
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2018 
 
 

privind: aprobarea Acordului Cadru de Cooperare cu Universitatea „Dunărea de Jos” 
Galaţi  

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26863 / 28.11.2018  

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 raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, strategii, 

studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană, al Comisiei 
de specialitate nr. 4 pentru asistență și protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, activități 
științifice, sportive si de agrement și al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie 
publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăților cetățenești, de cooperare interinstituțională ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 91, alin. (1), lit. e), alin. (5), lit. a), pct. 1 şi 5 și  alin. (6), lit. a) 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Acordul Cadru de Cooperare dintre Județul Galați prin Consiliul Județean 

Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor în vederea 

promovării în comun a unor acțiuni în domeniul cercetării și inovării, Anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2.   (1) Se aprobă alocarea sumei de 9.000,00 lei, pentru reprezentanții Universității „Dunărea 

de Jos” Galați, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor pentru rezultate remarcabile în domeniul 

științei și inovării. 

  (2) Suma menţionată se va plăti din bugetul local al Consiliului Județean Galaţi pe anul 

2018, în conformitate cu documentele justificative ale cheltuielilor angajate. 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Universității „Dunărea de Jos” Galați. 

  (2) Direcția de Economie și Finanţe și Direcția de Dezvoltare Regională din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Epure Camelia                                  D. Ex.  – Camelia Epure. 
1 ex./ 28.11.2018                                                                                                                       
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Coca Ionel 



  

 

   
            Vizat, 
 
Serviciul contencios 
și probleme juridice 
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ANEXA 
 
 

Acord Cadru de Cooperare cu privire la promovarea în comun  

a unor acțiuni în domeniul cercetării și inovării,  

între 

Județul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi 
și Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 

 
Prezentul Protocol are ca scop stabilirea unui cadru de cooperare pentru promovarea în 
comun a unor acțiuni de interes comun. 
 
În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 
 
I. Obligațiile Consiliului Județean Galaţi  
- asigurarea resurselor necesare bunei promovări a acțiunilor desfășurate de reprezentanții 

Universității „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor la nivel 
național și internațional în domeniul cercetării și inovării (materiale de promovare, 
recompense financiare pentru participanții care au obținut rezultate remarcabile etc), 
conform datelor ce vor fi stabilite de comun acord; 

- implicarea directă în desfășurarea acțiunilor de comunicare și promovare a rezultatelor 
obținute de reprezentanții Universității „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Știința și 
Ingineria Alimentelor la competițiile internaționale la care participă. 

 
II.  Obligațiile Universității „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Știința și Ingineria 
Alimentelor 
 
- recunoașterea intereselor comune în domeniile de competență având ca scop dezvoltarea 

viitoare a relațiilor de cooperare între cele două părți prin realizarea de activități 
complementare; 

- facilitarea reciprocă a relațiilor de cooperare cu alte părți interesate, în domeniile de interes 
comune ale părților, prin promovarea reciprocă a imaginii publice a partenerilor. 

 

 
 

Consiliul Judeţean Galaţi Universitatea „Dunărea de Jos” Galați 
 

Președinte, Rector, 
Costel Fotea Prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan  

 
 

 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 26863/28.11.2018  
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului Cadru de Cooperare cu 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 
 
 
 

Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, înființată în 1955 la Galați, este prima facultate 
de industrie alimentară din România și a fost, până în 1990, unica instituție de învățământ 
superior care a format specialiști cu o foarte bună pregătire teoretică și practică pentru 
industria alimentară și piscicolă. 
 
Ca unic centru de pregătire a specialiștilor din industria alimentară și industrializarea peștelui 
timp de aproape patru decenii, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din Galați a 
răspuns cerințelor sociale, pregătind un număr mare de specialiști, acumulându-se un 
adevărat tezaur de tradiție, experiență și realizări atât în domeniul didactic, cât și al cercetării 
științifice. 
 
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din Galați are cea mai modernă și performantă 
infrastructură de practică care permite studenților să se formeze ca ingineri și manageri, 
stațiile pilot de Carne, Lapte sau Bere constituind locul în care învață, experimentează și pun 
în practică cunoștințele acumulate, asigurând o  pregătire temeinică și competitivă, conform 
cerințelor pieței forței de muncă la nivel național, dar și mondial.  
 
Acest lucru a fost posibil prin implementarea proiectelor de cercetare, reabilitare si 
modernizare a infrastructurii, care asigură astăzi condiții propice inovării de produse, dar și 
promovării tradițiilor românești de obținere a alimentelor, cu respectarea principiilor 
siguranței, calității produselor și protecției consumatorului. 
 
Cercetarea științifică a cadrelor didactice, alături de studenții facultății, a oferit momente de 
mândrie și onoare datorită premiilor și medaliilor obținute în cadrul competițiilor internaționale 
de profil: 
- Concursul internațional studențesc de eco-inovare Ecotrophelia Europe 2018, 21-22 
octombrie SIAL Paris (Medalia de Aur și Trofeul); 
- Concursurile naționale Ecotrophelia Romania, edițiile din 2012, 2017 și 2018 locul I, iar în 
2013, 2014 și 2016 locul II, 2015 - premiul pentru cel mai bun produs inovator; 
- Salonul European de Creativitate și Inovare EUROINVENT, Iași (10 medalii); 
- Salonul Internațional INVENTICA 2018, Iași (9 medalii); 
- Salonul Internațional de Inventică de la Geneva (Medalie de aur în 2017, Medalie de argint 
în 2014, premiul special acordat de Association Russian House for International Scientific 
and Technological Cooperation în 2017).  
 
Contribuția Consiliului Județean Galați urmează a fi stabilită printr-un Acord Cadru de 
Cooperare și se referă la asigurarea resurselor necesare și implicarea în promovarea 
acțiunilor și rezultatelor remarcabile obținute în domeniul cercetării și inovării. 
 
Astfel, se propune aprobarea alocării unei sume totale de 9.000,00 lei ca recompensă pentru 
reprezentanții Universității „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Știința și Ingineria 
Alimentelor ce au contribuit la obținerea ultimului rezultat notabil în cadrul unei competiții 
internaționale în domeniul cercetării și inovării, Ecotrophelia Europe, ediția 2018. 



 
Astfel, înghețata Whoopie Ice a câștigat în mai 2018, la Galați, locul I și distincția 
Ecotrophelia Romania la competiția națională într-un concurs la care au participat alte 16 
echipe de la universități din Romania (Cluj-Napoca, București, Suceava, Sibiu, Târgoviște, 
Oradea, Miercurea-Ciuc).  
 
Pe 22 octombrie 2018 produsul a participat la Ecotrophelia Europe organizat la Paris, cu 
ocazia târgului pentru industria alimentară, SIAL 2018. Produsul a concurat cu alte 16 
produse eco-inovative care au câștigat competiții naționale din Franța, Anglia, Belgia, 
Germania, Olanda, Danemarca, Ungaria, Portugalia, Spania, Lituania, Slovenia, Croația, 
Italia, Islanda, Serbia și Grecia. Whoopie Ice a Câștigat locul I și medalia de aur a 
concursului european într-o competiție cu un nivel înalt al participării, în fața unor competitori 
puternici și foarte bine pregătiți profesional. 
 
Echipa care a contribuit la obținerea acestor medalii și distincții la Ecotrophelia Europe, ediția 
2018, este alcătuită din: 
- dna Ana Georgiana Popa – liderul echipei, inginer tehnolog in industria alimentară, 
absolventă în 2018 a studiilor de licență la specializarea Ingineria Produselor Alimentare, 
Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, Universitatea Dunărea de Jos din Galați, în 
prezent studentă în anul I la Master, la specializarea Controlul, Expertizarea și Siguranța 
Alimentelor, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, Universitatea Dunărea de Jos din 
Galați; 
- dna Marina Alina Chirilă – specialistul în siguranța alimentară din echipă, este cea care a 
realizat planul HACCP pentru înghețată. Marina este absolventă a studiilor de licență, 
specializarea Controlul și Expertiza Produselor Alimentare, Facultatea de Știința și Ingineria 
Alimentelor, Universitatea Dunărea de Jos din Galați în 2018; 
- dna Adelina Pricope Trif este absolventă în 2018 a programului de master în Marketing și 
comunicare în afaceri la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea 
Dunărea de Jos din Galați; 
- dna prof. dr. ing. Daniela Borda este absolventă a Facultății de Tehnologia și Chimia 
Produselor Alimentare și Tehnică Piscicolă, specializarea tehnologia și chimia alimentelor a 
Universității Dunărea de Jos din Galați (UGAL) în anul 1993. Din anul 1999, este cadru 
didactic al Universității Dunărea de Jos din Galați, predă cursuri de Tehnologia produselor 
lactate și de Calitate și siguranța alimentelor și este implicată în 20 proiecte de cercetare 
naționale și internaționale. Are 5 propuneri de brevete înregistrate la OSIM; 
- dna lector dr. ing. Iulia Bleoancă este absolventă în 2003, a Facultății de Știința și Ingineria 
Alimentelor, specializarea Biotehnologie Aplicată, a Universității Dunărea de Jos din Galați 
(UGAL). În prezent este lector la disciplinele Biotehnologii industriale, Nanobiotehnologii, 
Ambalaje și design în industria alimentară. A fost membru în 13 proiecte de cercetare și are 4 
propuneri de brevete înregistrate la OSIM; 
- dna drd. ing. Florentina Ionela Bucur este absolventă în 2014, a Facultății de Știința și 
Ingineria Alimentelor, specializarea Ingineria produselor alimentare, a Universității Dunărea 
de Jos din Galați (UGAL). În prezent, este asistent de cercetare în două proiecte 
internaționale de cercetare SafeFood ERA-IB-16014 și SafeconsumE Orizont 2020. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean în susținerea și promovarea dezvoltării 
economice și sociale la nivelul județului Galați precum și buna colaborare anterioară cu 
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, considerăm oportună implicarea Consiliului Județean 
în punerea în aplicare a Acordului Cadru de Cooperare menționat. 
 
 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, strategii, studii şi prognoză 
economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană, Comisiei de 
specialitate nr. 4 pentru asistență și protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, activități 



științifice, sportive și de agrement și al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru 
administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăților cetățenești, de cooperare 
interinstituțională. 
 

Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Acordului Cadru de Cooperare cu Universitatea „Dunărea de Jos” 
Galaţi, în forma prezentă. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Costel Fotea 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                       Nr. 26863/28.11.2018 

Direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului Cadru de Cooperare cu 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 
 
Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea Acordului Cadru 
de Cooperare dintre Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de 
Jos” Galați, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor în vederea promovării în comun a 
unor acțiuni în domeniul cercetării și inovării. 
 

Ca unic centru de pregătire a specialiștilor din industria alimentară și industrializarea peștelui 
timp de aproape patru decenii, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor din Galați a 
răspuns cerințelor sociale, pregătind un număr mare de specialiști, acumulându-se un 
adevărat tezaur de tradiție, experiență și realizări atât în domeniul didactic, cât și al cercetării 
științifice. 
 
Acest lucru a fost posibil prin implementarea proiectelor de cercetare, reabilitare si 
modernizare a infrastructurii, care asigură astăzi condiții propice inovării de produse, dar și 
promovării tradițiilor românești de obținere a alimentelor, cu respectarea principiilor siguranței, 
calității produselor și protecției consumatorului. 
 
Cercetarea științifică a cadrelor didactice, alături de studenții facultății, a oferit momente de 
mândrie și onoare datorită premiilor și medaliilor obținute în cadrul competițiilor internaționale 
de profil.  
 
Contribuția Consiliului Județean Galați urmează a fi stabilită printr-un Acord Cadru de 
Cooperare și se referă la asigurarea resurselor necesare și implicarea în promovarea 
acțiunilor și rezultatelor remarcabile obținute în domeniul cercetării și inovării. 
 
Astfel, se propune aprobarea alocării unei sume totale de 9.000,00 lei ca recompensă pentru 
reprezentanții Universității „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Știința și Ingineria 
Alimentelor ce au contribuit la obținerea unui rezultat notabil în cadrul unei competiții 
internațional în domeniul cercetării și inovării, Ecotrophelia Europe, ediția 2018. 

 

Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile art. 91, alin. (1), lit. e), alin. 
(5), lit. a), pct. 1 şi 5 și  alin. (6), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

În aceste condiţii proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului Cadru de Cooperare cu 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 

Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 47, pct. (1), lit. b din 
Regulamentul Consiliului Judeţean Galaţi. 
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