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CONTRACT DE MANDAT (ADMINISTRARE)  

 

Nr. ................... din data de ......................... 

 

ÎNTRE 

 

Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A. cu sediul social în strada Ecluzei, 

nr. 1, comuna Agigea, judet Constanta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 

J13/2361/1998, avand CUI 11087755, reprezentată prin imputernicitii Statului Român in Adunarea 

Generala a Actionarilor,  în baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor nr........ , din data de 

04.02.2013 (denumită în continuare “Societatea”);  

 

şi 

 

Domnul ..............., domiciliat în .............., str. ..............., nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, judet -, 

identificat cu C.I, seria ...., nr. ........, eliberată de ................, la data de ..............., CNP .................., 

(denumit în continuare “Administratorul”) 

 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ  

 

A. În urma hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12 Octombrie 2012 a 

Societăţii domnul .................  a fost numit în calitate de membru al consiliului de 

administraţie al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile S.A. 

 

B. Potrivit art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

(“Legea nr. 31/1990”), consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor 

actelor necesare şi utile pentru îndeplinirea obiectului de activitate al Companiei Nationale 

Administratia Canalelor Navigabile S.A., cu excepţia celor rezervate de lege pentru 

adunarea generală a acţionarilor. 

 

C. Forma contractului de administrare, remuneratia cuvenita administratorilor, limitele 

remuneratiei suplimentare si alte avantaje acordate administratorilor au fost aprobate in 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de .........................a societatii Compania 

Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A., in conformitate cu prevederile legii 

31/1990 r2 cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

D. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de ...........................a societatii 

Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A. a hotărît că prezentul 

contract de mandat să fie semnat de toț i reprezentanț ii Statului (autoritatea tutelara – 

Ministerul Transporturilor in calitate de actionar majoritar) în Adunarea Generală a 

Acț ionarilor. 
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denumite în continuarea în mod individual “Partea” şi în mod colectiv “Părţile” 

 

s-a incheiat prezentul contract de mandat/administrare (denumit în continuare “Contractul”) potrivit 

următorilor termeni şi condiţii: 

 

1. Obiectul Contractului 

 

În temeiul prezentului Contract, Administratorul se obligă să participe la administrarea Societăţii în 

calitate de membru al consiliului de administraţie al Societăţii (“Consiliul de Administraţie”), in 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, actul constitutiv al Societăţii (“Actul Constitutiv”), 

hotărârile adunarilor generale ale actionarilor şi prevederile prezentului Contract. 

 

 

2. Durata Contractului 

 

2.1 Prezentul Contract se incheie pe o durata de 4 ani, cu incepere de la data de ............ (data 

numirii in functie a Administratorului si acceptarii mandatului), respectiv până la data de 

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

 

2.2 La implinirea termenului mandatului de administrator sau la apariţia unei cauze legale ori 

convenţionale de încetare a mandatului, contractul încheiat între Părţi va înceta. 

 

2.3 Durata mandatului Administratorului poate fi prelungită numai prin hotărâre a Adunării 

Generale Ordinare a Acţionarilor. 

 

3. Obligaţiile Administratorului 

 

3.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru 

realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea limitelor determinate în Actul 

Constitutiv al Societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a 

acţionarilor. 

 

3.2. Administratorul are in principal, urmatoarele obligaţii: 

 

3.2.1 stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii, adoptarea deciziilor 

ce pot fi necesare şi/sau recomandabile în vederea implementării planului de afaceri şi 

strategiei de afaceri generale ale Societăţii; 

3.2.2 stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare în 

acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, adunării generale a acţionarilor, bugetul de 

venituri şi cheltuieli al Societății 
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3.2.3 numirea şi revocarea directorilor cu atribuţii delegate de consiliul de administraţie în 

conformitate cu dispozițiile legale aplicabile si stabilirea remuneraţiei acestora, în limitele 

aprobate de Adunarea Generală a Acţionarilor; 

3.2.4 supravegherea, indrumarea si coordonarea activităţii directorilor cu atribuţii delegate de 

consiliul de administraţie, personalului de conducere si angajatilor Societăţii; 

 

 

3.2.5 pregătirea raportului anual, organizarea adunărilor generale ale acţionarilor şi implementarea 

hotărârilor acestora; 

3.2.6 introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei conform prevederilor legale in 

vigoare; 

3.2.7 participarea la sedinţele consiliului de administratie şi la adoptarea hotărârilor acestui organ, 

prin vot; 

3.2.8 participarea la şedintele comitetului de nominalizare şi remunerare şi a comitetului de audit, 

precum si la sedintele altor comitete consultative ale consiliului de administratie, în cazul în 

care  administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispozițiilor legale în 

vigoare, precum si  la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot; 

3.2.9 efectuarea informărilor şi raportarilor prevazute de reglementările şi dispozitiile legale în 

vigoare; 

3.2.10 respectarea pe toata perioada mandatului a tuturor obligaţiilor legale şi statutare referitoare la 

incompatibilităţi, conflicte de interese şi abţinerea de la deliberari, in conditiile în care 

cunoaşte că există sau pot apărea astfel de situaţii; 

3.2.11 convocarea adunărilor generale ale acţionarilor, prin decizie a consiliului de administraţie, ori 

de cate ori este nevoie; 

3.2.12 concepe şi monitorizeaza alaturi de ceilalti membri ai consiliului de administratie, strategia de 

dezvoltare a Societatii, aproba tactica şi strategia de marketing, precum şi politica internă şi 

externă de preţuri şi tarife pentru produsele realizate şi serviciile prestate de Societate; 

3.2.13 stabileşte şi aplică măsuri de protecţie a mediului în conformitate cu legislaţia naţională şi 

comunitară în domeniu; 

3.2.14 in termen de 90 de zile de la data numirii sale, administratorul va elabora împreună cu ceilalți 
membri ai Consiliului de Administrație și va prezenta adunării generale a acţionarilor, spre 

aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului 

pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanţă agreate cu Societatea. 

3.2.15 organizează controlul pentru asigurarea integrităţii gestiunii Societății, aprobă comisiile de 

inventariere şi de scoatere din evidenţă a elementelor din patrimoniul Societății 

3.2.16 indeplineste obiectivele/criteriile de performanta prevazute in anexa nr. 1 la prezentul 

Contract.  

 

3.3. Prezentul Contract se completează şi cu celelalte atribuţii delegate de către adunarea generală 

a actionarilor (cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucţiunilor şi reglementărilor rezonabile 

efectuate de Adunarea Generală a Acţionarilor şi oferirea de explicaţii, informaţii şi asistenţă 
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solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Acţionarilor), precum şi cu atribuţiile 

decurgând din reglementările şi dispoziţiile legale aplicabile si prevederile actului constitutiv. 

 

3.4. Administratorul va delega unuia sau mai multor directori atribuţiile sale, în limitele prevăzute 

de lege şi de actul constitutiv al Societăţii. 

 

3.5. Administratorul are obligaţia de a-şi exercita mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun 

administrator, cu loialitate, în interesul Societăţii. 

 

3.6. Administratorul nu încalcă obligaţia prevăzută la art. 3.5 de mai sus dacă în momentul luării 

unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în 

interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii de afaceri. 

 

3.7. Administratorul se va conforma in totalitate obligatiilor de neconcurenta prevazute in Anexa 

nr. 2 la prezentul Contract. 

 

3.8      Administratorul poate exercita concomitent cel mult 5 mandate de administrator în societăţi pe 

acţiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea 

restricţiilor/limitărilor impuse prin prezentul Contract şi prevederile legale aplicabile. 

 

3.9   Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare 

intereselor Societăț ii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe 

auditorii interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune. Aceeaşi 

obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt 

interesaţi soţia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care 

nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru 

Societate. În orice caz, toate afacerile dintre Societate şi persoanele înrudite cu 

Administratorul (sau societăţile controlate de acestea) trebuie să respecte standardele de 

activitate normale ale Societăţii. 

 

3.10  Administratorul informează acţionarii, în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce 

urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii cu administratorii ori directorii 

sau, după caz, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o 

societate controlată de aceştia, prin punerea la dispoziţia acţionarilor a documentelor ce 

reflectă datele şi informaţiile esenţiale şi semnificative în legătură cu acele tranzacţii. 

Obligaţia de informare revine administratorului şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau 

soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior. 

 

3.11  Administratorul informează acţionarii, în cadrul primei adunări generale a acţionarilor ce 

urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacţii încheiate de întreprinderea 

publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacţia are o 
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valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, de cel puţin echivalentul în lei a 100.000 

euro. 

 

3.12 Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de afaceri al Societăţii. În 

exercitarea funcţiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub 

îndrumarea, şi se va subordona Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii, în conformitate 

cu prezentul Contract şi cu Actul Constitutiv. 

 

3.13. Administratorul va acţiona solidar cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie în 

vederea desfăşurării conducerii activităţii Societăţii şi va supraveghea toate aspectele 

operaţiunilor Societăţii. În exercitarea atribuţiilor sale de mandat decizional, Administratorul 

va coopera cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie, cu angajaţii Societăţii, precum 

şi cu consultanţii externi/interni ai acesteia sau alţi membri din conducerea Societăţii. 

 

3.14. Administratorul va respecta procedurile prevazute pentru functionarea Consiliului de 

Administratie  in Actul Constitutiv si in reglementarile interne ale Societatii si va participa la 

procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administratie, cu respectarea acestor 

proceduri. 

 

3.15. Administratorul îşi va executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde 

profesionale stabilite pentru acest tip de activitate şi cu prevederile prezentului Contract. 

Administratorul va acţiona în orice moment în interesul Societăţii. Administratorul va devota 

timp şi va depune toate eforturile în vederea îndeplinirii sarcinilor sale şi desfăşurării 

activităţii Societăţii. 

 

3.16. Activitatea Administratorului va fi desfăşurată la sediul social al Societăţii. Atunci când este 

necesar, acesta/aceasta îşi va îndeplini obligaţiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pe 

care Societatea îl poate desemna, din când în când. 

 

3.17. Administratorul va respecta orice alte obligaţii prevăzute de legislaţia aplicabilă în legătură cu 

funcţia sa de Administrator al Societăţii. 

 

3.18. În cazul numirii în funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, Administratorului îi 

revin şi atribuţiile corespunzătoare acestei funcţii, stabilite în Actul Constitutiv al Societăţii şi 

în prevederile legale aplicabile. 

 

3.19. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv şi 

Legea privind Societăţile Comerciale, Administratorul: 

 

 va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în legătură cu conducerea Societăţii; 
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 va devota semnificativ timpul, atenţia şi abilităţile sale sarcinilor prevazute in prezentul 

Contract, după cum va fi necesar în interesul de afaceri al Societăţii; 

 va servi cât mai bine şi cu loialitate interesele Societăţii, făcând uz de toate abilităţile sale şi 

va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societăţii; 

 nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de 

declaraţii nereale sau înşelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu 

furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau 

furnizate de Societate; 

 va respecta orice altă interdicţie, restricţie, limitare impusă de prevederile legale aplicabile 

funcţiilor de conducere în cadrul întreprinderilor publice. 

 

 

4. Drepturile Administratorului 

 

4.1. Administratorul are dreptul de a primi lunar pentru activitatea desfăşurată în calitatea sa de 

membru al consiliului de administraţie, o remuneraţie netă lunara fixa în cuantum de ....., 

in echivalent lei. In situatia in care Administratorul este ales in functia de Presedinte al 

Consiliului de Administratie, cuantumul remuneratiei nete lunare prevazut anterior se va 

majora cu un procent de ...%. Plata remuneraţiei lunare se va face până la sfârşitul lunii 

pentru care remuneraţia este cuvenită Administratorului, în contul bancar avand ca si titular 

Administratorul, indicat in scris societatii (se va indica denumirea bancii si codul IBAN). Se 

vor reţine direct de către Societate şi se vor vira de către aceasta impozitele, taxele şi 

contributiile cu reţinere la sursa, în conformitate cu reglementarile şi dispozitiile legale, 

precum si impozitele si taxele datorate de Societate, in conformitate cu prevederile Codului 

Fiscal in vigoare.  

  

4.2. Administratorul are dreptul să primească o remuneratie suplimentara neta lunara fixa în 

cuantum  de .....euro, in echivalent lei pentru calitatea de membru al unui Comitet 

Consultativ organizat la nivelul consiliului de administraţie, in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare si cele statutare. Un membru al Consiliului de Administratie nu poate fi 

membru in mai mult de trei Comitete Consultative. 

 

4.3.     Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de 

cazare 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, cu modificările aduse acestora din când în când. De 

asemenea, Societatea va asigura Administratorului folosinţa a cel puţin următoarelor bunuri a 

fi întrebuinţate în activitatea curentă a Administratorului, în conformitate cu reglementările 

interne ale Societăţii, cu modificările aduse acestora din când în când: 

- un autoturism  aflat in proprietatea sau utilizarea (ex: leasing) Societăţii; 
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- un telefon mobil cu abonament sau contravaloarea unei sume forfetare fixe de 25 Euro 

lunar platibila Administratorului in situatia in care renunta la dreptul utilizarii unui 

telefon mobil cu abonament furnizat de Societate si utilizeaza in schimb un alt telefon 

mobil. Suma forfetara este destinata acoperirii traficului de date si voce din activitatea 

Administratorului in legatura cu Societatea; 

- un notebook incluzand programe software necesare pentru desfasurarea activitatii 

Administratorului. 

 

In situatia utilizarii autoturismului proprietate personala a Administratorului sau a unui alt autoturism 

aflat in utilizarea Administratorului si care nu este in proprietatea/utilizarea Societatii, aceasta din 

urma se angajeaza sa deconteze cheltuielile de transport efectuate in interesul Societatii de catre 

Administrator in cuantum de 1 RON/ km. Sunt considerate cheltuieli de transport efectuate in 

interesul Societatii, deplasarile de la domiciliul Administratorului la sediul Societatii, dus-intors,  cu 

ocazia sedintelor consiliului de administratie, comitetelor consultative, adunarilor generale ale 

actionarilor, precum si alte deplasari efectuate strict in interesul Societatii si care altfel ar fi fost 

efectuate cu alte mijloace de transport. Suma forfetara stipulata mais sus (1 RON/km) este destinata 

acoperirii urmatoarelor tipuri de cheltuieli: carburant, consumabile, asigurari facultative si 

obligatorii, revizii si reparatii curente, uzura fizica si depreciere valoare, care altfel ar fi fost suportate 

de Societate cu un parc auto propriu sau inchiriat.  

 

4.4. Administratorul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. Prima de 

asigurare ce va fi achitata de societate pentru fiecare administrator nu depăș i suma de 1.000 

euro anual sau 7.000 euro anual pentru toţi administratorii. Societatea poate incheia o singura 

polita de asigurare pentru toti administratorii si directorii societatii care au incheiat contracte 

de mandat, astfel incat prima de asigurare anuala sa fie de maxim 1.000 euro inmultit cu 

numarul de persoane incluse in polita de asigurare. 

 

4.5. Administratorul are dreptul de a reprezenta şi angaja Societatea în relaţiile cu directorii, în 

limitele prevăzute în prezentul contract, actul constitutiv si reglementările şi dispoziţiile 

legale în vigoare. 

 

4.6. Administratorul 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 

(poate ar trebui precizat mai clar ca la info clasificate nu are acces decat daca l-a primit conf 

legii). Divulgarea oricăror informaţii clasificate se va efectua doar în conformitate cu 

prevederile legale specifice aplicabile. La data semnarii prezentului Contract, in cazul 

Societatii Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A.  nu exista 

informatii clasificate. 

 

4.7. Administratorul poate să solicite si sa propuna Consiliului de Administratie angajarea de 

asistenţă din partea unor specialişti, experţi externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. 
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Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de 

Administraţie, Societatea urmând a fi angajată de persoanele abilitate conform prevederilor 

actului constitutiv al Societăţii. 

 

4.8      Administratorul are dreptul sa beneficieze de descarcarea de gestiune anual, dupa aprobarea 

situatiilor financiare anuale si a raportului administratorilor. 

 

5. Obligaţiile Societăţii 

 

5.1. Societatea are, în principal, următoarele obligaţii: 

 

5.1.1 plata integrală şi la termen a tuturor remuneraţiilor datorate în temeiul prezentului Contract şi 

suportarea costurilor asigurării de răspundere profesională a Administratorului; 

5.1.2 decontarea cheltuielilor efectuate în interesul Societatii, pe bază de documente justificative; 

5.1.3 plata de daune interese, având o valoare echivalentă cu 6 (sase)  remuneraţii nete lunare, în 

cazul revocării Administratorului, fără justă cauză. 

5.1.4 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 aprobate de adunarea generală a acţionarilor. 

5.1.5 asigurarea deplinei libertăţi Administratorului în îndeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor care fac 

obiectul prezentului Contract, în condiţiile legii si ale actului constitutiv al Societatii. 

5.1.6 Societatea se obligă să notifice Administratorului orice modificare adusă Actului Constitutiv, 

în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea legală a acestora. Modificările respective vor fi 

opozabile Administratorului de la data comunicării acestora, efectuată cu respectarea 

prevederilor prezentului Contract. 

5.1.7 Societatea va asigura efectuarea tuturor formalităţilor aferente numirii Administratorului, în 

vederea respectării legii române şi a Actului Constitutiv, Administratorul colaborând la 

rândul său cu Societatea în acest scop. 

 

6. Drepturile Societăţii 

 

6.1. Societatea are, în principal, următoarele drepturi: 

 

6.1.1 de a pretinde Administratorului să-ţi îndeplinească toate obligaţiile stipulate în legislaţia în 

vigoare, actul constitutiv al Societăţii, hotărârile adunarii generale ale acţionarilor şi 

prezentul Contract; 

6.1.2 de a pretinde Administratorului să-şi îndeplinească toate atribuţiile şi obligaţiile cu diligenţa 

unui bun administrator; 

6.1.3 de a pretinde Administratorului desfăşurarea activităţii decurgând din prezentul Contract, cu 

loialitate şi în interesul Societăţii; 
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6.1.4 de a pretinde Administratorului realizarea indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli 

stabiliţi de adunarea generală a acţionarilor, precum si indeplinirea criteriilor de performanta 

prevazute in anexa nr. 1 la prezentul. 

6.1.5 de a pretinde Administratorului să pastreze confidentialitatea tuturor informaţiilor legate de 

activitatea ori operatiunile Societatii, atat pe durata mandatului cat si o perioada  12 luni de 

la data incetarii mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia; 

6.1.6  de a obține daune-interese de la administrator în cazul în care acesta cauzează Societății 

prejudicii de orice natură în urma neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod defectuos a 

obligațiilor ce îi incumbă în temeiul dispozițiilor legale aplicabile, ale prezentului contract 

și ale actului constitutiv al Societății. 

 

7. Informaţii Confidenţiale 

 

7.1. Astfel cum este folosit în prezentul Contract, termenul “Informaţii Confidenţiale” 

înseamnă şi include: 

 

a. termenii contractuali si orice informatii cu privire la partenerii de afaceri, clientii, agentii, 

salariatii, antreprenorii, investitorii sau furnizorii Societatii, precum si conditiile in baza carora 

Societatea desfasoara activitati economice cu fiecare dintre aceste persoane; 

b. programe de calculator (inclusiv codul sursa si codul de obiect) sau programul soft dezvoltat, 

modificat sau folosit de Societate;  

c. informatii de orice fel compilate de catre Societate, inclusiv dar fara a se limita la informatii 

legate de produse si servicii, reclama si marketing, precum si de clienti, furnizori si/sau 

parteneri de afaceri, existenti sau potentiali;  

d. algoritmi, proceduri sau tehnici, sau idei si principii esentiale care stau la baza unor asemenea 

algoritmi, proceduri sau tehnici dezvoltate de sau acelea folosite de Societate sau in alt fel 

cunoscute Societatii (mai putin orice algoritmi, proceduri sau tehnici care tin de domeniul 

public), indiferent daca acesti algoritmi, proceduri sau tehnici fac sau nu parte dintr-un program 

de computer, inclusiv, dar fara a se limita la tehnici pentru: (i) o identificarea posibililor clienti; 

(ii) o comunicarea efectiva cu clientii existenti sau potentiali; (iii) o reducerea costurilor de 

functionare sau cresterea eficientei sistemului; 

e. faptul ca Societatea foloseste, a folosit sau a evaluat ca posibilitate de a folosi orice baza de 

date anume, surse de date, algoritm, procedura sau tehnica sau ideile si principiile esentiale 

care stau la baza unui asemenea algoritm, procedura sau tehnica dezvoltate sau furnizate de o 

persoana, alta decat 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; 

f. strategiile de stabilire a preturilor sau de marketing, dezvoltate, investigate, dobandite (de la o 

terta persoana sau in alt fel), evaluate, modificate, testate sau folosite de catre Societate, sau 

orice informatii cu privire la sau care ar putea in mod rezonabil duce la dezvoltarea unor 

asemenea strategii; 
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g. informatii cu privire la planurile de viitor ale Societatii, inclusiv, insa fara a se limita la, planuri 

de extindere la noi produse, zone geografice, segmente de piata sau servicii, orice informatii 

care ar putea fi incluse in mod obisnuit in situatiile financiare ale Societatii, inclusiv, dar fara a 

se limita la, suma activului, pasivului, valorii nete, veniturilor, cheltuielilor sau venitului net al 

Societatii, cu excepţia acelor informaţii a căror dezvăluire este autorizată conform 

reglementarilor interne ale societăţii sau cele care sunt publice sau trebuie facute publice 

datorita unor prevederi legale. Pentru evitarea oricaror confuzii, situatiile financiare ale 

Societatii sunt publice, precum si orice alte informatii pentru care societatea are o obligatie 

legala de a le face publice. 

h. orice alte informatii dobandite de Administrator in cursul exercitarii mandatului sau, despre 

care s-ar putea aprecia, in mod rezonabil, ca reflecta vulnerabilitati ale Societatii, si care ar 

ajuta un competitor sau un potential competitor al Societatii („Concurentul”) pentru a concura 

cu succes impotriva Societatii; 

i. orice informatie primita de Societate de la terte persoane care au, la randul lor, o obligatie de 

confidentialitate despre a carei existenta instiinteaza Societatea;  

j. orice informatii derivate din toate cele de mai sus; si 

k. orice copii ale tuturor informatiilor mentionate mai sus, cu excepţia situaţiilor în care aceste 

copii sunt solicitate de o instanţă judecătorească sau de o altă autoritate publică, în condiţiile 

prevăzute de lege şi numai în măsura şi în scopurile pentru care informaţiiile au fost solicitate, 

cu condiţia, totuşi, ca Administratorul să notifice mai întâi Societatea în scris cu privire la 

solicitarea informaţiilor şi să coopereze cu Societatea în cazul în care aceasta din urmă doreşte 

să obţină o protecţie corespunzătoare. 

 

7.2. Administratorul se obligă să păstreze confidenţialitatea Informaţiilor Confidenţiale conform 

prezentului Contract, acceptând să respecte fiecare restricţie şi obligaţie din prezentul 

Contract, pe toată durata mandatului precum şi pentru o perioadă de 12 luni de la data 

incetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia; 

 

7.3. Administratorul se obligă să nu dezvăluite Informaţii Confidenţiale niciunei persoane, cu 

excepţia cazului în care există acordul prealabil scris al Societăţii, actionarilor Societatii sau 

exceptând cazurile în care se stipulează altfel în prezentul Contract. 

 

7.4. Toate obligatiile mai sus mentionate, decurgand din prezentul Contract şi toate restricţiile nu 

se aplică acelei părţi a Informaţiilor Confidenţiale pentru care Administratorul demonstrează 

că: 

 

a. a fost facută public în alt fel decât ca rezultat al unei divulgari din partea Administratorului; 

sau 

 

b. era disponibilă, sau urmeaza să fie disponibilă, pentru Administrator, pe baze ne-

confidenţiale, înaintea oricărei dezvăluiri făcute de Societate către Administrator dar numai 
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dacă: (i) sursa unei asemenea informaţii nu era obligată legal sau contractual, să nu 

dezvaluie asemenea informatii, şi (ii) Administratorul informează prompt Societatea că este 

în posesia unei astfel de informaţii,  

 

7.5. Obligaţia de păstrare a confidenţialităţii Informaţiilor Confidenţiale supravietuieşte duratei 

prezentului Contract şi se intinde şi pe o perioadă de 12 luni de la incetarea prezentului 

Contract, indiferent de modul in care are loc aceasta încetare. 

 

7.6 Pe durata executarii Contractului si la data incetarii prezentului Contract, Administratorul va 

dezvalui Societatii si va preda prompt acesteia - - in scris, sau in orice forma si mod, cerute 

in mod rezonabil de Societate, urmatoarele informatii („Informatii care vor fi 

dezvaluite”), care vor constitui proprietatea unica si exclusiva a Societatii, administratorul 

angajandu-se sa coopereze cu, si sa sprijine, Societatea, pe durata prezentului Contract si 

după aceea, in orice maniera solicitata in mod rezonabil de Societate, sa obtina titlul sau 

dreptul de proprietate asupra acestora sau dovada acestora: 

 

a) toti si orice algoritmi, proceduri sau tehnici cu privire la activitatile economice ale Societatii 

sau la activitatea Administratorului in cadrul Societatii, ideile si principiile esentiale care stau 

la baza unor asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici concepute, originate, adaptate, 

descoperite, dezvoltate, dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, testate sau 

aplicate de Administrator in decursul activitatii sale in cadrul Societatii, indiferent daca 

asemenea algoritmi, proceduri sau tehnici au fost incorporate intr-un program de computer; 

b) toate si orice strategii de stabilire a preturilor sau de marketing, ideile si principiile esentiale 

care stau la baza acestor strategii, si orice informatii care ar putea, in mod rezonabil, duce la 

dezvoltarea unor asemenea strategii concepute, originate, adaptate, descoperite, dezvoltate, 

dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator 

in decursul activitatii sale in cadrul Societatii; 

c) informatii cu privire la toate si orice produse si servicii, ideile si principiile esentiale care stau 

la baza acestor produse si servicii, concepute, originate, adaptate, descoperite, dezvoltate, 

dobandite (de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator 

in decursul activitatii sale in cadrul Societatii;  si 

d) orice alte idei sau informatii concepute, originate, adaptate, descoperite, dezvoltate, dobandite 

(de la o terta persoana sau in alt fel), evaluate, testate sau aplicate de Administrator in 

decursul activitatii sale in cadrul Societatii, in cazul in care aceste idei sau informatii ar putea 

fi apreciate, in mod rezonabil, ca fiind folositoare sau valoroase pentru Societate. 

 

7.7 În cazul incalcarii obligaţiei de confidenţialitate, Administratorul este obligat să plăteasca 

Societăţii daune-interese, pentru prejudicii aduse Societatii. 
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8. Răspunderea Părţilor 

 

8.1. Administratorul răspunde pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a 

obligaţiilor stabilite prin reglementările şi dispoziţiile legale, prevederile actului constitutiv, 

hotararile adunarii generale a actionarilor precum şi a obligatiilor asumate prin prezentul 

Contract. 

 

8.2. Administratorul răspunde solidar cu ceilalti administratori, cu excepţia cazului în care a 

facut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administratie, împotrivirea lui şi 

a încunoştinţat despre aceasta, in scris, pe cenzori sau auditorii interni si auditorul financiar. 

 

8.3. Administratorul răspunde pentru deciziile de afaceri adoptate în exercitarea mandatului şi 

care prejudiciază Societatea, cu excepţia cazului în care la momentul luării unei decizii de 

afaceri Administratorul este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în 

interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate. 

 

8.4. În cazul revocării fără justă cauză a Administratorului Societatea va plăti Administratorului 

daune-interese în cuantumul a pana la sase remuneraţii nete lunare. Pentru evitarea oricăror 

neînţelegeri, revocarea ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ  va fi considerată 

revocare cu justă cauză în înţelesul Părţilor, potrivit legii. 

 

8.5. Cazurile de forţă majoră, definite conform legii, exonereaza Părţile de răspunderea 

contractuala. 

 

9. Încetarea Contractului  

 

9.1. Incetarea prezentului Contract se realizează în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile 

legale precum şi cu prevederile prezentului Contract. 

 

9.2. Incetarea Contractului se poate face la intervenţia uneia din următoarele cauze: 

 

a) renunţarea Administratorului la mandatul de Administrator, prin transmiterea de către 

Administrator a unei notificări cu cel puţin 10  zile lucratoare anterior datei la care încetarea va 

produce efecte; 

b) revocarea mandatului de către Societate fara justa cauza, de la data hotărârii adunării generale a 

acţionarilor, fără a fi necesară oferirea unei înştiinţări scrise prealabile, oferirea vreunui motiv 

al denunţării Contractului şi fără intervenţia instanţei de judecată; 

c) rezilierea prezentului Contract de catre oricare din Parti in cazul in care cealalta Parte isi 

incalca sau este in culpa in mod semnificativ cu privire la obligaţiile prevăzute la art. 3 din 

prezentul Contract sau la orice altă obligatie din Contract, caz de culpa ce nu poate fi remediat 

sau care, desi putea fi remediat, nu a fost remediat in termen de 60 de zile calendaristice de la 
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primirea instiintarii scrise privind cazul de culpa respectiv (sau alta perioada de remediere 

suplimentara ce poate fi autorizata de Partea care nu se afla in culpa). Rezilierea va avea loc de 

drept la data expirării perioadei menţionate mai sus, de 60 zile calendaristice de la primirea 

instiintarii scrise privind cazul de culpa respectiv (sau alta perioada de remediere suplimentara 

ce poate fi autorizata de Partea care nu se afla in culpa), pe bază de înştiinţare de reziliere 

trimisă în conformitate cu prevederile prezentului Contract, fără intervenţia instanţei de 

judecată în acest sens, debitorul obligaţiei neexecutate fiind de drept în întârziere de la data 

scadenţei obligaţiei respective. 

d) prin derogare de la prevederile literei c) de mai sus, prezentul Contract poate inceta de indata, 

pe baza de instiintare de desfiintare a Contractului, in cazul ivirii incapacitatii 

Administratorului de a-si executa sarcinile (in scopul prezentei Sectiuni, se va considera ca a 

intervenit o “Incapacitate” in cazul in care Administratorul este fizic incapabil sa-si execute 

sarcinile obisnuite pe o durata continua de 90 de zile din orice perioada de 6 luni. 

e) expirarea duratei mandatului de Administrator; 

f) de drept, în alte cauze prevazute de reglementarile şi dispozitiile legale in vigoare. 

 

9.3. La data incetarii prezentului Contract, Administratorul va returna de indata Societatii toate 

informatiile in forma materiala furnizate de Societate si aflate in posesia Administratorului, 

precum si toate activele incredintate pentru a fi folosite de catre acesta in baza acestui 

Contract si toate celelalte obligatii sau raspunderi scadente si neindeplinite dinainte de 

incetarea prezentului Contract vor fi indeplinite integral, in pofida incetarii acestui Contract, 

cu exceptia situatiei in care Societatea solicita incetarea oricarei activitati a 

Administratorului. 

 

9.4. De asemenea, la data incetarii prezentului Contract, indiferent de motiv, Administratorul va 

prezenta in mod obligatoriu Adunarii Generale a Actionarilor in termen de 30 zile, raportul 

sau privind activitatea de mandat si va preda sarcinile sale administrative 

administratorului(ilor) nou numit(ti) sau celorlalti membrii ai consiliului de administrare. 

 

10. Litigii 

 

10.1 Orice neînţelegeri izvorate din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor 

prezentului Contract se soluţioneaza pe cale amiabila, în termen de cel mult 30 zile 

calendaristice de la notificare. 

 

10.2. Orice dispută care nu poate fi soluţionată în condiţiile de mai sus va fi supusă competenţei 

instantelor judecătoreşti din Româniae. 
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11. Alte clauze 

 

11.1. Prezentul Contract nu poate fi modificat sau completat decat prin hotărâre a adunarii 

generale a acţionarilor Societăţii. Cu excepţia situaţiilor diferit reglementate din 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. 

 

11.2. Trimiterile la dispoziţii legale din cuprinsul prezentului Contract se consideră ca fiind 

efectuate la cele similare in caz de modificare, completare sau abrogare. 

 

11.3. Orice comunicare, înştiinţare, solicitare, instrucţiune sau alt document de comunicat în baza 

prezentului Contract de către o Parte la acesta va fi în formă scrisă şi va fi considerat(ă) ca 

fiind comunicată(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 poşta recomandată. 

 

Dacă este trimis(ă) Societăţii, va fi adresat(ă) după cum urmează: 

Către: Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta 

În atenţia: Director General si Director Executiv Directia Juridica Resurse Umane 

Adresa: str. Ecluzei nr. 1, comuna Agigea, judet Constanta, cod postal 907015 

Fax: +40 241 737711 / 738597 

E-mail: juridic@acn.ro  

 

Dacă este trimis(ă) Administratorului, va fi adresat(ă) după cum urmează: 

În atenţia: Domnului ................... 

Adresa: str. ................................ 

Fax: - 

E-mail:………………… 

  

11.4. În cazul în care oricare dintre Părţile contractante îşi schimbă adresa la care doreşte să 

primească comunicări/înştiinţări, aceasta va notifica în scris cealaltă parte în acest sens. 

Noua adresa va fi considerată adresa la care urmează să fie trimise toate înştiinţările în baza 

prezentului Contract numai după ce cealaltă parte contractantă a fost informată cu privire la 

schimbarea respectivă. 

 

11.5. 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. 
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11.6. În cazul în care orice prevederi(i) din prezentul Contract sau orice aplicare a acesteia(ora) 

este(sunt) considerată(e) nulă(e), ilegală(e) sau inaplicabilă(e), validitatea, legalitatea şi 

aplicabilitatea restului prevederilor acestui Contract nu vor fi afectate. 

 

11.7. Legea aplicabilă. Prezentul Contract şi drepturile şi obligaţiile Părţilor vor fi guvernate, 

interpretate şi puse în aplicare în conformitate cu legea română. 

 

12. Dispoziț ii tranzitorii 

 

12.1. Sumele prevazute in contract reprezentand indemnizatii si alte beneficii se pot plati retroactiv 

de la data numirii pana la data semnarii contractului de mandat, sub rezerva aprobarilor de 

buget sau rectificarilor necesare.  

 

12.1. Anexa 1 la prezentul contract de mandat va fi definitivata si semnata concomitent sau in 

termen de maxim 30 zile de la aprobarea planului de administrare de catre Adunarea 

Generala a Actionarilor in vederea corelarii obiectivelor si criteriilor de performanta cu 

planul de administrare, devenind parte integranta din contract. 

 

 

Prezentul Contract a fost încheiat, în limba română, astăzi 04.02.2013, în Bucuresti, în 3 (trei) 

exemplare originale, din care 1 (un) exemplar pentru Administrator, 1 (un) exemplar pentru Societate 

si 1 (un) exemplar pentru Autoritatea tutelara/ Ministerul Transporturilor. 

 

 

Societatea Comercială 

Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta 

Reprezentata legal prin imputernicitii Statului Român in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 

 

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

 

Administrator 

 

....................... 
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Anexa nr 1 – Obiectivele si criteriile de performanta la contractul de mandat nr. ........ din 

04.02.2013 

 

Indicatori si criterii de performanta prevazuti in OUG 109/2011 

 

1. Cresterea profiturilor 

2. Cresterea cifrei de afaceri 

3. Cresterea productivitatii muncii 

 

 

Anexa va fi definitivata dupa aprobarea planului de administrare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societatea Comercială 

Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta 

Reprezentata legal prin imputernicitii Statului Român in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 

 

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

 

 

Administrator 

................. 
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Anexa nr. 2 

 la contractul de mandat nr. ............din 04.02.2013 

 

OBLIGATII DE NECONCURENTA 

 

1. Neconcurenta  

 

Pe perioada exercitarii mandatului sau in Societate, Administratorul, in mod direct sau indirect, fie in 

nume propriu ori in calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru in orice 

organ de administrare sau conducere, asociat, actionar, investitor sau in orice alta calitate detinuta la 

o alta societate, este de acord si se obliga:  

 

a) sa nu se angajeze in orice activitate sau afacere care este in concurenta reala cu sau similara 

cu o activitate sau afacere principala a Societatii (cele definite de obiectul principal de 

activitate) ori cu o activitate sau afacere pe care Societatea o desfasoara sau isi propune sa o 

desfasoare si să nu promoveze ori să sprijine, financiar sau altfel o astfel de activitate/afacere; 

sau 

b) sa nu asiste in orice mod, orice persoana ale carei activitati sunt in concurenta cu sau care 

prejudiciaza in orice alt mod activitatile comerciale ale Societatii.  

 

 

2. Abtinerea de la solicitarea de servicii 

 

Pe perioada exercitarii mandatului sau in Societate, precum după încetarea acestuia pe o perioada de 

12 luni, Administratorul, in mod direct sau indirect, cu sau fara comision, fie in nume propriu sau in 

calitate de salariat, agent, consultant, administrator, director, membru in orice organ de administrare 

sua conducere, asociat, actionar, investitor sau in orice alta calitate detinuta la o alta societate cu 

acelasi obiect de activitate, nu va:  

 

a) determina sau incerca sa determine orice salariat, consultant, furnizor, cumparator sau 

antreprenor independent al Societatii sa inceteze sau sa modifice în orice mod (de exemplu 

prin reducerea comenzilor plasate Societăţii) relatia sa cu Societatea; 

b) utiliza, retine in calitate de consultant sau de antreprenor, ori determina angajarea sau 

retinerea oricarui salariat, consultant, furnizor, cumparator sau antreprenor independent al 

Societatii. 

c) solicita sau accepta orice afacere, patronaj, comenzi, cumpărători sau clienţi pentru sine sau 

pentru orice altă persoană sau entitate, de la orice client sau cumpărător al Societăţii care 

reprezintă  20 % sau mai mult din veniturile Societăţii în ultimele trei trimestre calendaristice 

dinaintea încetării respective sau să acorde oricărei alte persoane, firme sau corporaţii dreptul 

de a efectua oricare dintre cele de mai-sus; 
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d) interfera cu, sau afecta ori încerca să afecteze, relaţiile de afaceri ale Societăţii (în mod 

expres, implicit sau altfel) cu oricare dintre clienţii, cumpărătorii sau furnizorii acesteia. 

 

 

3. Incalcarea obligatiilor de neconcurenta  

 

Orice incalcare a obligatiilor cuprinse in prezenta anexă de catre Administrator indreptateste 

Societatea sa solicite acestuia despagubiri pentru daunele provocate Societatii. 

 

 

 

Societatea Comercială 

Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile S.A. Constanta 

Reprezentata legal prin imputernicitii Statului Român in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 

 

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

 

 

Administrator 

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