
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2018 
 
 

privind: aprobarea Protocolului de colaborare cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor 
Private Mici şi Mijlocii din România în vederea sprijinirii dezvoltării mediului de afaceri 
și a implementării proiectului ”SME Academy” finanțat prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014-2020 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7393/18.07.2018  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 

România - Patronatul IMM Galaţi nr. 7393/16.07.2018; 
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. 2 pentru promovarea 

programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană 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. (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 Protocolul de colaborare dintre Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Anexă la prezenta hotărâre. 

 

Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici 

şi Mijlocii din România. 

  (2) Direcția de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi va răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Aurelia Domnițeanu              D. Ex.  – Camelia Epure. 
1 ex./ 16.07.2018                                                                                                                       
 
 
 
 

       

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 
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ANEXA 

 

PROTOCOL   DE   COLABORARE 

între 

CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI 

MIJLOCII DIN ROMÂNIA  

(CNIPMMR) 

și 

U.A.T. JUDEȚUL GALAȚI PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, numit în 
continuare CNIPMMR, confederaţie patronală, non-profit, reprezentativă la nivel naţional 
pentru întreprinderi mici şi mijlocii, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, 
tel. 312.68.93, fax 312.66.08, e-mail office@cnipmmr.ro, web www.cnipmmr.ro, reprezentat 
prin Preşedinte Florin Nicolae Jianu  

    şi 

U.A.T. JUDEȚUL GALAȚI PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI,  având CIF 3127476 cu 
sediul în Str. Eroilor nr. 13, Galați 800119, tel. 0236 302520, fax 0236 460703, e-mail 
conducere@cjgalati.ro, web: www.cjgalati.ro reprezentată prin Președinte Costel Fotea 

 
denumite, în continuare, părți, 

în scopul dezvoltării relațiilor reciproce de colaborare în reprezentarea și susținerea 
dezvoltării mediului antreprenorial de la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est şi în vederea 
asigurării suportului în implementarea proiectului „SME Academy” ID 117398, finanțat din 
POCU 2014-2020, 

convin asupra încheierii prezentului protocol de colaborare.  

Cap. I - Obiectul protocolului  

Art.1. – (1) Obiectul prezentului protocol constă în colaborarea dintre cele două părţi 
semnatare în scopul sprijinirii dezvoltării mediului de afaceri şi a implementării proiectului 
„SME Academy” ID 117398, finanțat din POCU 2014-2020 

Art. 2. Interesate în promovarea şi realizarea obiectivelor comune în domeniul 
menționat la art. 1, părțile convin să acționeze, în comun, pentru realizarea următoarelor 
obiective: 
 

1. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale, manageriale şi de inovare pentru 100 de 
antreprenori care-şi gestionează propriile afaceri şi pentru 70 de persoane implicate ale 
managementului strategic al IMM-urilor din regiunea Sud Est prin participarea la 
cursuri integrate de formare profesională.  
 

mailto:office@cnipmmr.ro
http://www.cnipmmr.ro/
mailto:conducere@cjgalati.ro
http://www.cjgalati.ro/
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2. Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în 
sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din 
domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, sau a angajatorilor care 
intenționează să-şi adapteze activitatea la aceste domenii/specializări inteligente 
privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare 
continuă. 

 

3. Dezvoltarea abilitaților şi competentelor pentru 40 de angajați din departamentele de 
resurse umane ale IMM-urilor în vederea îmbunătățirii activității de management al 
resurselor umane la nivelul întreprinderilor. 

 

4.  Susținerea a cel puțin 100 de IMM-uri în vederea elaborării unei planificări strategice pe 
termen lung care să permită anticiparea şi adaptarea la evoluțiile specifice mediului 
economic actual, caracterizat de un dinamism accentuat. 

 

5. Promovarea inovării sociale prin crearea de parteneriate la nivelul regiunii             Sud 
Est care vor implica stakeholderi relevanți în cadrul activităților proiectului (în special 
în cadrul SME Bootcamp) şi prin derularea unor programe pilot inovative de învățare 
experimentală prin sport pentru antreprenori şi manageri. 

 

 

Art. 3 – (1) Pentru realizarea colaborării permanente, în acord cu termenii prezentului 
protocol, părţile convin următoarele modalităţi de lucru: 

 Informarea reciprocă, în legătură cu obiectivele de interes comun, pentru 
asigurarea celor mai adecvate căi de conlucrare; 

 Participarea sau sprijinirea, de către fiecare dintre părţi, a acţiunilor 
iniţiate de cealaltă parte, la solicitarea acesteia, în limitele impuse de 
strategiile proprii şi de regulamentele de organizare şi funcţionare. 

(2) Părţile vor stabili persoanele responsabile din partea acestora cu privire la punerea 
în aplicare a prevederilor prezentului protocol. 

Cap. II - Durata protocolului 

Art. 4 – (1) Prezentul Protocol este valabil o perioadă de 60 de luni de la data semnării 
şi poate fi prelungit, pe perioade similare, printr-un act adițional la acesta.  

(2) Prezentul Protocol intră în vigoare la data semnării lui de către părţi. 
 (3) Părţile pot denunţa unilateral Protocolul, printr-o notificare prealabilă. Denunţarea îşi 
produce efectele după expirarea unui termen de 30 zile de la data primirii notificării de 
denunţare. Solicitarea  de denunţare trebuie motivată. 

Cap. III -  Protecţia dreptului de proprietate 

Art. 5 – (1)   Părţile au drepturi patrimoniale şi nepatrimoniale asupra publicaţiilor 
transmise, în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe - iar reproducerea lor se realizează numai cu acordul prealabil al titularului dreptului de 
autor. 

(2) Părţile se obligă să nu folosească informaţiile primite în baza prezentului Protocol, în 
alte scopuri decât cele stabilite de comun acord. 

(3)  În cazul încălcării prevederilor referitoare la respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, părțile sunt îndreptățite să acționeze potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 

 



Hotărârea nr.        din                    2018 
pag. nr. 4  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cap. IV - Dispoziții finale 

Art. 6 – (1) Prezentul Protocol constituie o normă cadru de colaborare între părți, în 
vederea realizării obiectivelor stabilite şi poate fi modificat  şi completat prin act adițional în 
conformitate cu acordul de voință a  părților. 
 (2) Prezentul Protocol constituie şi baza pentru înţelegeri tehnice sau contractuale 
ulterioare, pentru alte obiective ce exced obiectului acestui Protocol, în vederea realizării 
scopului convenit de părţi. 

Art. 7 –  Forţa majoră, astfel cum este definită de lege, exonerează de răspundere 
partea care o invocă, cu obligaţia notificării celeilalte părţi în cel mult 5 zile de la data apariţiei 
cauzei de forţa majoră.  

Art. 8 – (1) Prezentul protocol de parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de 
către părţii. 
            (2) Prezentul protocol nu exclude posibilitatea colaborării părţilor cu alte instituţii, 
organizaţii, asociaţii sau persoane fizice. 

 
 
Încheiat astăzi, ...................., în ........................., în 2 exemplare, toate cu putere de  

original, câte unul pentru fiecare parte. 
 

 
Consiliul Naţional al Întreprinderilor 
Private Mici şi Mijlocii din România 

 

 
 

Consiliul Judeţean Galaţi 

 
Preşedinte, 

 

 
Președinte, 

 
Florin Nicolae Jianu 

 

 
Costel Fotea 

 
 

 
   
   
   

 
 

 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
NR. 7393/17.07.2018  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Consiliul 
Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România în vederea sprijinirii 

dezvoltării mediului de afaceri și a implementării proiectului ”SME Academy” finanțat 
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a 
fost înfiinţat în anul 1992 şi este o confederaţie patronală română, cu personalitate juridică, 
independentă, non-profit, neguvernamentală şi apolitică, reprezentativă la nivel naţional, de 
utilitate publică. CNIPMMR asigură reprezentarea unitară a intereselor IMM-urilor şi a 
mişcării patronale a IMM-urilor la nivel naţional şi internaţional. 
 
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România implementează în 
perioada mai 2018 - mai 2019, proiectul ”SME Academy” proiect cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și care urmărește 
conștientizarea angajatorilor asupra beneficiilor învătării comune. 
Unul dintre obiectivele proiectului îl reprezintă promovarea inovării sociale prin crearea de 
parteneriate la nivelul regiunilor Nord-Est, Centru și Sud-Est, care vor implica stakeholderi 
relevanți pentru obiectivele proiectului și prin derularea unri programe pilot inovative de 
învățare experimentală prin sport pentru antreprenori și manageri. 
 
În acest context, prin adresa nr. 7393/16.07.2018 CNIPMMR a solicitat Consiliului Județean 
Galați încheierea unui protocol de colaborare în scopul sprijinirii dezvoltării mediului de 
afaceri din județul Galați și Regiunea de Sud-Est și a implementării proiectului ”SME 
Academy”. 
 
Consiliul Județean Galati va sprijini atingerea obiectivelor proiectului prin participarea la 
acțiunile inițiate și derulate în cadrul proiectului sau/și sprijinirea organizării acestora în 
limitele impuse de legislație și regulamentele proprii, precum și prin schimbul de informații. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean în susținerea și promovarea dezvoltării 
economice la nivelul județului Galați precum și buna colaborare anterioară cu CNIPMMR, 
considerăm necesară aprobarea de către Consiliului Județean a protocolului de colaborare 
menționat. 
 
 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare 
partenerială locală, județeană, regională şi europeană 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 Protocolului de colaborare cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor 
Private Mici şi Mijlocii din România în vederea sprijinirii dezvoltării mediului de afaceri și a 
implementării proiectului ”SME Academy” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020 în forma prezentă. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Costel Fotea 
 
Aurelia Domniţeanu/            D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./ 16.07.2018                                                                                                                    .  



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI  
Direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
Nr. 7393/18.07.2018 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Consiliul 
Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România în vederea sprijinirii 

dezvoltării mediului de afaceri și a implementării proiectului ”SME Academy” finanțat 
prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea Protocolului de 
colaborare cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România în 
vederea sprijinirii dezvoltării mediului de afaceri și a implementării proiectului ”SME Academy” 
finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
 

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) este o 
confederaţie patronală română, cu personalitate juridică, independentă, non-profit, 
neguvernamentală şi apolitică, care asigură reprezentarea unitară a intereselor IMM-urilor şi a 
mişcării patronale a IMM-urilor la nivel naţional şi internaţional. Acesta implementează în 
perioada mai 2018 - mai 2019, proiectul ”SME Academy” proiect cofinanțat din Fondul Social 
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și care urmărește 
conștientizarea angajatorilor asupra beneficiilor învătării comune. 
 

În acest context, CNIPMMR a solicitat Consiliului Județean Galați încheierea unui protocol de 
colaborare în scopul sprijinirii dezvoltării mediului de afaceri din județul Galați și Regiunea de 
Sud-Est și a implementării proiectului ”SME Academy”. 
 

Consiliul Județean Galati va sprijini atingerea obiectivelor proiectului prin participarea la 
acțiunile inițiate și derulate în cadrul proiectului sau/și sprijinirea organizării acestora în limitele 
impuse de legislație și regulamentele proprii, precum și prin schimbul de informații. 
 

Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile art. 91 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 Protocolului de colaborare cu 
Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România în vederea sprijinirii 
dezvoltării mediului de afaceri și a implementării proiectului ”SME Academy” finanțat prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 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. 

 

Este de competenţa şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi de a analiza şi aproba 
prezentul proiect de hotărâre. 
 

Direcţia de 
Dezvoltare 
Regională 

Direcţia 
Economie 
şi Finanţe 

Direcţia 
Arhitect Șef 

Direcţia 
Patrimoniu 

Serviciul 
contencios și 

probleme juridice  

Director 
Executiv, 

Director 
Executiv, 

Arhitect Șef, 
Director 

Executiv, 
Șef Serviciu, 

Camelia Epure 
George 
Stoica 

Mărioara 
Dumitrescu  

Constantin 
Cristea 

Andrei Mișurnov 

 
 
Aurelia Domniţeanu/               D Ex – Camelia Epure 
1 ex./ 16.07.2018                                                                                                                           


