
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2018 

 
privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi, Facultăţii de Ştiinţa 
şi Ingineria Alimentelor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26637/21.11.2018 

   
  Consiliul Judeţean Galaţi; 
      Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
      Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
      Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 171 din 24 
septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea „Diplomei de 
Excelenţă” a judeţului Galaţi; 
      Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Articol unic. Se acordă „Diploma de Excelenţă” a judeţului Galaţi, Facultăţii de 
Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru 
câștigarea trofeului european Ecotrophelia în 2018, precum și pentru performanțele 
constante obținute pe parcursul celor 7 ani de participare la concursul Ecotrophelia 
România. 

  
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate:                                                          

Secretarul judeţului,                                                                        

                    Ionel COCA       

 
Toma Mircea                                                                                                                                                              Director Executiv  

1 ex./20.11.2018                                                                                                                                                           Camelia Epure         



  

CONSILIUL  JUDEŢEAN GALAŢI                                                      Nr. 26637/21.11.2018 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea „Diplomei de 
Excelenţă” a judeţului Galaţi, Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul 

Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi 

 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul Universităţii „Dunărea de 

Jos” Galaţi, are 66 de ani de tradiţie, fiind cea mai veche Facultate de industrie 

alimentară din România şi desfasoară programe educaţionale şi de cercetare de top la 

nivel naţional. Facultatea oferă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor o 

infrastructură modernă pentru cercetare fundamentală şi aplicată, care permite 

consolidarea educaţiei lor şi le dezvoltă spiritul inovativ. Studenţii, masteranzii şi 

doctoranzii se pot bucura de diferite tipuri de programe de mobilitate din întreaga 

Europă.  

Prin implicarea în diferite proiecte de cercetare aceştia sunt motivaţi pentru a 
explora interesele lor şi posibilităţile de ordin ştiinţific. Eforturile de cercetare şi de 
educare de noi generaţii de specialiştii făcute de către profesorii facultăţii sunt 
recunoscute pe scară largă la nivel naţional şi pe plan internaţional.  

Astfel, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor a participat la toate cele 7 
ediții ale Ecotrophelia România, competiție națională organizată de către Asociația 
Specialiștilor din Industria Alimentară din România, obținând de fiecare dată rezultate 
foarte bune: 2012 – locul I, 2013 – locul al II-lea, 2014 -locul al II-lea, 2015 – premiul 
pentru cel mai bun produs inovator, 2016 – locul al II-lea și premiul pentru cel mai bun 
produs inovator, 2017 – locul I, 2018 – locul I. 

Ca o încununare a acestor eforturi susținute, Facultății de Știința și Ingineria 
Alimentelor i s-a decernat, în 2018, trofeul european Ecotrophelia (Ecotrophelia 
Europe Gold Prize), pentru produsul Whoopie Ice. Echipa de studenți și profesori din 
cadrul facultății a reușit, prin efort susținut și cu ajutorul bazei materiale complexe puse 
la dispoziție, să valorifice cu succes zerul rezultat în urma fabricării unor brânzeturi și 
să creeze un produs adresat inclusiv celor care suferă de intoleranță la lactoză.  
  Având în vedere câștigarea trofeului european Ecotrophelia în 2018, precum și 
performanțele constante obținute pe parcursul celor 7 ani de participare la concursul 
Ecotrophelia România, se propune acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului 
Galaţi Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul Universității “Dunărea de 
Jos” din Galați. 

Solicităm avizarea prezentului proiect de către Comisia de specialitate nr. 2 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, 
regională şi europeană şi de către Comisia de specialitate nr. 5 juridică, pentru 
administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de 
cooperare interinstituţională ale Consiliului Judeţean Galaţi.  

În aceste condiţii supunem spre aprobare acest proiect de act administrativ, fiind 
de competenţa şedinţei în plen a-l analiza şi adopta. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel FOTEA 

 

Toma Mircea                                                                                                                                                                      Director Executiv  

1 ex./20.11.2018                                                                                                                                                                    Camelia Epure         



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                      Nr.  26637/21.11.2018 

 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea „Diplomei de 
Excelenţă” a judeţului Galaţi, Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul 

Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi 
 

 Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune adoptarea actului administrativ 
având ca obiect acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Facultății de 
Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul Universității “Dunărea de Jos” din Galați. 
 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 

a) starea de fapt – Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor are 66 de ani de 
tradiţie, fiind cea mai veche Facultate de industrie alimentară din România şi 
desfășoară programe educaţionale şi de cercetare de top la nivel naţional. Facultatea 
oferă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor o infrastructură modernă pentru 
cercetare fundamentală şi aplicată, care permite consolidarea educaţiei lor şi le 
dezvoltă spiritul inovativ. Studenţii, masteranzii şi doctoranzii se pot bucura de diferite 
tipuri de programe de mobilitate din întreaga Europă. Prin implicarea în diferite proiecte 
de cercetare aceştia sunt motivaţi să-și exploreze interesele şi abilitățile ştiinţifice. 
Eforturile de cercetare şi de educare a noilor generaţii de specialişti făcute de către 
profesorii facultăţii sunt recunoscute la nivel naţional şi internaţional. 

Astfel, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor a participat la toate cele 7 
ediții ale Ecotrophelia România, competiție națională organizată de către Asociația 
Specialiștilor din Industria Alimentară din România, obținând de fiecare dată rezultate 
foarte bune: 2012 – locul I, 2013 – locul al II-lea, 2014 - locul al II-lea, 2015 – premiul 
pentru cel mai bun produs inovator, 2016 – locul al II-lea și premiul pentru cel mai bun 
produs inovator, 2017 – locul I, 2018 – locul I. 
 Ca o încununare a acestor eforturi susținute, Facultății de Știința și Ingineria 
Alimentelor i s-a decernat, în 2018, trofeul european Ecotrophelia (Ecotrophelia 
Europe Gold Prize), pentru produsul Whoopie Ice. Echipa de studenți și profesori din 
cadrul facultății a reușit, prin efort susținut și cu ajutorul bazei materiale complexe puse 
la dispoziție, să creeze un produs inovator care a primit, prin trofeul antemenționat, 
recunoaștere internațională. 
 b) starea de drept – proiectul de hotărâre este susţinut de prevederile Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 171 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea 
Regulamentului pentru acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi. Astfel, 
potrivit anexei actului administrativ, „Diploma de Excelenţă” a judeţului Galaţi 
reprezintă o distincţie onorifică acordată de Consiliul Judeţean Galaţi persoanelor 
juridice care au contribuit la dezvoltarea judeţului Galaţi, în vederea omagierii 
activităţilor şi evidenţierea performanţelor de excepţie ale acestora. Totodată, „Diploma 
de Excelenţă” a judeţului Galaţi reprezintă o distincţie pur onorifică, încununând o 
recunoaştere a unor fapte, acte şi performanţe notabile realizate de persoane juridice 
care activează în domeniile: administraţiei publice, politicii, economico–social, 
învăţământului, ştiinţei, sănătăţii, culturii, religiei, artei, sportului etc. 

De asemenea, proiectul de hotărâre se fundamentează pe dispoziţiile Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 97 alin. (1) lit. f): consiliul judeţean îndeplineşte alte atribuţii prevăzute 
de lege. 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile de legalitate. 
 

Toma Mircea                                                                                                                                                                      Director Executiv  

1 ex./20.11.2018                                                                                                                                                                    Camelia Epure         
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Constantin Cristea _____________ 


