MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Anexa la OMT nr. ……/………………..

Regia autonomă „ Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați
CONTRACT DE MANDAT
Nr. ………………./……………….
Părţile:

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, cu sediul social Bucureşti, Sector 1, Bd. Dinicu Golescu nr. 38,
reprezentată prin Dl. ……………………….. - ministrul transporturilor, în calitate de MANDANT
şi
Domnul ...................., cetăţean român, domiciliat în ....................................................,
având actul de identitate CI, seria .... nr. ......... eliberat de ............., la data de ..............,
CNP ............., administrator al Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați
(denumită în continuare Regia sau R.A.), în calitate de MANDATAR, au convenit încheierea
prezentului contract de mandat, numit în continuare contractul, obligându-se în termenii şi
condiţiile acestuia.
Având în vedere dispozițiile OMT nr. ................... privind numirea unui membru provizoriu al
Consiliului de administrație al Regiei Autonome „ Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați,
au convenit următoarele:

Art. 1. Definiții
În cadrul prezentului Contract, termenii de mai jos vor avea următorul înţeles:
„Act Constitutiv” înseamnă Hotărârea de înființare, astfel cum a fost sau va fi modificată în orice
moment;
“Consiliul de Administraţie” reprezintă organismul cu atribuţii de deliberare şi emitere a
deciziilor, responsabil pentru administrarea Regiei autonome, în conformitate cu prevederile OUG
nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 111/2016, ale Actului Constitutiv şi ale dispozițiilor autorității publice tutelare;
„Forţă Majoră” înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil,
inclusiv dar fără a se limita la calamităţi naturale, dezastre navale şi aviatice, cutremure, incendii,
inundaţii, secetă, explozii, sabotaj, embargo, revoluţii, conflicte armate, greve, certificate de
entităţi abilitate;
„Legislaţia Relevantă” înseamnă, Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de
stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.
109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 111/2016, precum şi dispoziţiile Codului Civil în materia mandatului si orice alte
prevederi legale aplicabile prezentului contract;
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Art.2. Obiectul contractului
Mandantul împuterniceşte pe mandatar să administreze activitatea Regiei, potrivit legii şi actului
de înfiinţare, în schimbul unei indemnizaţii lunare fixe, potrivit celor convenite prin prezentul
contract.
Art.3. Durata contractului
1.
Prezentul Contract îşi produce efectele de la data de …………………. până la finalizarea
procedurii de selecţie pentru ocuparea postului de administrator al Regiei conform prevederilor
OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau a finalizării duratei
menționate la pct. 2, după caz.
2.
Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu
acordul conducerii Ministerului Transporturilor, pentru motive temeinice, până la completarea
numărului de membri, fără ca durata mandatului administratorilor provizorii să depăşească 6 luni.
3.
Dl. ........................ a fost numit în funcţia de administrator provizoriu la Regie prin OMT
nr. …………………, dată la care între părţi au luat naştere raporturi de mandat conform dispoziţiilor
art. 1178, 1182, 1240, 2013 şi urm. din Codul Civil.
Art.4. Obligaţiile şi drepturile mandatarului
A. Mandatarul are următoarele obligaţii:
1. Să reprezinte Regia în raport cu terţii şi în justiţie.
2. Să exercite mandatul cu prudenţă şi diligenţa unui bun proprietar.
3. Să ia toate măsurile ce revin conducerii Regiei, în limitele obiectului de activitate şi cu
respectarea competenţelor consiliului de administraţie prevăzute de lege sau de actul constitutiv.
4. Să elaboreze şi să transmită mandantului raportul semestrial privitor la activitatea Mandantului
precum şi, după caz, informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor.
5. Să prezinte ori de câte ori se solicită de mandant situaţia economico-financiară a Regiei, şi
orice alte documentaţii solicitate.
6. Să aducă la cunoştinţa mandantului toate faptele şi actele ce ar putea sa-l determine pe acesta
să revoce sau să modifice mandatul.
7. În cazul renunţării la mandat, mandatarul are obligaţia de a aduce la cunoştinţa mandantului
intenţia sa, cu cel puţin 30 de zile înainte. În această situaţie, răspunde pentru daunele cauzate
prin renunţarea sa, cu excepţia cazului în care acesta face dovada faptului că, exerciţiul
mandatului îi provoacă lui însuşi prejudicii.
8. Să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor întreprinderi publice.
9. Să aprobe direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a regiei autonome.
10. Să asigure integritatea şi funcţionalitatea sistemelor de raportare contabilă şi financiară,
precum şi realizarea planificării financiare.
11. Să numească şi să revoce directorul/directorii şi să le stabilească remuneraţia.
12. Să evalueze activitatea directorului/directorilor numit/numiţi, şi să verifice execuţia
contractelor de mandat ale acestora.
13. Să exercite toate celelalte obligaţii rezultate pentru administratori din regulamentul de
organizare şi funcţionare al Regiei.
14. Mandatarului i se aplică și toate celelalte prevederi legale referitoare la îndatoririle lui.
B. Mandatarul are următoarele drepturi :
1. Să primească lunar o indemnizaţie fixă brută de ……….. lei, cuantum care se va încadra în
condițiile stabilite de prevederile OUG nr. 109/2011, privind nivelul indemnizației fixe și care după
caz, va putea fi actualizată prin act adițional la prezentul Contract.
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2. Să beneficieze de diurnă şi cheltuieli de delegare (transport, cazare, cheltuieli suplimentare) în
interesul Regiei, la nivelul celor prevăzute pentru Directorul (general) al regiei, cu respectarea
prevederilor legale in vigoare
3. Dreptul la telefon mobil pe perioada contractului de mandat, cheltuielile aferente fiind
suportate de Regie în cuantumul stabilit de consiliul de administraţie.
4. Drept de acces la facilităţile Regiei, la nivelul drepturilor conferite directorului general de către
consiliul de administrație.
Art.5. Obligaţiile şi drepturile mandantului
A. Mandantul are următoarele obligaţii:
1. Să asigure mandatarului deplina libertate în îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor care fac
obiectul prezentului contract, în condiţiile legii.
B. Mandantul are următoarele drepturi:
1. Să pretindă mandatarului îndeplinirea tuturor obligațiilor din prezentul contract, din actul de
înființare sau de lege.
2. În activitatea de urmărire a bunei execuţii a prezentului contract are dreptul să solicite să i se
prezinte ori de câte ori este necesar, situaţia economico-financiară a Regiei.
Art.6. Remuneraţia mandatarului
Remuneraţia mandatarului este stabilită conform art. 4 lit. B pct. 1. Plata tuturor obligaţiilor
băneşti de natură legală aferente contribuabilului, precum contribuţia la asigurările sociale,
contribuţia pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia la asigurările
de sănătate, contribuţia de şomaj, precum şi alte obligaţii băneşti de natură legală care pot fi
impuse pe durata contractului, se va face de către Regie.
Art.7. Loialitate. Confidenţialitate
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 Regia. În îndeplinirea acestei obligaţii, mandatarul va înştiinţa consiliul de administraţie
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. În această situaţie, mandatarul nu va lua parte la nici o deliberare
privitoare la această operaţiune. Pe toată durata contractului de mandat precum și pentru o
perioadă de 3 ani după încetarea contractului de mandate indiferent de motiv, mandatarul este
obligat să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea Regiei.
Art. 8. Răspunderea părţilor
1. Răspunderea mandatarului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului
constitutiv al Regiei şi ale contractului de mandat.
2. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în contractul
de mandat părţile răspund potrivit legislaţiei în vigoare.
3. Mandatarul răspunde civil, în condițiile legii, pentru daunele produse Mandantului, în exercițiul
mandatului său.
4. Administratorul răspunde solidar cu ceilalți administratori, cu excepția cazului în care a cerut să
se consemneze în registrul deciziilor Consiliului de Administrație împotrivirea sa, sau a
încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul fiscal ai Regiei.
5. Dacă Ministerul Transporturilor a decis pornirea acţiunii în răspundere împotriva mandatarului,
contractul de mandat încetează de drept în termen de 30 de zile de la data la care a fost notificat
cu privire la acest aspect.
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6. Mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de
mandatar prin exercitarea calităţii de administrator.
7. Mandatarul răspunde pentru prejudiciile cauzate Regiei prin actele îndeplinite de directori, când
dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor.
Art. 9. Forţa Majoră
1. Fiecare Parte poate suspenda îndeplinirea oricărei obligaţii din prezentul Contract pentru orice
perioadă în care este împiedicată să execute obligaţia respectivă, ca rezultat direct al unui
eveniment de Forţă Majoră.
2. Forţa Majoră reprezintă un eveniment neprevăzut şi absolut insurmontabil care apare pe
perioada de derulare a Contractului, 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 similare.
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 și urmată în
termen de maxim 15 zile de prezentarea unui certificate constatator emis de către Camera de
Comerț și Industrie. Omisiunea notificării va face ca partea care nu s-a conformat să suporte toate
daunele provocate celeilalte Părţi prin neanunţarea la termen.
4. În cazul în care evenimentul de Forţă Majoră se prelungeşte pentru o perioadă mai mare de 45
zile, Partea căreia i se opune cazul de Forţă Majoră poate decide încetarea Contractului, care va
opera în mod automat, fără intervenţia vreunei instanţe sau îndeplinirea altor formalităţi, în baza
unei simple notificări transmise Părţii care invocă cazul de Forţă Majoră, fără a exista vreo
obligaţie de despăgubire în sarcina vreuneia dintre Părţi.
Art. 10. Modificarea contractului de mandat
Prevederile contractului de mandat pot fi modificate, după o prealabilă notificare emisă de Partea
interesată, cu acordul ambelor Părţi, prin act adiţional. Contractul de mandat va fi adaptat
corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.
Art. 11. Încetarea contractului de mandat
Prezentul contract încetează prin:
1. Finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de administrator neexecutiv al Regiei
conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
sau la expirarea duratei mandatului administratorului provizoriu conform art. 3 pct. 2.
2. Revocarea înainte de termen a Mandatarului de către Mandant, fără îndeplinirea oricărei alte
formalități și fără intervenția instanțelor competente. Într-un asemenea caz, Regia nu este obligată
să achite Mandatarului nicio compensație, despăgubire sau orice fel de daune interese.
3. Renunțarea Mandatarului, cu preaviz de 30(treizeci) de zile calendaristice cordat Regiei, fără
îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanțelor competente.
Art. 12. Litigii
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.
2. Orice dispută care nu poate fi soluţionată în condiţiile de mai sus va fi supusă competenţei
instanţelor judecătoreşti din România.
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Art. 13. Alte clauze
1. Cu excepţia cazurilor prevăzute expres prin prezentul Contract, nici o Parte nu va avea dreptul
să transfere, să cedeze ori să delege drepturile şi obligaţiile sale din prezentul Contract, fără
consimţământul scris prealabil al celeilalte Părţi.
2. Orice comunicare, înştiinţare, solicitare, instrucţiune sau alt document de comunicat în baza
prezentului Contract de către o Parte va fi în formă scrisă şi 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) Ia data primirii documentului, dacă este
trimis(ă) prin poştă recomandată.
Dacă este trimis(ă) Regiei autonome, va fi adresat(ă) după cum urmează:
Către: R.A. ”Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați
În atenţia: Director General
Adresa: Galați, str. Portului nr.32 jud. Galați
fax: 0236 460 847
e-mail: secretariat@afdj.ro
Dacă este trimis(ă) Administratorului, va fi adresat(ă) după cum urmează:
În atenţia: Domnului ……………………………….
Adresa: ………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………..
3. Pe durata întregului mandat sumele prevăzute ca indemnizație se vor plăti sub rezerva aprobării
fiecărui BVC anual.
4. În cazul în care, oricare dintre Părţi își schimbă adresa la care doreşte să primească
comunicări/înştiinţări, aceasta va notifica în scris cealaltă parte în acest sens. Noua adresă va fi
considerată adresa la care urmează să fie trimise toate înştiinţările în baza prezentului Contract
numai după ce cealaltă Parte a fost informată cu privire la schimbarea respectivă.
5. 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.
6. În cazul în care orice prevedere din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia este
considerată nulă, ilegală sau inaplicabilă, validitatea, legalitatea şi aplicabilitatea restului
prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate; prevederile în cauză vor fi înlocuite de drept cu
dispoziţiile legale aplicabile.
7. Prevederile prezentului Contract vor fi guvernate, interpretate şi puse în aplicare în
conformitate cu legea română.
8. Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată că generează sau că reglementează
raporturi de muncă între Regie şi Administrator.
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Art. 14. Dispoziţii finale
Contractul de mandat se completează după caz, cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa
corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
111/2016, cu cele ale Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii
autonome şi societăţi comerciale, precum şi cu dispozițiile HGR 492/2003 privind organizarea și
funcționarea Regiei Autonome ”Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați.

Prezentul contract care conţine 6 pagini, s-a încheiat astăzi …………………, în limba română, la sediul
mandantului, în trei (3) exemplare originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar
pentru Regie şi un exemplar pentru mandant.

Semnatari:

MANDANT

MANDATAR

………………………………………

...............................
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