
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. ______ 

din___________________ 2019 
 

privind: aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați, Consiliul Naţional al 
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi şi 
Universitatea ”Danubius” Galați, în vederea organizării, la Galați, a Conferinţei 
Internaţionale „Integrare Europeană. Realităţi şi perspective” şi „Ziua Întreprinzătorilor 
din România” 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4562/18.04.2019  

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea CNIPMMR - Patronatul IMM Galaţi nr. 4562/16.04.2019; 
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 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. (1) Se aprobă parteneriatul între Consiliul Județean Galați, Consiliul Naţional al 
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi şi Universitatea 
”Danubius” Galați, în vederea organizării, la Galați, a Conferinţei Internaţionale „Integrare 
Europeană. Realităţi şi Perspective” şi „Ziua Întreprinzătorilor din România”. 

(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 10.000 lei, necesară organizării, la Galați, a 
Conferinţei Internaţionale „Integrare Europeană. Realităţi şi perspective” şi a Zilei 
Întreprinzătorilor din România.  

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Patronatului Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii Galaţi şi Universității ”Danubius” Galați. 

(2) Direcția de Economie și Finanţe, 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./16.04.2019 

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 organizator 
eveniment, pe de o parte, 

 
şi 
 
CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII - 

PATRONATUL IMM GALAŢI, cu sediul în  municipiul Galaţi, Str. Al. I. Cuza, bl. Cristal, Ap. 
2-3, jud. Galaţi, tel/fax. 0236310917, cod fiscal 15501751, reprezentată prin Preşedinte, 
Marian FILIMON, în calitate de organizator eveniment, pe de altă parte, 

 
şi 
 
UNIVERSITATEA ”DANUBIUS” GALAȚI, cu sediul în  municipiul Galaţi, Bld. Galaţi, 

nr. 3, jud. Galaţi, tel. 0372361251, cod fiscal 3676433, reprezentată prin Rector, conf. univ. 
dr. Andy PUŞCĂ, în calitate de organizator eveniment, pe de altă parte.  
 

Art.2. OBIECTUL ACORDULUI 
 

Prezentul acord are ca scop stabilirea unui parteneriat pentru organizarea la Galați, în 
data de 17 mai 2019, a manifestărilor ce marchează campania „Săptămâna Europeană a 
IMM-urilor”, respectiv Conferinţa internaţională „Integrarea Europeană. Realități şi 
perspective” şi „Ziua Întreprinzătorilor din România”- eveniment cuprins în calendarul oficial 
al sărbătorilor nominalizate la nivel național. 

În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 

 

Obligațiile Consiliului Județean Galați  

* asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a manifestărilor, 
conform datelor organizatorice ce vor fi stabilite de comun acord pentru: 

- participare la organizarea Networking dinner; 
- cazarea invitaţilor din ţară; 

* asigurarea unor materiale de promovare a judeţului Galaţi şi a Consiliului Judeţean Galaţi 
(pop-up, roll-up); 
* promovarea evenimentului pe site-ul instituţiei; 
* implicarea directă în organizarea și desfășurarea manifestărilor. 

 

Obligațiile C.N.I.P.M.M.R. – Patronatul IMM Galați 

* asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a manifestărilor, 
conform datelor organizatorice ce vor fi stabilite de comun acord: 

- participare la organizarea Networking dinner; 
- materiale de lucru şi promovare;  
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- Cultural event;  
- tipărirea şi distribuirea invitațiilor;  
- distincții festivitate de premiere; 

*  invitarea participanților din Galați, Regiunea Sud-Est (companii, instituții bancare, autorităţi 
publice, presă etc.) şi a invitaților oficiali de la nivel central; 
* Conferinţă de Presă; 
*  promovarea evenimentului; 
*  implicarea directă în organizarea și desfășurarea manifestărilor. 

 

Obligațiile Universității „Danubius” Galați 

 

* punerea la dispoziție a sălilor din cadrul Universității „Danubius” și asigurarea tuturor 
elementelor de logistică necesare pentru buna desfășurare a Conferinței; 
*  invitarea participanților de peste hotare; 
* asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a manifestărilor, 
conform datelor organizatorice ce vor fi stabilite de comun acord:  

- participare la organizarea Networking dinner; 
- cazarea invitaților din străinătate; 

    - materiale de lucru şi promovare; 
    - coffee  break şi masa de prânz; 
* promovarea evenimentului; 
* implicarea directă în organizarea și desfășurarea manifestărilor. 

 
Art.3. DURATA ACORDULUI 
 
Prezentul acord este încheiat pentru perioada de desfăşurare a evenimentului. 
 
Prezentul acord s-a încheiat astăzi,…………….., într-un număr de … exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte.  
 
 
Semnatari 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

GALAŢI 
 
 

PREŞEDINTE, 

COSTEL FOTEA 

 
UNIVERSITATEA 

„DANUBIUS”  
GALAŢI 

 
RECTOR, 

ANDY PUŞCĂ  

 
C.N.I.P.M.M.R  

PATRONATUL IMM GALAŢI 
 
 

PREŞEDINTE, 

MARIAN FILIMON 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
NR. 4562/18.04.2019  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean 
Galați, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - 

Patronatul IMM Galaţi şi Universitatea ”Danubius” Galați, în vederea organizării, la 
Galați, a Conferinţei Internaţionale „Integrare Europeană. Realităţi şi Perspective” şi 

„Ziua Întreprinzătorilor din România” 
 
 

 
În data de 17 mai 2019, Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Galaţi, în parteneriat cu 
Universitatea ”Danubius” Galați va organiza, la Galați, Conferinţa Internaţională „Integrare 
Europeană. Realităţi şi Perspective” şi „Ziua Întreprinzătorilor din România”. 
 
Manifestările vor avea loc în contextul Săptămânii Europene a IMM-urilor şi se va adresa atât 
mediului privat, mediului academic, precum şi reprezentanţilor autorităţilor publice de la nivel 
local, judeţean naţional şi european. 
 
„Săptămâna Europeană a IMM-urilor” este o campanie pan-europeană, ce are loc în 37 de 
ţări europene şi care are drept scop promovarea antreprenoriatului în Europa şi informarea 
întreprinzătorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local prin 
intermediul organizaţiilor patronale şi factorilor interesați, din cadrul administraţiei locale 
precum şi recunoaşterea contribuţiei antreprenorilor la creşterea gradului de bunăstare, la 
crearea de locuri de muncă, la ameliorarea competitivităţii şi dezvoltarea inovării. 

 
De asemenea, se vizează consolidarea parteneriatului public – privat și promovarea rolului 
IMM-urilor în dezvoltarea investițiilor. 
 
În cadrul Conferinţei Internaţională Integrare Europeană. Realităţi şi Perspective vor fi 
abordate următoarele tematici: 

- Performanţă şi riscuri în economia europeană; 
- Cetăţeanul european şi Administraţia Publică; 
- Economia verde şi dezvoltarea durabilă; 
- Rolul politicilor publice în creşterea antreprenoriatului; 
- Antreprenorul, firma şi pieţele în context naţional, european şi internaţional. 

 
La Forum, sunt așteptați să participe reprezentanți ai mediului de afaceri, ai mediului 
academic, precum şi ai autorităţilor locale atât din judeţul Galaţi, cât şi de la nivel regional, 
naţional şi internaţional. 
 

Prin adresa nr. 4562/16.04.2019, Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi a 
solicitat Consiliului Județean Galați încheierea unui parteneriat în vederea organizării la 
Galați, în data de 17 mai 2019, a manifestărilor ce marchează campania „Săptămâna 
Europeană a IMM-urilor”, respectiv Conferinţa internaţională „Integrarea Europeană. Realități 
şi perspective” şi „Ziua Întreprinzătorilor din România”- eveniment cuprins în calendarul oficial 
al sărbătorilor nominalizate la nivel național. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat este stabilită prin Acordul 
de parteneriat anexat la Proiectul de Hotărâre și se referă la: 
* asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a manifestărilor, 
conform datelor organizatorice ce vor fi stabilite de comun acord pentru: 



- participare la organizarea Networking dinner; 
- cazarea invitaţilor din ţară; 

* asigurarea unor materiale de promovare a judeţului Galaţi şi a Consiliului Judeţean Galaţi 
(pop-up, roll-up); 
* promovarea evenimentului pe site-ul instituţiei; 
* implicarea directă în organizarea și desfășurarea manifestărilor. 

 
Pentru organizarea și desfășurarea acestor activități în bune condiții propunem alocarea 
sumei de maxim 10.000 lei. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean, precum și buna colaborare anterioară cu 
Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM 
Galaţi, precum şi cu Universitatea ”Danubius” Galați, considerăm necesară implicarea 
Consiliului Județean Galați în organizarea evenimentului 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 și al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană. 
 
Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre privind: aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați, Consiliul Naţional 
al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi şi Universitatea 
”Danubius” Galați, în vederea organizării, la Galați, a Conferinţei Internaţionale „Integrare 
Europeană: Realităţi şi Perspective” şi „Ziua Întreprinzătorilor din România”, în forma 
prezentată. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Coca/                                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./ 16.04.2019                                                                                                                    .  
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Direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean 
Galați, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România -

Patronatul IMM Galaţi şi Universitatea ”Danubius” Galați, în vederea organizării, la 
Galați, a Conferinţei Internaţionale „Integrare Europeană. Realităţi şi Perspective” şi 

„Ziua Întreprinzătorilor din România”  
 
Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea parteneriatului 
între Consiliul Județean Galați, Consiliul Naţional a Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din 
România – Patronatul IMM Galaţi şi Universitatea ”Danubius” Galaţi, în vederea organizării, 
la Galați, a Conferinţei Internaţionale „Integrare Europeană. Realităţi şi Perspective” şi „Ziua 
Întreprinzătorilor din România”. 
În data de 17 mai 2019, Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Galaţi, în parteneriat cu 
Universitatea ”Danubius” Galați va organiza, la Galați, Conferinţa Internaţională „Integrare 
Europeană. Realităţi şi Perspective” şi „Ziua Întreprinzătorilor din România”. 
Manifestările vor avea loc în contextul Săptămânii Europene a IMM-urilor şi se va adresa atât 
mediului privat, mediului academic, precum şi reprezentanţilor autorităţilor publice de la nivel 
local, judeţean naţional şi european. 
„Săptămâna Europeană a IMM-urilor” este o campanie pan-europeană, ce are loc în 37 de 
ţări europene şi care are drept scop promovarea antreprenoriatului în Europa şi informarea 
întreprinzătorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local prin 
intermediul organizaţiilor patronale şi factorilor interesați, din cadrul administraţiei locale 
precum şi recunoaşterea contribuţiei antreprenorilor la creşterea gradului de bunăstare, la 
crearea de locuri de muncă, la ameliorarea competitivităţii şi dezvoltarea inovării. 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat este stabilită prin Acordul 
de parteneriat anexat la Proiectul de Hotărâre și se referă la: 
* asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a manifestărilor, 
conform datelor organizatorice ce vor fi stabilite de comun acord pentru: 

- participare la organizarea Networking dinner; 
- cazarea invitaţilor din ţară; 

* asigurarea unor materiale de promovare a judeţului Galaţi şi a Consiliului Judeţean Galaţi 
(pop-up, roll-up); 
* promovarea evenimentului pe site-ul instituţiei; 
* implicarea directă în organizarea și desfășurarea manifestărilor. 
Pentru organizarea și desfășurarea acestor activități în bune condiții va fi alocată suma de 
maxim 10.000 lei. 
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. 
 
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./ 16.04.2019                                                                                                                           


