
Consiliul de Administratie
RA Administraţia Zonei Libere Sulina

CONTRACT DE MANDAT NR.224/09.02.2022
Incheiat astăzi 09.02.2022

Il. Preumbul

Având în vedere:

* dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
aprobată prin Legea nr. 111/2016. cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G. nr
109/2011”) ;

ŞI
* dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. republicată. cu modificări

completări. („Legea nr. 31/1990);
* hotărârea Consilului de Administratie nr. 561 din data de 09.02.2022 de aprobare a

contractului de mandat dintre RA „Administrația Zonei Libere” Sulina şi administratorii regiei
şi faptul că:

* prin Hotărârea nr.561 din 09.02.2022 Consiliul de Administrație a regiei a numit pe domnul
Dragoş IONIŢĂ în funcţia de director general provizoriu al RA „Administraţia Zonei
Libere” Sulina,
iar acestaa acceptat în mod expres numirea. urmând săexercite atribuţiile prevăzute de Legea

nr. 31/1990 şi de OUG nr. 1092011 privind guvernunţa corporativă u intreprinderilor
publice. cu modificările ulterioare :

* este necesar a fi stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare. în contextul unui raport
juridic de drept comercial. corespunzător exercitării funcţiei de director general :

părţile convina încheia prezentul contract de mandat. denumit în continuare şi contract de mandat.
(„Contract de Mandat”). ca urmare a acordului de voinţă exprimat de părţile semnatare.

II Părțile contractante

Art. |. Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere” Sulina, cu sediul social în Judetul Tulcea.oraş Sulina. înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J36/678/1993. cod unic de inregistrare
RO 3053425.cont IBAN RO9IBRDE3705V24608583700. deschis la Banca Română de Dezvoltare.
reprezentată de domnul Condrat Nicuşor, administrator-reprezentant al Consiliului Judetean
Tulcea, doamna Stoica Elena- administrator, domnul Enciu George- administrator,
domnul Dumitru Dorian-administrator, domnul Ciupitu Gabriel - administrator provizoriu —

reprezentant Ministerul Finantelor Publice. numiti în calitate de mandant. (..regia”).
şi
Domnul Dragos LONITĂ, cetăţean român. născut la data de ( domiciliat în municipiul

identificat cu C.I. seria
calitate de director general provizoriu sau mandatar.

Stat



III.

Art. 2.

0

da

Definiţii

In prezentul Contract de Mandat, termenii de maijos vor avea următoarele semnificaţii:

Cadrul legal aplicabil — ansamblul normelor juridice române cuprinse în O.U.G. nr.
109/2011.modificată „ Legea societăţilor nr. 31/1990. Codul civil. Codul fiscal. precum şi în

alte acte normative incidente prezentului Contract de Mandat, aplicabile părţilor;
Conflict de interese — orice situaţii sau împrejurări determinate/determinabile potrivit cadrului
Juridic aplicabil, Regulamentului de organizare şi funcţionare al regiei , („ROF”) şi altor
regulamente, în care interesul personal. direct ori indirect, al directorului, contravine interesului
regiei „ astfel încît afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparțialitatea sa în luarea
deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin în
exercitarea mandatului său pentru regie;
Imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului/impediment legal - (i) orice
împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile
calendaristice consecutive, lipsind directorul general de posibilitatea dea-şi îndeplini atribuţiile,
personal sau prin reprezentare, (ii) arestarea preventivă, (iii) arestarea directorului general, (iv)
anularea hotărârii consilului de administratie (ordinare) al regiei de desemnare aadirectorului
general: ş.a.;
Remuneraţia cuvenita directorului general -— inseamna remuneratia formata dintr-o
indemnizatie fixă lunară si o componenta variabila stabilita prin hotărâre a consiliului de
administratie , cu respectarea prevederilor art. 21 din OUG nr. 109/2011, cu modificările si

completările ulterioare:

Forta majoră - semnifică orice eveniment extern, imprevizibil. invincibil şi inevitabil. care nu

putea fi prevăzut la momentul încheierii prezentului Contract de Mandat şi care face imposibilă
executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului de Mandat; sunt considerate asemenea
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricții
apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu

este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia
din părți.
Decizia de afaceri — semnifică orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire
la administrarea regiei ;

Eveniment fortuit — semnifică un eveniment care nu putea fi prevăzut de directorul general
provizoriu si nici impiedicat de catre acesta a se intampla; sunt asimilate evenimentului fortuit
modificarea cadrului legal, de reglementare şi a sistemului fiscal in Romania existent la

semnarea prezentului Contract si care impovareaza suplimentar regia;



IV. Obiectul Contractului de Mandat

Art. 3. Prin prezentul Contract de Mandat, directorul generalprovizoriu este împuternicit să adopte,
toate măsurile necesare aferente conducerii Regiei, în conformitate cu dispoziţiile cadrului legal
aplicabil. în vigoare şi cele ale prezentului Contract de Mandat, în limitele obiectului de activitate al
Regiei şi cu respectarea competenţelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011.
hotărârile Consiliului de Administraţie, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. Regulamentul de
Ordine Interioară.
Art. 4. În scopul realizării obiectului prezentului Contract de Mandat, directorul general provizoriu
va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Regiei in interesul acesteia pentru
indeplinirea obiectului de activitate si va exercita atribuţiile stabilite pentru acesta prin prezentul
Contract de Mandat.

Art, 5. Locul îndeplinirii mandatului este la sediul Regiei, indicat la art. 1 din prezentul Contract de
Mandat.

V. Durata Contractului de Mandat

Art. 6. Contractul de Mandat se va încheia pe o perioadă de:
6.1.4 luni începând cu data de 09.02.2022, pânăla data de 09.06.2022, şi poatefi prelungit pe

o perioadă până la maximum 6 luni dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selectie a
postului de director general al regiei;

(2) În cazul în care procedurade selecţie este suspendată sau anulată de instanţa judecătorească,
mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

(3) Remuneraţia directorului general provizoriu va fi egală cu remuneraţia directorului general
al regiei până la datade 31.01.2022.

6.2 Prezentul contract nu este si nu poatefi afectat in nici un fel de modificările survenite in
componenţa consiliului de administratie, pe toată valabilitatea acestui contract .

VI. Obligaţiile directorului general / mandatarului

Art. 7. Directorul general provizoriu este obligat să exercite următoarele atribuţii principale:
7.]. să ia toate măsurile aferente conducerii mandantului. în limitele obiectului de activitate şi

cu respectarea competenţelor exclusiv rezervate de lege sau de Regulamentul de Organizare și

Funcţionare al Consiliului de Administraţie;
7.2. competenta de reprezentare a Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Sulina în
raporturile cu terţii și justiţia ii revine directorului general provizoriu:
7.3. să organizeze selectarea, angajarea și concedierea personalului . cu respectarea prevederilor
legislatiei muncii, a contractului colectiv de muncă,a regulamentului de ordine interioara;



7.4 să negocieze contractul colectiv de muncasi contractele individuale de munca numai dupa

aprobarea şi in limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, în limitele legii :

7.5. să îndeplinească toate sarcinile/atribuţiile care-i revin, în conformitate cu Ordonanţa
26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul

sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau

indirect o participaţie majoritară, OUG 109/2011 cu modificările ulterioare. legislaţia specifică

activităţii ;

7.6 să aducă la cunoștința mandantului toate faptele şi actele ce ar putea să-l determine pe

acesta să revoce sau să modifice mandatul :

7.7 în cazul renunţării la mandat, mandatarul are obligaţia de a aduce la cunoştinţă mandantului

intenţia sa, cucel putin 30 de zile inainte. In caz contrar . răspunde pentru daunele cauzate prin
renuntarea sa . cu exceptia cazului în care acesta face dovada faptului că . exerciţiul mandatului
îi provoacă lui insuţi prejudicii :

7.8 propune modificarea organigramei , statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare și

funcţionare. a Regulamentului de ordine interioară în sensul imbunătăţirii acestora şi alinierea

la legislatia in vigoare :

7.9 să respecte procedurile de lucru aprobate de Consiliul Judetean Tulcea şi/sau Consiliului de

Administraţie şi să facă propuneri de îmbunătăţire a acestora ;

7.10 supune aprobării Consiliului de Administratie orice tranzactie din categoria dacă aceasta

are. individual sau într-o serie de tranzacţii o valoare de cel puţin echivalentul in lei a 50.000

Euro ( in cazul modificării legislaţiei. suma vafi modificată):
7.11 trimestrial va elabora şi prezenta consiliului de administraţie un raport în care sunt

prezentate informaţii privind execuţia mandatului său. schimbările semnificative în situaţia

afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa regiei sau perspectivele sale

strategice ;
7.12 să transmită Ministerului Finanţelor şi, după caz autorităţii publice tutelare trimestrial şi

ori de cate ori se solicită , fundamentari. analize, situaţii , raportari şi orice alte informaţii

referitoare la activitatea regiei . în formatul șila termenele stabilite prin ordine sau circulare ale

beneficiarilor :

7.13 să respecte codul de etică adoptat la nivelul regiei ;

Art. 8. Obligatiile si drepturile mandantului .
8.1. să asigure mandatarului deplina libertateîn indeplinirea sarcinilor şi obligaţiilor carefac obiectul
prezentului contract , în condiţiile legii:
8.2 are dreptulsă solicite în vederea îndeplinirii prezentului contract şi orice alte documente privind
situaţia economico-financiară;



8.3 să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi a secretelor de afaceri ale regiei . la care a avut acces
prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administraţie, cu excepţia situaţiilor în care o
asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relaţia cu autorităţile publice şi/sau de

participarea administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea regiei:
8.4 sa aloce fonduri pentru participare la programe de dezvoltare profesională continuă. în vederea
unei activități optime în cadrul regiei:
8.5 să gestioneze potenţialele conflicte de interese :

8.6 să-i deaîn utilizare autoturismul Dacia Duster . cu număr de înmatriculare TL 17 AZL . care va fi

folosit numai pentru şi in interesul regiei , fie cu şofer , fie fără, la solicitare, cu asigurarea
combustibilului. lubrefianţilor şi tuturor celor necesare bunei funcţionări a acestuia :

8.7 să-i dea in utilizare telefon de servici . cu număr alocat . ce vafi folosit pentru şi in interesul regiei
în limita a 100 de euro/lunar:

Art. 9. Directorul general provizoriu se obligă ca. împreună cu ceilalţi directori . să ducă la îndeplinire
hotărârile consiliului de administraţie.
Art. 10. Directorul general provizoriu are obligaţia de a nu folosi în interes propriu şi de a nu divulga
niciunei persoane neautorizate vreo informaţie de natură confidențială sau secretă cu privire la

activitatea regiei.
Art. 11. Directorul general provizoriu se va conforma în totalitate obligaţiilor de neconcurenţă.

>faroilp dirVII. D tarul ooneral pr

Art. 12. Directorul general beneficiază de o indemnizatie fixă lunară brută în suma de

lei, pentru executarea mandatului încredinţat.

Art. 13. Plata indemnizaţiei fixe lunare se face o dată pe lună, respectiv la data de 13 a lunii .
Art. 14 Remuneraţiile prevăzute la art.12 este unica formă de recompensare în bani a activităţii depuse

Art. 15. Directorul general provizoriu beneficiază de decontarea cheltuielilor legate de executarea
mandatului, pe bază de documente justificative : cheltuieli de cazare. diurnă pentru deplasări în ţară, în

cuatum de 300 lei/zi. transport şi orice alte tipuri de cheltuieli legate de executarea mandatului şi

indiferent dacă au fost ocazionate cu deplasarea în ţară sau în străinătate.în cuantumul stabilit prin

legislaţia în vigoare precum şi de folosirea unor obiecte de inventar/mijloace fixe necesare desfăşurării
activităţii.
Art. 16. Directorul general general trebuie să fie asigurat pentru răspundere profesională. Plata

primelor aferente acestei asigurări, al carei cuantum se aprobă de către consiliul de administraţie , vafi
făcută de regie şi nu se deduce din remuneratia cuvenită a directorului.

Art.17 Directorul general provizoriu beneficiază anual de un număr de număr de 38 zile de concediu
de odihna, catsi de concediu medical:



Art.18 Directorul general provizoriu beneficiază de zile libere in libere platite in conformitate cu
legislatia in vigoaresi anume de:

e Casatoria unui copil al salariatului- 5 zile

e Casatoria unui frate sausora - 3 zilr
e Nasterea unui copil- 3 zile

e  Dercesul unei alte rude de gr.Ill si afini- 1 zi

e Decesul sotului/sotiei/copilului/parintilor/socrilor/cumnatilor- rude de gr.I.Il. directe si afini- 5

zile
e Decesul bunicilor/nepotilor- 3 zile

Art.19 Directorul general general provizoriu mai beneticiază :

e Dreptul la autoturism de serviciu pe perioada mandatului ;

e Dreptul la telefon mobil pe perioada mandatului ;

e De asigurare de pentru accidente de muncă . boli si deces;
e De asigurare de răspundere profesională :

Art.20 Directorului general provizoriu i se considera vechime în muncă întreaga durata de timp
pentru carea fost incheiat prezentul contract, cu toate drepturile și obligaţiile aferente, asa cum acestea
sunt prevăzute în legislaţia ţn vigoare.Art.21 În cazul în care revocarea survine fără justa cauza, directorul general provizoriu este
îndreptățit la plata unor daune-interese, reprezentând numărul de luni rămase de executat din mandat x

remuneraţia lunară fixă . Plata acestei doiipensații se face în termen de 30 zile lucrătoare de la data
sdîncntăsii nrazentului Contract de Ma

Aceasta formă de compensare a directorului general provizoriu este unica dezdăunare a

acestuia în situaţia în care intervine revocarea în mod nejustificat.
În cazul revocării pentru motive întemeiate/justificate a directorului general provizoriu. Regia

nu datorează acestuia nicio compensație pentru perioada neefectuată din mandat.

VIII. Drepturile Regiei
Art. 22. Regia are dreptul de a cere directorului general provizoriu să-şi exercite mandatul în

interesul exclusiv al Regiei şi să dea socoteală pentru modul în care îl exercită.

IX. Obligaţiile Regiei

Art. 23. Regia se obligă să achite toate drepturile băneşti cuvenite directorului general provizoriu
prevăzute în prezentul Contract de Mandat, inclusivsă reţină la sursă şi să vireze la termen impozitul

pe venit şi toate celelalte contribuţii obligatorii, fiscale sau de orice altă natură, care cad în sarcina
mandantului , în numele şi pe seama acestuia.
Art. 24. Regia se obligă să asigure directorului general provizoriu deplina libertate în scopul

îndeplinirii  mandatului/atribuţiilor/obligaţiilor, cu respectarea limitelor prevăzute de ei-regulamente, prezentul Contract de Mandat şi cadrul legal aplicabil, astfel cum este prevăzut la art.

lit.e) din Contractul de Mandat.



X. Răspunderea părţilor

Art. 25. Neîndeplinirea şi/sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către oricare
dintre parţile semnatare ale prezentului Contract de Mandat atrage răspunderea parții aflate în culpă.

Art. 26. Partea care a determinat încetarea prezentului Contract de Mandat datorită neîndeplinirii
culpabile şi/sau îndeplinirii necorespunzatoare culpabile a obligaţiilor asumate. răspunde faţă de
cealaltă parte prin acoperirea tuturor pagubelor care au fost generate de încetarea Contractului de
Mandat.
Art. 27. Directorul general provizoriu răspunde pentru nerespectarea culpabilă: (î) a prevederilor
prezentului Contract de Mandat, (ii) a prevederilor hotărârilor adoptate de consiliul de administratie.Art. 28. Directorul general provizoriu a regiei nu încalcă obligaţia de prudenţă şi de diligenţă şi nu
va răspunde în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri. el este în mod rezonabil
îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Regiei şi pe baza unor informaţii adecvate, şi dacă nu
intervine un eveniment fortuit, aşa cum este acesta definit.

Art. 29. Regia răspunde pentru nerespectarea culpabila a obligaţiilor asumate prin prezentul Contract
de Mandatsi va acoperi pagubele care au fost astfel provocate.

XI. Forţa majoră

Art. 30. Părţile sunt exonerate de răspundere în caz de forță majoră. astfel cum aceasta este definită la
art. 2 lit. e) din prezentul Contract de Mandat.
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eventuale ce ar rezulta în urma intervenirii unei asemenea cauze.
Art, 32. Părţile se obligă, de asemenea, să se înştiinţeze reciproc, în scris, în termen de cel mult 5

(cinci) zile de la intervenţia vreunei cauze de forţă majorăşi. în general, să se informeze reciproc şi în

timp util asupra eventualelor impedimente de natură să conducă la dificultăţi în realizarea obiectului
prezentului Contract de Mandat.

XII. Modificarea Contractului de Mandat

Art. 33. Prezentul Contract de Mandat poate fi modificat numai prin acordul scris al părţilor
semnatare, exprimat printr-un act adiţional.

Art. 34. Prezentul Contract de Mandat se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare

încheierii acestuia şi care sunt aplicabile.

XIII. Încetarea Contractului de Mandat

Art. 35. Prezentul Contract de Mandat încetează prin:

35.1. revocarea cu efect imediat a directorului, de către consiliul de administratie al Regiei .

pentru neîndeplinirea neiustificata a obligaţiilor prevazute in Contractul de Mandat;



„ deces;
. insolvabilitatea sau falimentul Regiei:VW
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„acordul părţilor semnatare;
„renunţarea directorului general provizoriu la mandat, din cauze neimputabile;
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expirarea termenului arătatîn art.6

Art. 36. Mandatul directorului general provizoriu poate fi revocat: în cazul încălcării Legii 656/2002 ,

a unei infracțiuni prevăzutede Legea 31/1990 .

XIV. Litigii
Art. 37. Orice litigiu ivit între părţi cu privire la încheierea. executarea, modificarea. încetarea sau
interpretarea clauzelor prezentului Contract de Mandat, care nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă. va
fi supus instanţelor judecătoreşti române competente.

XV. Obligaţia de confidenţialitate între părţi
Art. 38. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea conform prevederilor legale şi statutare în

vigoare aplicabile. asupra tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor primite de la cealaltă parte în
executarea prezentului Contract de Mandat.
Art. 39. Părţile pot dezvălui informaţii sau documente aferente derulării prezentului Contract de
Mandat numai persoanelor implicate în executarea acestuia. care, la rândul lor. vor fi ţinute de

obligaţia de a nu utiliza în niciun alt scop decât cel legat de executarea contractului, obligaţie adusă la

acestora din uman de ătre axă emrezeriialvii ln“ anlreel: de AMamilal

Art. 40. Nu se consideră obligaţie de păstrare a confidenţialităţii. dezvăluirea de informaţii în unul din
următoarele cazuri:

40.1. dacă informaţiile erau cunoscute părţii înainte de a fi obţinute de la cealaltă parte şi poate
dovedi acest lucru;
40.2. dacă dezvăluirea informaţiilor s-a făcut după primirea acordului scris al celeilalte părţi;
40.3. dacă informaţia era de notoriete la data dezvăluirii ei;

40.4. dacă partea a dezvăluit respectivele informaţii pentru a se conforma unor dispoziţii legale,

sau a unei instanţe.
XVI. Dispoziţii finale

Art. 41. Directorul general provizoriu declară că a luatla cunoștință prevederile legislative , ROI .

ROF si alte documente carefac parte din acest contract .

Art. 42. Directorul general provizoriu declară că nu se află în niciuna dintre situaţiile de

incompatibilitate, prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 şi Legea nr. 31/1990.

Art. 43. Prezentul Contract de Mandat este guvernat de şi interpretat în conformitate cu prevederile
legii române. Pentru orice aspect nemenţionat expres în cuprinsul său. prezentul Contract de Mandatse
completează cu prevederile Codului civil român. De asemenea. prezentul Contract de Mandat se



se completează cu prevederile Legii nr. 31/1990 şi O.U.G. nr. 1092011. Prezentul Contract de
Mandat nueste un contract de muncă și nueste guvernat de legislaţia muncii.

Art. 44. Acest Contract de Mandat reprezintă întreaga înţelegere dintre părţi şi înlătură orice alte
înţelegeri anterioare. scrise sau orale. intervenite între părţi cu privire laobiectul acestui contract.

Art. 45, Dacă anumite clauze ale prezentului Contract de Mandat devin ineficiente din punct de
vedere juridic. validitatea celorlalte prevederi ale prezentului Contract nu va fi afectată. În asemenea
situaţii. părţile convin să renegocieze cu buna-credinţă orice clauză devenită ineficientă din punet de
vedere juridic. adăugândclauza astfel renegociată prevederilor prezentului Contract de Mandat. prin
încheierea unui act adiţional.

Art, 46. Loate modificările pe care părţile și le adresează reciproc în baza prezentului Contract de
Mandat se efectuează în seris şi se transmit prin fax. e-mail. scrisoare recomandată cu confirmare de
primire sau curier rapid la adresele indicate laart. 1 din prezentul Contract. În funcţie de situația
concretă. părțile vor opta cu bună-credinţăşi în mod rezonabil pentru cel mai adecvat mijloc de
notificare dintre cele menţionate în cadrul tezei întâi al prezentului articol. astfel încât notificarea să îşi
atingă scopul și sa contribuie la îndeplinirea obligaţiilor contractuale ce revin părţilor.

Art. 47. Dacă. oricând pe parcursul duratei acestui Contract de Mandat. una dintre părți nu insistăîn
mod expres pentrua impune o anumită prevedere a Contractului. nuînseamnă că acea parte a renunţat
laasttel de prevederi saucă a renunţat la dreptul de a impuneaceste prevederi.

Având în vedere măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 Şi pentru
asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară membrii Consiliului de Administraţie al

Regiei imputernicesc pe Preşedintele C.A. să semneze în numele Consiliului de Administrație contractul de
mandat nr.224/09.02.2022 încheiat cu directorul general provizoriu al regiei.

Încheiat astăzi 09.02.2022 in 3(trei) exemplare originale. din care un exemplar pentru
MANDATAR, un exemplarpentru membrii Consiliului de Administraţie. prin Preşedintele Consiliului
de Administratie şi un exemplar pentru MANDANT

MANDANT MANDATAR
R-A. ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA DIRECTOR GENERAL PROVIZORIU

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Preşedinte g.A.

c IONIŢĂ Dnagos,


