandatarul se obligă să păstreze confidenţialitatea Informaţiilor Confidenţiale conform
prezentului Contract, acceptând să respecte fiecare restricţie și obligaţie din prezentul
Contract, pe toata durata mandatului precum și pentru o perioada de 2 ani de la data
încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia.
7.3. Mandatarul se obliga să nu dezvăluie Informaţii Confidenţiale niciunei persoane, cu
excepţia cazului în care există acordul prealabil scris al Societăţii, dat de către Consiliul de
Administratie, sau exceptând cazurile în care se stipulează altfel în prezentul Contract.
7.4. Toate obligaţiile mai sus menţionate, decurgând din prezentul Contract și toate
restricţiile nu se aplica acelei părți a Informaţiilor Confidenţiale pentru care Mandatarul
demonstrează că:
7.4.1. A fost făcută public în alt fel decât ca rezultat al unei divulgări din partea
Mandatarului; sau
7.4.2. Era disponibilă, pentru Mandatar, pe baze ne-confidențiale, înaintea oricărei dezvăluiri
făcute de Societate către Mandatar dar numai dacă: (i) sursa unei asemenea informaţii nu era
obligată legal sau contractual, să nu dezvăluie asemenea informaţii, și (ii) Mandatarul
informează prompt Societatea că este în posesia unei astfel de informaţii.
7.5. Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii Informaţiilor Confidenţiale supravieţuieşte
duratei prezentului Contract și se întinde și pe o perioada de 2 ani de la încetarea prezentului
Contract, indiferent de modul în care are loc aceasta încetare.
7.6. Pe durata executării Contractului și la data încetării prezentului Contract, Mandatarul
va dezvălui Societăţii și va preda prompt acesteia în scris, sau în orice formă și mod, cerute în
mod rezonabil de Societate, următoarele informaţii („Informaţii care vor fi dezvăluite"),
care vor constitui proprietatea unica și exclusivă a Societăţii, Mandatarul angajându-se să
coopereze cu, și să sprijine Societatea, pe durata prezentului Contract și după aceea, în orice
manieră solicitata în mod rezonabil de Societate, să obțină titlul sau dreptul de proprietate
asupra acestora sau dovada acestora:
7.6.1. Toți și orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activităţile economice ale
Societăţii sau la activitatea Mandatarului în cadrul Societăţii, ideile și principiile esenţiale
care stau la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originate,
adaptate, descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţă persoana sau în alt fel), evaluate,
testate sau aplicate de Mandatar în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii, indiferent
daca asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate intr-un program de
computer;
7.6.2. Toate și orice strategii de stabilire a prețurilor sau de marketing, ideile și principiile
esenţiale care stau la baza acestor strategii, și orice informaţii care ar putea, în mod
rezonabil, duce la dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originate, adaptate,
descoperite, dezvoltate, dobândite (de la o terţa persoana sau în alt fel), evaluate, testate
sau aplicate de Mandatar în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii;

7.6.3. Informaţii cu privire la toate și orice produse și servicii, ideile și principiile esenţiale
care stau la baza acestor produse și servicii, concepute, originate, adaptate, descoperite,
dezvoltate, dobândite (de la o terţa persoana sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de
Mandatar în decursul activităţii sale în cadrul Societăţii; și
7.6.4. Orice alte idei sau informaţii concepute, originate, adaptate, descoperite, dezvoltate,
dobândite (de la o terţa persoana sau în alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Mandatar în
decursul activităţii sale în cadrul Societăţii, în cazul în care aceste idei sau informaţii ar putea
fi apreciate, în mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate.
7.7. In cazul încălcării obligaţiei de confidenţialitate, Mandatarul este obligat să plătească
Societăţii daune-interese pentru prejudiciile aduse Societăţii, în limita a cel mult 6 (șase)
Remuneraţii lunare.
7.8. Nicio prevedere din aceasta secţiune nu va fi interpretata în sensul împiedicării
Mandatarului să dezvăluie, în condiţiile stabilite în prezentul Contract, informaţii către
public, Consiliul de Administratie, Adunarea Generala a Acţionarilor sau autorităţile
relevante, în cazul în care astfel de dezvăluiri sunt impuse de lege, actul constitutiv al
societăţii sau decizii ale Adunării Generale a Acţionarilor.
Articolul 8.

RĂSPUNDEREA PĂRTILOR

8.1. Mandatarul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a
obligaţiilor stabilite prin reglementările și dispoziţiile legale, prevederile Actului Constitutiv,
hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor și ale Consiliului de Administratie, precum și a
obligaţiilor asumate prin prezentul Contract.
8.2. Mandatarul răspunde pentru deciziile de afaceri adoptate în exercitarea mandatului și
care prejudiciază Societatea, cu excepţia cazului în care la momentul luării unei decizii de
afaceri Mandatarul este în mod rezonabil îndreptățit să considere ca acţionează în interesul
Societăţii și pe baza informaţiilor puse la dispoziţie de către Societate.
8.3. Pentru neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligaţiilor prevăzute in
prezentul Contract părţile răspund potrivit legislaţiei in vigoare.
8.4 Mandatarul răspunde civil, în condiţiile legii, pentru daunele produse Mandantului în
exerciţiul mandatului său.
8.5. Daca Adunarea Generala a Acţionarilor Societatii a decis pornirea acţiunii in
răspundere împotriva Mandatarului, contractul de mandat se suspenda de drept pana la
soluţionarea irevocabila a actiunii.
8.6. Societatea nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii,
comise de Directorul General Provizoriu prin depasirea atribuţiilor sale.

Articoliul 9. FORTA MAJORĂ
9.1. Fiecare parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligaţii din Contractul de mandat
pentru orice perioadă în care este împiedicată să execute obligaţia respectivă, ca rezultat
direct al unui eveniment de Forţă Majoră.
9.2. Forţa Majoră reprezintă un eveniment neprevăzut şi de neevitat care apare pe
perioada de derulare a Contractului de mandat, care este în afara controlului părţilor şi care
împiedică total sau parţial îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale acestora. Aceste
evenimente includ, dar nu se limitează la război, cutremur, incendiu, furtună,
inundaţie, alte calamităţi naturale.
9.3. Pentru a avea efecte exoneratoare de răspundere, atât începutul, cât şi sfârşitul
evenimentului de Forţă Majoră trebuie notificate celeilalte părţi în termen de 3 zile de la

apariţie. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte
daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţare la termen.

toate

9.4. În cazul în care evenimentul de Forţă Majoră se prelungeşte o perioadă mai mare de 45
zile, fiecare parte poate cere rezilierea Contractului de mandat fară niciun fel de despăgubiri
în sarcina vreuneia dintre acestea.
Articolul 10. MODIFICAREA CONTRACTULUI
Prevederile Contractului de mandat pot fi modificate, după o prealabilă notificare emisă de
Partea interesată, cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional, ulterior aprobării de către
Consiliul de Administrație.
Articolul 11. INCETAREA CONTRACTULUI
11.1. Încetarea prezentului Contract se realizează in conformitate cu reglementările şi
dispoziţiile legale precum şi cu prevederile prezentului Contract.
11.2. Încetarea Contractului se poate face la interventia uneia din următoarele cauze:
11.2.1. Renunţarea Mandatarului la mandat, prin transmiterea de către Mandatar a unei
notificări cu cel puţin 30 zile anterior datei la care încetarea va produce efecte;
11.2.2. Revocarea înainte de termen a Mandatarului de către Consiliul de Administrație, fără
îndeplinirea oricărei alte formalități și fără intervenția instanțelor competente. Într-un
asemenea caz, Societatea nu este obligată să achite Mandatarului nicio compensație,
despăgubire sau orice fel de daune interese.
11.2.3. Expirarea termenului de valabilitate al contractului;
11.2.4. De drept, in alte cauze prevăzute de reglementările şi dispoziţiile legale;
11.2.5. Acordul de voinţă al părtilor semnatare;
11.2.6. Intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege constatat de către
Consiliul de Administraţie, de la data la care Consiliul de Administraţie constată starea de
incompatibilitate;
11.2.7. Decesul sau punerea sub interdictie judecătorească a Mandatarului; modificarea
formei de organizare, divizarea sau fuziunea Mandantului, dacă acesta se desfiinţează;
11.2.8. Rezilierea prezentului Contract de către oricare din Părţi in cazul in care cealalta
Parte işi incalcă oricare dintre obligaţiile prevăzute la art. 4.2, respectiv art. 5.2 din
prezentul Contract sau orice altă obligaţie din Contract, printr-o notificare scrisă transmisă
celeilalte părţi, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără necesitatea îndeplinirii oricăror
altor formalităţi;
11.2.9. Prin derogare de la prevederile art. 11.2.7 de mai sus, prezentul Contract poate inceta
de indată, pe baza de instiinţare de desfiinţare a Contractului, in cazul ivirii incapacităţii
Mandatarului de a-şi executa sarcinile. In scopul prezentei Secţiuni, se va considera că a
intervenit o "Incapacitate" in cazul in care Mandatarul este fizic sau psihic incapabil să-şi
execute sarcinile obişnuite pe o durată continuă de 45 de zile in decursul unui an de zile.
11.3. La data încetării prezentului Contract, Mandatarul va returna de indată Societăţii
toate informaţiile in forma materială furnizate de Societate şi aflate in posesia sa, precum şi
toate activele incredinţate pentru a fi folosite de către acesta in baza Contractului. Toate
celelalte obligaţii sau răspunderi scadente şi neindeplinite dinainte de încetarea prezentului
Contract vor fi îndeplinite integral, in pofida incetării acestui Contract, cu excepţia situatiei
in care Societatea solicită încetarea oricărei activităţi a Mandatarului.

11.4. De asemenea, la data incetării prezentului Contract, indiferent de motiv, Mandatarul
va preda sarcinile sale administrative directorului general nou numit, membrilor Consiliului de
Administraţie sau oricărei alte persoane desemnate de Consiliul de Administraţie.
Articolul 12. LITIGII
12.1. Orice neînţelegeri izvorâte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea
clauzelor prezentului Contract se soluţionează pe cale amiabilă, în termen de cel mult 30 zile
calendaristice de la notificare.
12.2. Orice dispută care nu poate fi soluţionată în condiţiile de mai sus va fi supusă
instanţelor judecătoresti competente din România.
Articolul 13. ALTE CLAUZE
13.1. Prezentul Contract nu poate fi modificat sau completat decât prin Hotărârea
Consiliului de Administratie . Nicio parte nu va avea dreptul să transfere, să cedeze ori să
delege drepturile sale din prezentul contract, fără consimţământul scris al celeialte
părți.
13.2. Contractul de mandat se completeaza, după caz, cu prevederile OUG nr. 109/2011,
Legii nr. 31/1990, cu modificarile și completarile ulterioare, cu Hotărârile Adunării
Generale a Acţionarilor, Consiliului de Administratie, precum și cu alte prevederi
legale aplicabile.
13.3. Mandatarul poate delega directorilor executivi ai societăţii competentele sale pe
perioada lipsei sale din societate, cu exceptia angajarii si concedierii personalului,
numirii/revocarii personalului cu functii de conducere, negocierea salariilor şi a deciziilor de
importanţă strategică,
în conformitate cu procedura operationala interna Delegare
competente.
13.4. Trimiterile la dispoziţii legale din cuprinsul prezentului Contract se consideră ca fiind
efectuate la cele similare în caz de modificare, completare sau abrogare.
13.5. Orice comunicare, înștiințare, solicitare, instrucţiune sau alt document de comunicat
în baza prezentului Contract de către o Parte la acesta va fi în formă scrisă și va fi
considerat(ă) ca fiind comunicat(ă) (i) în momentul primirii, dacă este înmânat(ă) personal,
prin curier sau serviciu de curierat, sau de către executorul judecătoresc, (ii) la data
transmiterii, dacă este transmis(ă) prin telex, email, fax sau altă transmisie prin cablu, sau
(iii) la data primirii documentului, dacă este trimis(ă) prin poștă recomandată.
Dacă este trimis(ă) Societăţii, va fi adresat(a) după cum urmează:
Către:
Către: C.N. Administraţia Porturilor Dunării Maritime S.A. Galaţi
în atenţia: dl. .........................- Preşedintele Consiliului de Administraţie
Adresa: Galaţi. Str. Portului nr. 34
Fax: 0236.460140
E-mail: apdm@apdmgalati.ro
Dacă este trimis(ă) Directorului General, va fi adresat(ă) după cum urmează: în atenţia:
Doamnei/Domnului ...................................

Adresa:.......................................................
adresa la care urmează să fie trimise toate înștiințările în baza prezentului Contract numai
după ce cealaltă parte contractantă a
13.7. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere de către o Parte a oricărui drept din
prezentul Contract nu va fi considerată o renunţare la dreptul respectiv, iar exercitarea
singulară sau parţială a oricărui astfel de drept nu va împiedica exercitarea din nou sau în
viitor a acelui drept sau a oricărui alt drept.
13.8. În cazul în care orice prevederi(i) din prezentul Contract sau orice aplicare a
acesteia(ora) este(sunt) considerata(e) nulă(e), ilegală(e) sau inaplicabilă(e), validitatea,
legalitatea și aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract nu vor fi
afectate.
13.9. Prezentul Contract și drepturile și obligaţiile Părtilor vor fi guvernate, interpretate și
puse în aplicare în conformitate cu legea română.
13.10. Prezentul Contract de mandat se completează cu prevederile legale în vigoare la data
încheierii sale.
Încheiat astăzi, ………………………. în limba română, în 3 (trei) exemplare originale, câte unul
pentru fiecare Parte și unul pentru Ministerul Transporturilor.
MANDANT/SOCIETATEA,
Președintele Consiliului de Administraţie
……………………………………..

MANDATAR/DIRECTOR GENERAL PROVIZORIU,
…………………………………………

13.6

fost

Anexa 1 la contractul de mandat
OBLIGAŢII DE NECONCURENȚĂ
1. Neconcurența
Pe perioada exercitării mandatului său în Societate, Mandatarul, în mod direct sau
indirect, fie în nume propriu ori în calitate de salariat, agent, consultant, administrator,
director, membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, acţionar,
investitor sau în orice alta calitate deţinuta la o alta societate, este de acord și se obligă:
a) să nu se angajeze în orice activitate sau afacere care este în concurentă cu sau
similara cu o activitate sau afacere a Societăţii, ori cu o activitate sau afacere pe care
Societatea o desfăşoară sau își propune să o desfăşoare și să nu promoveze ori să
sprijine, financiar sau altfel o astfel de activitate/afacere; sau
b) să nu asiste în orice mod, orice persoană ale cărei activităţi sunt în concurență cu sau
care prejudiciază în orice alt mod activităţile comerciale ale Societăţii.
2. Abţinerea de la solicitarea de servicii
Pe perioada exercitării mandatului sau în Societate, precum si timp de 2 (doi) ani dupa
incetarea acestuia, Mandatarul, în mod direct sau indirect, cu sau fără comision, fie în
nume propriu sau în calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director,
membru în orice organ de administrare sau conducere, asociat, acţionar, investitor sau în
orice alta calitate deţinuta la o alta societate, nu va:
a) determina sau încerca să determine orice salariat, consultant, furnizor, cumpărător
sau antreprenor independent al Societăţii să înceteze sau să modifice în mod negativ
relaţia să cu Societatea;
b) utiliza, retine în calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea
sau reţinerea oricărui salariat, consultant, furnizor, cumpărător sau antreprenor
independent al Societăţii.
c) solicita sau accepta orice afacere, patronaj, comenzi, cumpărători sau clienţi pentru
sine sau pentru orice alta persoana sau entitate, de la orice client sau cumpărător al
Societăţii sau să acorde oricărei alte persoane, firme sau corporaţii, dreptul de a
efectua oricare dintre cele de mai sus;
d) interfera cu, sau afecta ori incerca sa afecteze, relaţiile de afaceri ale Societatii (in
mod expres, implicit sau altfel) cu oricare dintre clienţii sau furnizorii acesteia.
3. Încălcarea obligaţiilor de neconcurenta
Orice încălcarea deliberată a obligaţiilor cuprinse în prezenta anexă de către Directorul
General îndreptăţeşte Societatea să solicite acestuia despăgubiri pentru daunele
provocate Societăţii.
MANDANT/SOCIETATEA,
Președintele Consiliului de Administraţie
…………………………………….

MANDATAR/DIRECTOR GENERAL PROVIZORIU,
…………………………………………….

