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LISTA CANDIDATILOR LA 17 MARTIE 2022 

(a) Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a demisiei domnului
Mark Gitenstein 

Nume si 
prenumele 
candidatului 

Localitatea de 
domiciliu 

Calificare profesionala Acționarul care a 
formulat propunerea 
candidatului 

Calitate de 
acționar al 
Fondul 
Proprietatea SA 

Cazier 
fiscal 

Cazier 
judiciar 

Independență 

Jansen Petrus 
Antonius Maria 

Franța Doctor în Management, 
MBA 

Jansen Petrus 
Antonius Maria 

Da Nu Nu Independent, 
pe baza 
declarației 
atașate 

Bernstein 
Martin 

Connecticut 
S.U.A. 

Investiții 

Investitor 

Colegiul Dartmouth 
– Licență în Arte în
Istorie

Calificări 
suplimentare: 
martie 2021 – prezent 
B. Riley Financial -
Manager
private

iulie 2021 – prezent 
Synchronoss 
Technologies - 
Membru Directorat 

2014 – februarie 2021 

SPCP 
Luxembourg 
Strategies S.à.r.l. 
(o entitate 
acționară 
controlată de 
Silver Point 
Capital)

Nu Nu Nu Independent, 
pe baza 
declarației 
atașate 
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Anchorage Capital - 
Director 
 
2013 – 2014 
Bocage Capital - 
Analist 
 
2010 – 2013 
Howard Hughes 
Institutul Medical –  
Analist de investitii 
Asociat 
 
2009 The World 
Bank - Consultant 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

PETRUS ANTONIUS 

MARIA JANSEN 
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Questionnaire for candidates for Board members of Fondul Proprietatea: 
 
Question Response  Please 

provide 
details if the 
response is 
Yes 

Have you been the CEO/executive officer/senior employee 
of the Fund, of a company controlled by the Fund, or a 
similar position for the previous five years? 
 

No  

Have you been the CEO/executive officer/senior employee 
of the Fund Manager of a company from Fund Manager 
group, or a similar position for the previous five years? 
 

No  

Have you been a director, employee or professional 
adviser of or to other investment companies or Funds that 
are managed by the same investment manager or 
alternative investment fund manager as the investment 
manager or as the alternative investment fund manager 
of the Fund, or managed by any other company in the 
same group as the investment manager or alternative 
investment fund manager of the Fund? 
 

No  

Have you been an employee of the Fund, of a company 
controlled by the Fund, or of the Fund Manager of a 
company from Fund Manager group for the previous five 
(5) years? 
 

No  

Do you hold any cross-directorships or significant links 
with other CEO/executive officer/senior employee of the 
Fund Manager of a company from Fund Manager group 
through involvement in other companies or bodies? 
 

No  

Have you received any remuneration or other advantages 
from the Fund or from a company controlled by the Fund, 
or of the Fund Manager of a company from Fund 
Manager group for the previous five (5) years (apart from 
those corresponding to the quality of member of the 
Board)? 
 

No  

Have you been an employee of, or have you had any 
relationship, during the previous year, with a significant 
shareholder of the Fund, controlling more than 10% of 
voting rights applicable to the last quorum of the GSM, 
with a director, employee or professional adviser of such 

No  
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significant shareholder or with a company controlled by 
it? 

Have you had during the previous 3 years a business or 
professional substantial relationship with the Fund or 
with a company controlled by the Fund, or of the Fund 
Manager of a company from Fund Manager group, either 
directly or as a customer, partner, shareholder, member 
of the Board/ Director, CEO/executive officer or 
employee of a company having such a relationship? 

No 

Have you been in the last three years the external or 
internal auditor or a partner or salaried associate of the 
current external financial or internal auditor of the Fund 
or a company controlled by it, or of the Fund Manager of 
a company from Fund Manager group? 

No 

Have you been a CEO/executive officer in another 
company where another CEO/executive officer of the 
Fund or of the Fund Manager of a company from Fund 
Manager group is a non-executive director? 

No 

Have you been a member of the Board for more than 
three mandates of four years? 

No 

Do you have any family ties with a person in the situations 
referred to at points above? 

No 

Do you have more than 4 roles in your current activity 
(board / employee roles in Funds, companies, trusts or 
NGOs)?  

No 

Do you have any facts registered in your fiscal record? No 

Have you ever been convicted for a criminal act? No 

Do you hold shares in Fondul Proprietatea? If response is 
yes, please mention the details on your direct and indirect 
holdings. 

Yes 

Name Dr. PAM Jansen Signature ________________________ 

Date 16/03/2022 

mailto:office@fondulproprietatea.ro
http://www.fondulproprietatea.ro/


CURRICULIM VITAE 
 
 
Nume:    Dr. Peter A.M. Jansen 
Naționalitate:  Olandeză 
 
 
REZUMAT 
 
Director non-executiv cu experiență, consultant în strategie și management, lector 
academic și director general. 
 
Competențe: Director non-executiv, Consultanță în strategie și management, Lector 
principal/Profesor invitat, Management general. 
 
Domenii de expertiză: strategie corporativă, guvernanță corporativă și etică, eficacitatea 
consiliului de administrație, fuziuni și achiziții, dezvoltare durabilă a afacerilor, 
antreprenoriat și inovare, marketing internațional. 
 
Industrii: petrol și gaze, utilități, transport maritim, servicii profesionale, învățământ 
superior, media și publicitate. 
 
 
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ GLOBALĂ 
 
 
2021-in prezent 
Membru în consiliul de supraveghere al SN Damen Shipyards Mangalia, cel mai mare 
șantier naval din România cu peste 2000 de angajați 
(https://www.damen.com/companies/damen-shipyards-mangalia ). 
 
2013-martie 2021 
Membru al Consiliului de Administrație (Director Independent) și Președinte al 
Comitetului de Strategie la SNGN Romgaz SA, unul dintre cei mai mari producători de 
gaze naturale din Europa de Est. Compania are o cifră de afaceri de 1 miliard de euro și 
6.500 de angajați (www.romgaz.ro) și exploatează și o centrală pe gaz. 
 
2013-In prezent 
Lector principal (nivel PG) la London School of Business and Finance (LSBF), 
specializat în strategie corporativă, guvernanță corporativă și etică, fuziuni și achiziții, 
dezvoltare durabilă a afacerilor/managementul carbonului și antreprenoriat, management 
global de marketing, management de proiect și leadership, management Set de 
instrumente pentru consultant, Antreprenoriat și inovare, Probleme curente în petrol, gaze 
și energie, Management de marketing pe internet, inovație și dezvoltare de produs 
 
 



2018-in prezent 
Profesor invitat la GISMA Business School Berlin, predând guvernare corporativă, 
fuziuni și achiziții și management global de marketing la nivel de PG. 

2021-in prezent 
Profesor invitat la Universitatea Kingston din Hamburg, predând responsabilitatea socială 
corporativă și sustenabilitatea la nivel de PG. 

Ianuarie 2022-in prezent 
Profesor invitat la SKEMA Business School Nice-Sophia Antipolis, predând Economie și 
Politică de Mediu la nivel UG. 

2014-2017 
Director de program MSc în marketing la Interactive/LSBF Online, responsabil pentru 
sănătatea academică și conducerea programului. În acest rol, planific, coordonez și 
dezvolt, în asociere cu personalul didactic și liderii de module, conținutul academic al 
programului. 

2002-In prezent 
Co-fondator și partener al Cohn&Jansen JWT. Cohn&Jansen JWT este o agenție de 
publicitate și comunicare, specializată în creație (ATL), strategie de comunicare și 
concepte on-line. Din 2010, agenția face parte din JWT, a 4-a cea mai mare rețea de 
publicitate din lume. 

2006-2008 
Reprezentant al Boston Consulting Group (BCG) in Romana. BCG este una dintre cele 
mai importante firme de consultanță strategică din lume (https://www.bcg.com). 

octombrie 1999 – iulie 2005 
Director general Sanoma Hearst România (SHR), un joint venture între Sanoma 
(Finlanda/Olanda) și Hearst (SUA). SHR a fost una dintre cele mai importante companii 
de editare de reviste din România (National Geographic, FHM, Cosmopolitan, Marie 
Claire, etc) cu 150-200 de angajați. 

1998 -1999 
Vicepreședinte Business Development VNU Magazines Netherlands (acum Sanoma 
Magazines), cel mai mare editor de reviste din Olanda. 

1995 –1998 
Consultant senior de strategie Boer & Croon Management Consultants în Olanda. În 
calitate de consultant de strategie senior, am fost implicat și am condus misiuni strategice 
de mare profil pentru primele 100 de companii olandeze și multinaționale. 

1990 –1995 



Consultant în management KPMG Management Consultants în Olanda, specializat în 
marketing și strategie. 

1989 
Cercetător junior la Departamentul de Cercetare al Parlamentului European din 
Luxemburg (bursă Robert Schuman) 

ASOCIAȚII 

2018- 
Membru al Asociației Directorilor Independenți, Camera României, responsabil pentru 
inițiativa Chapter Zero CEE. 

2009-2011 
Președintele Asociației Agenției Române de Publicitate (UAPR) 

2006-2011 
Membru fondator al Camerei de Comerț Olandeză -Română 

EDUCAŢIE 

2015-2020 
Universitatea SMC, Elveția. 
Doctorat în Management. 
Teză de titlu: „În cutia neagră a consiliului de administrație: determinanți la nivel macro 
și micro ai eficienței consiliului de administrație în întreprinderile cotate la bursă 
europene. O analiză comparativă a României și Regatului Unit”. 

1992 – 1993 
Institutul Olandez pentru Studii MBA (NIMBAS) Utrecht / Universitatea din Bradford 
(Marea Britanie) 
Master în Administrarea Afacerilor. 

1999 
Curs Stanford Professional Publishing, Stanford California 

1988 
Institutul Olandez pentru Relații Internaționale „Clingendael”, Haga. 

1987 
Universitatea din Nijmegen 
Master în Teoria Educației  



1979 – 1986 
Universitatea din Nijmegen 
Master în istorie modernă cu minori în management și organizare și drept internațional. 

1973 – 1979 
Colegiul Canisius Nijmegen, Liceu B / Liceu A (gimnaziu) 

LIMBI STRĂINE 

olandeză: limba maternă 
Engleză: fluent 
Germană: fluent 
Română: fluent 
Franceză: avansat 

REFERINȚE 

Steven van Groningen 
CEO Raiffeissen Bank România 
Fost membru al Consiliului Reprezentanților la Fondul Proprietatea 

prof. dr. ir. Michiel Boersma, profesor de guvernanță corporativă a (fostelor) companii de 
utilități, Universitatea Tilburg, LAB TIAS. 
Președinte al Consiliului de Administrație al Telegraaf Media Group 
Membru al consiliului la PostNL 
Membru al consiliului de administrație la Prometheus Energy 
Membru consiliu la Electrica (Roemenie) 

PUBLICAȚII 

Jansen, P.A.M. și Raita, G.V. (2021). Determinanți la nivel macro ai eficienței consiliului 
de administrație în companiile cotate la bursă din Marea Britanie și România: o abordare 
conceptuală. CECCAR Business Review, No 10/2021, pp. 60-72, DOI: 
http://dx.doi.org/10.37945/ 
cbr.2021.10.08. 

Jansen, P.A.M. (2021). Procesele consiliului de administrație revizuite: o explorare a 
relației dintre procesele consiliului de administrație, performanța rolului consiliului de 
administrație și eficacitatea consiliului de administrație în companiile cotate la bursă 
europene comparabile. Guvernanța corporativă. Jurnalul Internațional pentru Afaceri și 
Societate, Vol. 21 Nr. 7 2021, p. 1337-136. DOI:10.1108/CG-08-2020-0361 



Jansen, P.A.M. (2019). În interiorul cutiei negre a consiliului de administrație: către un 
model comparativ global al eficienței consiliului de administrație pentru companiile 
listate. Journal of Corporate Governance Research, 3. 
 
Peter A.M. Jansen (2019). Schimbările climatice: știință și scepticism. Guvernul cu acces 
deschis. Disponibil la: https://www.openaccessgovernment.org/climate-change-science-
and-scepticism/66067/ 
 
Peter A.M. Jansen (2018). Dezvoltarea durabilă a afacerilor: cea mai recentă modă sau 
practică strategică de afaceri? Analiza globală a sectorului bancar și financiar. Disponibil 
la: https://www.globalbankingandfinance.com/sustainable-business-development-latest-
fad-or-strategic-business-practice/ 
 
Dr. PAM Jansen MBA, Why entrepreneurs don’t scale up, Business Week România, 
februarie 2007 
 
Dr. PAM Jansen MBA, Alianțe strategice, în: Business Week România, noiembrie 2006 
 
Dr. PAM Jansen MBA, Reguli noi pentru afacerile de oameni, Business Week România, 
august 2006 
 
Dr. PAM Jansen MBA, A cheltui sau a nu cheltui: O nouă abordare a reclamei și 
promovării, în: Business Week România, iulie 2006 
 
Dr. PAM Jansen MBA, Successful M&A, în: Business Week România, iunie 2006 
 
Dr. PAM Jansen MBA, Realizarea potentialului de crestere al companiilor multi-
business, Business Week Romania, mai 2006 
 
Dr. PAM Jansen MBA, Why Strategy still matters, în: Business Week România, mai 
2006 
 
Jan Alberdingk Thijm și Peter AM Jansen, Strategii pentru o schimbare organizațională 
de succes, în: Holland Management Review nr 50, 1996 
 
Peter AM Jansen și Gerard Putman, Agenda culturală: negocierile dintre Fokker Aircraft 
și DASA, în Holland Management Review nr. 33, 1992 
 
Dr. PAM Jansen, Strategia corporativă pe o piață unică europeană, Kluwer/VNO, KPMG 
Klynveld Management Consultants 1991 (ISBN 90 200 1447 1) 
 
Dr. PAM Jansen, Eye on 1992. Consecințele finalizării pieței interne pentru 
întreprinderile mici și mijlocii olandeze: Carta VNO (Asociația angajatorilor olandezi) 
pentru cea mai bună teză privind consecințele pieței unice pentru întreprinderile 
olandeze; mențiune de onoare, 1989 



BERNSTEIN 
MARTIN 
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Questionnaire for candidates for Board members of Fondul Proprietatea: 

Question Response  Please 
provide 
details if the 
response is 
Yes 

Have you been the CEO/executive officer/senior employee 
of the Fund, of a company controlled by the Fund, or a 
similar position for the previous five years? 

No 

Have you been the CEO/executive officer/senior employee 
of the Fund Manager of a company from Fund Manager 
group, or a similar position for the previous five years? 

No 

Have you been a director, employee or professional 
adviser of or to other investment companies or Funds that 
are managed by the same investment manager or 
alternative investment fund manager as the investment 
manager or as the alternative investment fund manager 
of the Fund, or managed by any other company in the 
same group as the investment manager or alternative 
investment fund manager of the Fund? 

No 

Have you been an employee of the Fund, of a company 
controlled by the Fund, or of the Fund Manager of a 
company from Fund Manager group for the previous five 
(5) years?

No 

Do you hold any cross-directorships or significant links 
with other CEO/executive officer/senior employee of the 
Fund Manager of a company from Fund Manager group 
through involvement in other companies or bodies? 

No 

Have you received any remuneration or other advantages 
from the Fund or from a company controlled by the Fund, 
or of the Fund Manager of a company from Fund 
Manager group for the previous five (5) years (apart from 
those corresponding to the quality of member of the 
Board)? 

No 

Have you been an employee of, or have you had any 
relationship, during the previous year, with a significant 
shareholder of the Fund, controlling more than 10% of 
voting rights applicable to the last quorum of the GSM, 
with a director, employee or professional adviser of such 

No 





 Greenwich, CT USA 

Martin F. Bernstein 

Greenwich, CT Experiență Mar 2021 - prezent B. Riley Financial 
Manager Investiții Private

Iulie 2021 – prezent   Synchronoss

Technologies Membru Directorat

2014 – Feb 2021 Anchorage Capital 
New York, NY și
Londra

Director 

Bocage Capital San Francisco, CA 2013 – 

2014 Analist

2010 – 2013 
Howard Hughes 
Institutul Medical Chevy Chase, MD 

Analist de investiții Asociat

2009  The World Bank  Washington, DC 

Consultant 

Educație 2005 - 2009 Colegiul Dartmouth Hanover, NH 

Licență în Istorie

mailto:mbernstein@brileyfin.com



