
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. ______ 

din___________________ 2019 
 

privind: aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați şi Societatea Română 
de Televiziune prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj, în vederea realizării 
programului „România Continuă – Proiect Dunărea”, etapa Galaţi  

Iniţiator: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4532/27.05.2019  

 

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 solicitarea Societăţii Române de Televiziune prin Studioul Teritorial de 

Televiziune Cluj nr. 4532/16.04.2019; 
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 ale Consiliului Judeţean Galaţi şi al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (5) lit. a), pct. 1 şi 4 şi 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. (1) Se aprobă parteneriatul între Consiliul Județean Galați şi Societatea 
Română de Televiziune prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj, în vederea în vederea 
realizării programului „România Continuă – Proiect Dunărea”, etapa Galaţi. 

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat prevăzut în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele 
Consiliului Judeţean Galaţi, a Acordului de parteneriat. 

Art.2.  Se aprobă alocarea sumei de 15.000 lei, necesară realizării programului 
„România Continuă – Proiect Dunărea”, etapa 1 - Galaţi. 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Societăţii Române de Televiziune prin 
Studioul Teritorial de Televiziune Cluj. 

(2) Direcția de Economie și Finanţe şi 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 
 

 
 
 
 

Carmen Coca/                                                                                                                                                                  D.ex. Camelia Epure 
1 ex./23.05.2019 

    

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Ionel Coca 
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ACORD DE PARTENERIAT 

Nr. ______/______ 

 

Art.1. PĂRȚILE ACORDULUI 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Eroilor, nr. 7, jud. 

Galaţi,  tel. 0236 – 30.25.20, fax 0236 - 46.07.03, cod fiscal 3127476, reprezentată prin dl. 
Costel Fotea – Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de Partener 

şi 
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, cu sediul în Bucureşti, Calea 

Dorobanţilor, nr. 191, sector 1, prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj, înfiinţat în temeiul 
Legii nr. 41/1994 modificată, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Donath nr. 160, cod fiscal RO 
8468440, cont IBAN RO37TREZ2165069XXX011368, deschis la Trezoreria Cluj, telefon 
0264/420723, fax 0264/420037, legal reprezentată de Președinte Director General Doina 
Gradea, prin împuternicit Romeo Couti, coordonator cu atribuții de director TVR Cluj, în 
calitate de Partener. 
 

Art.2. OBIECTUL ACORDULUI 
Prezentul acord are ca scop realizarea programului „România Continuă – Proiect 

Dunărea”, etapa Galaţi, în perioada 3-6 iunie 2019.  
 
Art.3. OBLIGAŢIILE PARTENERILOR 

Obligațiile Consiliului Județean Galați  
- Alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local pentru asigurarea cheltuielilor de cazare 
pentru echipa SRTV (30 persoane) în Galaţi în perioada 3-6 iunie 2019, precum şi asigurarea 
cheltuielilor de transport în baza documentelor justificative prezentate de SRTV prin Studioul 
Teritorial de Televiziune Cluj. 
- Asigurarea participării unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în 
emisiunile/reportajele realizate de către SRTV prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj la 
Galaţi. 
- Punerea la dispoziţia realizatorilor programului a unor informaţii despre judeţul Galaţi, în 
limitele competenţelor Consiliului Judeţean Galaţi. 
Obligațiile Societăţii Române de Televiziune prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj 
- Garantează, conform competenţelor legal deţinute şi obiectului său de activitate, astfel cum 
acesta este prevăzut în statut, că are capacitatea de a realiza activitatea menţionată la art. 2. 
- Va asigura proiectul de organizare al evenimentului și realizeaza emisiunile din cadrul 
proiectului Caravana Romania Continuă - Proiect Dunarea, stabilind inclusiv temele de 
discutie. 
- Informează Consiliul Judeţean Galaţi în legătură cu emisiunile/reportajele realizate şi 
temele de discuţie abordate în data de 6 iunie 2019. 
- Cu ocazia Caravanei Dunărea, din Galaţi, SRTV prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj 
va realiza/transmite/înregistra si difuza din Galaţi, emisiunile conform proiectului de 
organizare al evenimentului ce face obiectul prezentului acord. 
- SRTV prin Studioul Teritorial TVR Cluj, in calitate de organizator al proiectului Caravana 
Romania Continuă - Proiect Dunarea, se obliga sa menționeze numele Consiliului 
Judeţean Galaţi pe toate materialele specifice de prezentare, informare promoționale 
(banner, afișe, programul caravana, mapa caravana etc.) realizate pentru  proiectul ce face 
obiectul prezentului acord. 
- SRTV prin Studioul Teritorial TVR Cluj va asigura promovarea proiectului si prin difuzarea 
unui spot de promovare in perioada 27 mai – 8 iunie 2019 in care va fi menţionat Consiliul 
Județean Galați în calitate de partener al Caravanei, difuzare ce va avea loc pe canalul TVR 
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Cluj şi/sau alte canale SRTV în funcție de grilele proprii de programe. 
- SRTV prin Studioul Teritorial TVR Cluj va asigura menționarea Consiliului Judeţean Galaţi 
la finalul fiecărei emisiuni transmise în direct din Galați în data de 6 iunie 2019, în calitate de 
partener al Caravanei Romania Continua – Proiect Dunărea. 
- Realizează pe cheltuiala sa, cu personalul propriu și mijloacele tehnice proprii, fixarea şi 
difuzarea emisiunilor din cadrul proiectului, pe care le va transmite în direct/înregistrate și le 
va difuza integral/secvenţial, inclus/separat, pe canalele SRTV, în funcţie de grila de 
programe. 
- Asigură suportul necesar transmiterii în direct și înregistrării emisiunilor. 
- Asigură montaj simplu şi complex al noii producţii audiovizuale. 
- Garantează că prin fixare şi prin includerea secvenţială şi/sau alăturare (prin montaj) nu va 
aduce atingere intereselor, imaginii nici unei persoane fizice şi/sau juridice. 
- Garantează că nu va folosi imaginea Consiliului Judeţean Galaţi în alte scopuri decât cele 
prevăzute în prezentul acord. 
 

Art.4. DURATA ACORDULUI 
Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către ambii parteneri şi rămâne 

valabil până la data îndeplinirii tuturor obligaţiilor asumate de parteneri. 
 
Art.5. DISPOZIŢII FINALE 
Părţile de comun acord stabilesc ca SRTV prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj 

are dreptul exclusiv de a aprecia şi/sau a dispune asupra utilizării şi/sau difuzării sau 
nedifuzării emisiunilor realizate in cadrul proiectului Caravana Romania Continua - Proiect 
Dunărea, respectiv a spotului de promovare precum şi asupra canalului TV pe care vor fi 
difuzate. 

Părţile de comun acord stabilesc ca SRTV prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj 
este producătorul exclusiv al materialelor fixate şi difuzate, precum si a spotului de 
promovare al proiectului Caravana Romania Continuă - Proiect Dunărea. 

Prezentul acord s-a încheiat astăzi,…………….., într-un număr de 2 exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte.  

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

 
 

PREŞEDINTE, 

COSTEL FOTEA 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE 
TELEVIZIUNE 

Prin Studioul Teritorial TVR Cluj 
 

Președinte Director General 
Doina Gradea, Prin Împuternicit 

Conform Deciziei Nr. J45/02.04.2018 
 

Coordonator cu atribuţii de director 

TVR Cluj 

Romeo Couti 

 

CFPP, 

Mihaela Trinca 

 

Juridic 

Av.Monica Chisu 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
NR. 4523/27.05.2019  
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean 

Galați şi Societatea Română de Televiziune prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj, 
în vederea realizării programului „România Continuă – Proiect Dunărea”, etapa Galaţi 

 
 
 

Prin adresa nr. 4532/16.04.2019, Societatea Română de Televiziune prin Studioul Teritorial 
de Televiziune Cluj a solicitat Consiliului Județean Galați încheierea unui parteneriat în 
vederea realizării programului „România Continuă – Proiect Dunărea”.  
 
TVR Cluj realizează o serie de programe destinate românilor de pretutindeni, context în care, 
în anul 2019, a iniţiat programul „ROMÂNIA CONTINUĂ”, un program tip caravană organizat 
şi susţinut cu sprijinul birourilor teritoriale ale SRTV.  
 
O producţie specială în cadrul programului va fi denumită „PROIECT DUNĂREA” şi va viza 
dezbaterea şi mediatizarea problematicii dunărene având ca itinerariu următorul traseu: 
Sulina – Galaţi – Calafat – Drobeta Turnu Severin – Novi Sad – Budapesta – Viena – Ulm.  
 
Programul „ROMÂNIA CONTINUĂ” include transmisiuni live – ştiri, dezbateri, reportaje, 
momente artistice – asigurate de către TVR în toate localităţile din itinerariu şi vizează 
următoarele teme: 

- Mediatizarea problematicii dunărene: locuri, oameni, organizaţii, instituţii, proiecte, 
subiecte. 

- Promovarea la nivel european a imaginii României şi a expertizei româneşti la nivel de 
competenţe specifice: interconectarea regiunii, protejarea mediului, creşterea 
prosperităţii şi consolidarea regiunii Dunării. 

- Diseminarea informaţiilor privind oportunităţile disponibile în ţările riverane Dunării 
pentru toţi cetăţenii europeni.  

- Sprijinirea şi promovarea valorilor comune europene la nivelul organizaţiilor 
reprezentative ale românilor din regiunea Dunării în scopul afirmării şi respectării 
drepturilor ce li se cuvin ca minoritate etnică. 

 
Partenerii SRTV pentru acest program, conform informaţiilor furnizate de SRTV sunt: 
Ministerul afacerilor Externe, Primăria Municipiului Galaţi, Universitatea „Dunărea de Jos” 
Galaţi, Consiliul Judeţean Dolj, Consiliul Judeţean Mehedinţi, Consiliul Judeţean Bistriţa-
Năsăud şi Consiliul Judeţean Maramureş. 
 
În cadrul emisiunilor realizate vor fi invitaţi specialişti, experţi din diversele domenii vizate de 
program, reprezentaţi ai administraţiei locale şi centrale din România şi din ţările riverane 
Dunării, istorici, diplomaţi etc. 
 
Manifestările preconizate a avea loc în cadrul acestui program vor avea un solid conţinut 
identitar şi cultural românesc: carte, arte, folclor. 
  
Mediatizarea proiectului va fi asigurată în principal de canalele SRTV: TVR1, TVR3, TVR 
Internaţional, TVR Cluj, TVR Craiova şi TVR Timişoara. 
 



Prima etapă a programului tip caravană va fi realizată la Galaţi în perioada 3-6 iunie 2019, 
unde vor fi realizate următoarele transmisii pe TVR3 şi TVR Internaţional: 
 
6 iunie 2019 

- Intervalul orar 12.00-13.00 Actual regional – emisiune de tip news magazine 
cuprinzând ştiri și reportaje de interes general; 

- Intervalul orar 15.00-16.00 Regiunea în Obiectiv – emisiune de tip talk-show care 
conţine rubrici de interes din domeniul cultural, politic, ştiinţific etc.; 

- Intervalul orar 16.00-16.30 Observator Transilvan – program dedicat minorităţilor din 
zonele limitrofe Dunării, emisiune în limba maghiară; 

- Intervalul orar 19.00-20.00 Cântec şi Poveste – emisiune în care descoperim 
poveştile dincolo de cântec cu invitaţi din zona folclorului românesc. 
 

Obligaţiile asumate de Consiliul Județean Galați prin acest Acord se referă la: 
 
- Alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local pentru asigurarea cheltuielilor de cazare 
pentru echipa SRTV (30 persoane) în Galaţi în perioada 3-6 iunie 2019, precum şi asigurarea 
cheltuielilor de transport în baza documentelor justificative prezentate de SRTV prin Studioul 
Teritorial de Televiziune Cluj. 
- Asigurarea participării unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în 
emisiunile/reportajele realizate de către SRTV prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj la 
Galaţi. 
- Punerea la dispoziţia realizatorilor programului a unor informaţii despre judeţul Galaţi, în 
limitele competenţelor Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean Galaţi, precum și necesitatea promovării şi 
îmbunătăţirii permanente a imaginii judeţului Galaţi la nivel regional, naţional şi internaţional, 
considerăm oportună stabilirea unui parteneriat cu Societatea Română de Televiziune prin 
Studioul Teritorial de Televiziune Cluj pentru realizarea programului „România Continuă – 
Proiect Dunărea”, etapa Galaţi. 
 
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 şi al Comisiei 
de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, 
activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement. 
 
Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre privind: aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați şi Societatea 
Română de Televiziune prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj, în vederea realizării 
programului „România Continuă – Proiect Dunărea”, etapa Galaţi, în forma prezentată. 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 

Costel Fotea 
 
 
 

Carmen Coca/                                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./ 23.05.2019                                                                                                                    .  



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                         Nr. 4532/27.05.2019 

Direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean 

Galați şi Societatea Română de Televiziune prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj, 
în vederea realizării programului „România Continuă – Proiect Dunărea”, etapa Galaţi 

 
Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea parteneriatului 
între Consiliul Județean Galați şi Societatea Română de Televiziune prin Studioul Teritorial 
de Televiziune Cluj, în vederea realizării programului „România Continuă – Proiect Dunărea”, 
etapa Galaţi. 
 
TVR Cluj realizează o serie de programe destinate românilor de pretutindeni, context în care, 
în anul 2019, a iniţiat programul „ROMÂNIA CONTINUĂ”, un program tip caravană organizat 
şi susţinut cu sprijinul birourilor teritoriale ale SRTV.  
 
O producţie specială în cadrul programului va fi denumită „PROIECT DUNĂREA” şi va viza 
dezbaterea şi mediatizarea problematicii dunărene având ca itinerariu următorul traseu: 
Sulina – Galaţi – Calafat – Drobeta Turnu Severin – Novi Sad – Budapesta – Viena – Ulm.  
 
Prima etapă a programului tip caravană va fi realizată la Galaţi în perioada 3-6 iunie 2019, 
unde vor fi realizate transmisii pe TVR3 şi TVR Internaţional. 
 
Obligaţiile asumate de Consiliul Județean Galați prin acest Acord de Parteneriat se referă la: 
 
- Alocarea sumei de 15.000 lei din bugetul local pentru asigurarea cheltuielilor de cazare 
pentru echipa SRTV (30 persoane) în Galaţi în perioada 3-6 iunie 2019, precum şi asigurarea 
cheltuielilor de transport în baza documentelor justificative prezentate de SRTV prin Studioul 
Teritorial de Televiziune Cluj. 
- Asigurarea participării unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi în 
emisiunile/reportajele realizate de către SRTV prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj la 
Galaţi. 
- Punerea la dispoziţia realizatorilor programului a unor informaţii despre judeţul Galaţi, în 
limitele competenţelor Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile art. 91, 5) lit. a), pct. 1 
şi 4 şi alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 54, lit. b din 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Galaţi. 
În aceste condiţii proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 

 
Director executiv, 

Stoica George 
Director executiv, 
Cristea Constantin 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 
 

Arhitect Şef, 
Dumitrescu Mărioara 

 
Şef serviciu, 

Mişurnov Andrei 

 

 

 
 
 
 
Carmen Coca/                                                  D Ex – Camelia Epure 
1 ex./ 23.05.2019                                                                                                                           


