
 

 

   

  
 

HOTĂRÂREA Nr. ______ 

din___________________ 2019 
privind: aprobarea Convenției şi Programului cadru de cooperare descentralizată între 
Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galați și Regiunea Nouvelle-Aquitaine prin 
Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine 2019-2021 

Iniţiator: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7692/ 21.08.2019  

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere avizul Ministerului Afacerilor Externe înregistrat la Consiliul Județean 

Galați cu nr. 7692/17.07.2019; 
 Având în vedere avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

înregistrat la Consiliul Județean Galați cu nr. 7692/22.07.2019; 
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. 41 alin (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b, d şi e, alin. (5), lit. a, b, c, e, şi alin (7) 

lit. c din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat 
în Monitorul oficial al României, Partea I, n. 555/5.VII.2019; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin (1) lit. a şi alin (2) din Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Convenția şi Programul cadru de cooperare descentralizată între 
Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galați și Regiunea Nouvelle-Aquitaine prin Consiliul 
Regional Nouvelle-Aquitaine 2019-2021 în forma prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre. 

 

Art.2.  (1) Se aprobă alocarea sumei de 30.000 Euro (echivalent al 140.000 RON) 
pentru implementarea, în perioada 2019-2021, a activităților descrise în Programul cadru de 
cooperare descentralizată aferent Convenției. 

 

(2) Se aprobă alocarea sumei de 10.000 Euro (echivalent al 47.000 RON) pentru 
implementarea, în anul 2019, a activităților descrise în Programul cadru de cooperare 
descentralizată aferent Convenției. 

 

Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu realizarea tuturor 
demersurilor aferente semnării și implementării, în numele Consiliului Judeţean Galaţi, a 
Convenției şi Programului cadru de cooperare descentralizată între Județul Galați prin 
Consiliul Judeţean Galați și Regiunea Nouvelle-Aquitaine prin Consiliul Regional Nouvelle-
Aquitaine 2019-2021. 

 
Art.4.  Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Regional Nouvelle-Aquitaine. 
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Art.5. Direcţia Economie şi Finanţe şi Direcţia 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. Laura-Delia Angheluţă 
1 ex./21.08.2019 

 
 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Ionel Coca 
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CONVENȚIE CADRU DE COOPERARE DESCENTRALIZATĂ 
ÎNTRE 

 
JUDEȚUL GALAȚI prin 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
 

ŞI  
 
 

CONSILIUL REGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE 
 

2019 – 2021 
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JUDEŢUL GALAŢI  
prin  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI  
 

pe de o parte, 
  

și 
 
  

CONSILIUL REGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE 
 

pe de altă parte, 
 
 

denumite în continuare „Părți”, 
 
Având în vedere relaţiile tradiţionale de prietenie şi parteneriatul strategic stabilit între 
România şi Republica Franceză şi dorinţa autorităţilor administraţiei publice locale din cele 
două state de a intensifica schimburile culturale şi de a dezvolta proiecte economice în 
diferite domenii de interes comun 
  
Având în vedere legea Notre, nr. 991/2015 din 7 august 2015 privind noua organizare 
teritorială a Republicii, 
 
Având în vedere Codul general al colectivităților teritoriale din Franța, în special articolul 
L1115-1, 
 
Având în vedere deliberarea Sesiunii plenare a Consiliului Regional Aquitaine nr. 2966/2008 
din 15 decembrie 2008, cu privire la programul de cooperare descentralizată pentru anii 2009 
şi 2010,  
 
Având în vedere deliberarea Sesiunii plenare a Consiliului Regional Aquitaine nr. 572/2011 
din 28 martie 2011 care avizează semnarea convenției-cadru între regiunea Aquitaine și 
județul Galați pentru perioada 2011-2014, 
 
Având în vedere deliberarea Sesiunii plenare a Consiliului Regional Aquitaine nr. 
1014SP/2015 din 6 iulie martie 2015 care avizează semnarea convenției-cadru între regiunea 
Aquitaine și județul Galați pentru anii 2015-2017 și validarea programului de acțiuni anexat la 
convenție, 
 
Având în vedere deliberarea privind foaia de parcurs „Acţiuni externe ale Regiunii Nouvelle-
Aquitaine” 2019-2021, adoptată în sesiunea plenară a Consiliului Regional Nouvelle-
Aquitaine nr. 1005SP/2019 din 24 iunie 2019, 
 
Având în vedere deliberarea Sesiunii plenare a Consiliului Regional Nouvelle-Aquitaine nr. 
1006SP/2019 din 24 iunie 2019 privind convenţia cadru trienală, 
 
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, 
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Constatând disponibilitatea comună a Părților de a coopera în cadrul unei convenții de 
cooperare descentralizată, în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica 
Franceză, precum și interesul reciproc pentru aplicarea unei astfel de convenții, 
 
Având în vedere că Părțile au încheiat o convenție iniţială în data de 15.11.2005, reînnoită în 
data de 28.03.2011 şi 06.07.2015, prin care s-au dezvoltat schimburi, în special pe teme de 
sănătate (schimburi academice şi profesionale), agro-alimentare, știința mediului acvatic și a 
resurselor acvatice (formare universitară și formare continuă, mobilitatea cercetătorilor și 
studenţilor, asistenţă tehnică și de specialitate pentru crearea unui centru de salvare a 
sturionilor), educaţie, tineret (schimburi între licee, reuniuni culturale) şi formarea 
funcţionarilor, 
 
Având în vedere faptul că această ultimă convenție a expirat, în urma misiunii de evaluare a 
acțiunilor desfășurată în octombrie 2018, cele două comunităţi își manifestă dorinţa comună 
de a încheia o nouă convenţie pentru o perioadă de trei ani care să corespundă unui program 
de acţiuni pentru a continua schimburile deja angajate, dezvoltând totodată noi axe de lucru, 
 
Reafirmând disponibilitatea de a dezvolta relația lor de parteneriat pe baza următoarelor 
principii: 
 
• definirea acţiunilor şi identificarea participanților, persoane fizice și juridice, asociate cu 

schimburile aflate în consultare între cele două unități teritoriale; 
• coordonarea și evaluarea comună a activităților; 
• implicarea resurselor umane şi financiare ale Consiliului Judeţean Galaţi şi Consiliului 

Regional Nouvelle-Aquitaine în programul de cooperare, 
 
convin următoarele: 
 
ARTICOLUL 1: Obiectul convenției 
 
Părțile se angajează să continue și să dezvolte schimburile în cadrul cooperării 
descentralizate pe următorii trei ani, inclusiv punerea în aplicare a acțiunilor de promovare a 
dezvoltării economice și sociale, schimbul de bune practici și consolidarea cooperării 
instituționale.  
  
Obiectivul este consolidarea politicilor publice locale prin proiecte de dezvoltare integrate, 
care să implice și societatea civilă.  
 
ARTICOLUL 2: Domeniile de cooperare  
 
Domeniile de cooperare sunt următoarele: 
 
- schimburi instituționale și bune practici; 
- dezvoltarea formării în sectorul sănătății; 
- dezvoltarea educației universitare și cercetării în sectorul acvaculturii și gestionării 
resurselor acvatice; 
- organizarea profesională și interprofesională din sectorul agroalimentar; 
- cooperarea municipalităților din cele două unităţi administrativ teritoriale; 
- schimburi în domeniul educației și al tineretului. 
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2.1: Cooperarea instituțională 
 
Acest domeniu are ca obiectiv consolidarea parteneriatului între autoritățile administrației 
publice locale,  municipalități, asociații și organizații neguvernamentale din cadrul celor două 
unităţi teritoriale. Acest obiectiv se va putea realiza prin efectuarea de schimburi de 
experiență între reprezentanții celor două unităţi administrativ teritoriale în baza unui program 
de cooperare între structurile publice din cele două unităţi administrativ teritoriale. 
 
2.2: Dezvoltarea formării în sectorul medical și paramedical 
 
Colaborarea în acest domeniu are ca obiectiv consolidarea cunoștințelor și îmbunătăţirea 
ofertei de servicii de sănătate din Galați. Pentru a atinge aceste obiective, se propun 
următoarele acțiuni: 

 

 sprijin pentru dezvoltarea cooperării între spitale de psihiatrie; 

 sprijin pentru mobilitatea studenților și profesorilor în cadrul programului ERASMUS +; 

 continuarea acțiunilor de susținere a rețelei de protecție perinatală și a acțiunilor de 
formare a personalului medical și paramedical pentru combaterea ratei ridicate a 
mortalității, din cauza sinuciderilor tinerelor mame, în legătură cu proiectul de protecție 
perinatală care include crearea unei unități de Mamă-Copil în Galați; 

 formarea privind tehnici noi de gineco-obstetrică; 

 sprijin pentru îngrijirea copiilor cu autism de peste 18 ani în Galați;  

 sprijin pentru educația terapeutică a pacienților din Spitalul de Psihiatrie "Elena 
Doamnă" din Galați; 

 consolidarea ofertei de ȋngrijire pentru terapia ocupațională ( foarte limitată la Galați); 

 sprijin pentru creșterea gradului de conștientizare a școlarizării copiilor cu autism; 

 sprijin pentru consolidarea capacităților profesionale ale Centrului Municipal pentru 
Copiii Autişti din Galați; 

 continuarea sprijinirii creării unor noi unități de tratament cu terapie electroconvulsivă 
(ETC); 

 
2.3: Schimburi universitare și de cercetare ȋn domeniul acvaculturii și a gestiunii 
resurselor acvatice 
 
Acest domeniu are ca obiectiv sprijinirea creării unui nou Centru de salvare a sturionilor din 
Delta Dunării și facilitarea schimburilor între universități, Centrele de Cercetare din Bordeaux 
și instituţii similare din Galați. Acest lucru se va concretiza prin următoarele acțiuni: 
 

 sprijin pentru mobilitatea studenților și a cercetătorilor din sectorul științific al 
acvaculturii și a gestiunii resurselor acvatice; 

 asistență în proiectarea clădirilor noului Centru din Delta Dunării și urmărirea lucrărilor; 

 sprijin pentru co-cercetare științifică privind domeniul ecotoxicologiei acvatice. 
 
2.4: Structurarea organismelor din sectorul agricol şi agro-alimentar 
 
Obiectivul este de a sprijini organizarea profesională și interprofesională în domeniul agricol 
și agro-alimentar din Galați. Acest obiectiv se va concretiza prin următoarele acțiuni: 
 

 sprijin pentru dezvoltarea centrului de formare inițială și continuă de la Târgu Bujor în 
sectorul oenologiei, marketingului și comercializării vinului; 
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 sprijin privind cooperarea universitară în sectorul agroalimentar oenologic; 

 asistenţă în reforma învățământului agricol din România. 
 
2.5: Cooperarea municipalităţilor din cele două unităţi administrativ teritoriale 
 
Obiectivul este de a încuraja schimburile din cele două unităţi administrativ teritoriale, inclusiv 
înfrățiri: 
 

 sprijin pentru participarea reciprocă la târguri de valorificare a produselor locale; 

 schimburi de experiență între funcționari; 

 sprijin pentru schimburi prin susținerea Comitetelor de Infrățire. 
 
2.6: Educație și tineret 
 
Obiectivul este de a consolida mobilitatea elevilor și cadrelor didactice din învățământul liceal, 
precum si de a dezvolta schimburile între tineri din cele două unităţi administrativ teritoriale în 
cadrul evenimentelor culturale. Acest domeniu include următoarele acțiuni: 
 

 sprijin pentru schimburile directe între licee, în special schimburile inițiate recent şi 
care implică instituțiile "Jean Renou" din la Réole, "Jean Moulin" din Langon și "Arnault 
Daniel" din Ribérac; 

 invitarea elevilor din Galați să participe la Orchestra Europeană organizată în fiecare 
an în Nouvelle-Aquitaine în cadrul Noului Festival al liceenilor şi elevilor; 

 sprijin pentru stagii de introducere a liceenilor în mediul economic și corporativ; 

 participarea comună a liceenilor și studenţilor  din cele două regiuni la manifestări 
culturale; 

 sprijin pentru dezvoltarea proiectelor în cadrul programului ERASMUS+ în asociere cu 
regiunile partenere Nouvelle-Aquitaine (Hesse, Emilie-Romagne). 

 
ARTICOLUL 3: Metode de implementare 
 
3.1: Managementul programului 
 
Judeţul Galați și Regiunea Nouvelle-Aquitaine sunt parteneri în programul de cooperare 
descentralizată. 
 
3.2: Programul detaliat  
 
Cele două unităţi administrativ teritoriale stabilesc un program care detaliază domeniile de 
cooperare definite la Art. 2 pentru toată durata convenției și se anexează acesteia. Cele două 
Părți pot conveni de comun acord modificări ale acestui program în timpul implementării 
prezentei convenții. 
 
3.3: Operatori 
 
Pentru fiecare acțiune definită de program va exista un responsabil local din fiecare unitate 
administrativ-teritorială, numit operator. 
 
Alegerea operatorilor este realizată în urma consultărilor, de către ambele Părți. 
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Judeţul Galați și Regiunea Nouvelle-Aquitaine asigură monitorizarea și evaluarea operatorilor 
proprii. 
 
3.4: Comisia de coordonare 
 
Se instituie o comisie de coordonare paritară care răspunde de monitorizarea programului de 
cooperare. 
 
Această comisie este alcătuită astfel:  
 
Pentru județul Galați:  

 1 reprezentant ales din Consiliul Judeţean Galaţi; 

 3 reprezentanți din sectorul sănătate (Spitale și Facultatea de Medicină și Farmacie 
din Galați); 

 2 reprezentanți din sectorul ştiinţific acvacultură și  gestiunea resurselor acvatice; 

 1 reprezentant din sectorul agro-alimentar (organizații profesionale, centrul de formare 
continuă); 

 1 reprezentant din sectorul educației (licee). 
 
Pentru regiunea Nouvelle-Aquitaine:  

 1 reprezentant ales din Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine; 

 3 reprezentanți din sectorul de sănătate (Universitatea și Centrul Spitalicesc 
Universitar din Bordeaux - CHU Bordeaux, Școala de Moașe din Bordeaux și Spitalul 
Charles PERRENS din Bordeaux); 

 2 reprezentanți din sectorul ştiinţific acvacultură și  gestiunea resurselor acvatice; 

 1 reprezentant din sectorul agro-alimentar (organizații profesionale, liceul agricol); 

 1 reprezentant din sectorul de educație (licee). 
 
În plus, va putea fi invitată să participe la lucrările comisiei de coordonare orice persoană a 
cărei expertiză poate fi necesară pentru buna desfășurare a programului. 
 
Comisia se va reuni cel puțin o dată pe an pentru a efectua, în conformitate cu criteriile 
definite de comun acord, evaluarea proiectelor în curs de desfăşurare. 
 
3.5: Mijloace financiare 
 
Bugetul fiecăreia dintre acțiunile programului este stabilit de comun acord între cele două 
Părți. Finanțarea acestor acțiuni va fi asigurată de cele două Părți, în colaborare cu operatorii 
implicați în program. 
 
Bugetul total estimat al programului se ridică la 553 280 €. Județul Galați se angajează să 
contribuie la finanțarea acestuia, cu o sumă de 30 000 €, Regiunea Nouvelle - Aquitaine cu o 
sumă de 176 800 €. Suma rămasă se distribuie între diferiții parteneri români, francezi și 
europeni, așa cum este detaliat în programul anexat la prezenta convenție. 
 
Fiecare Parte se angajează să caute, pentru punerea în aplicare a prezentei convenții și 
pentru a face viabile acțiunile de cooperare, posibilități de finanțare publică și privată 
existente la nivel național şi/sau european. 
 
ARTICOLUL 4: Comunicare 
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Consiliul Judeţean Galați și Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine se angajează să își 
comunice procesele-verbale ale reuniunilor comisiei de coordonare, rapoartele misiunilor și 
toate informațiile cu privire la cooperarea desfăşurată. 
 
Fiecare unitate administrativ-teritorială va trebui să comunice aceste informații operatorilor în 
cauză.  
 
ARTICOLUL 5: Modificare, valabilitate și denunțare 
 
Prezenta convenție de cooperare este încheiată pentru o perioadă de 3 ani. Prelungirea 
valabilității acesteia va fi discutată de Părți cu cel puțin șase luni înainte de expirarea 
perioadei de valabilitate.  
 
Convenția poate fi modificată prin acordul scris al celor două Părți. Modificările vor produce 
efecte de la data semnării. 
 
Oricare dintre Părți poate denunța Convenția prin notificare scrisă adresată celeilalte Părți. 
Denunțarea își produce efectele după trei luni de la primirea respectivei notificări. Denunțarea 
prezentei Convenții nu va afecta punerea în aplicare a proiectelor și a programelor inițiate în 
perioada de valabilitate a acesteia, cu excepția cazului când s-a convenit altfel de către Părți. 
 
Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Convenții se va 
soluționa amiabil de către cele două Părți, pe calea negocierilor. 
 
Cele două Părți pot conveni stabilirea de relații de colaborare și în alte domenii de interes 
reciproc, potrivit atribuțiilor de care dispun în conformitate cu legislațiile în vigoare în România 
și Republica Franceză. 
 
În cazul în care operatorii desemnați de cele două Părți, în cadrul programului de cooperare 
stabilit conform art. 3 al Convenției, vor transmite proiecte de cooperare pentru domenii din 
afara sferelor de competență ale celor două Părți, Consiliul Județean Galaţi și Consiliul 
Regional Nouvelle-Aquitaine, acestea vor facilita stabilirea de contacte între instituțiile locale 
și persoane fizice și juridice interesate de aceste proiecte. 
 
Prezenta convenție produce efecte de la data semnării de către Judeţul Galați și Regiunea 
Nouvelle-Aquitaine pentru perioada de implementare menționată mai sus.  
  
Convenția se încheie în două exemplare originale, fiecare în limbile română și franceză, toate 
textele fiind egal autentice. 
 
Galaţi, data                                                             Bordeaux, data  
în două exemplare originale 
 

Pentru Județul Galați, 
 

Pentru Regiunea Nouvelle-Aquitaine, 
 

  
Președinte, 

 
 

Costel FOTEA 

Președintele Consiliului Regional  
Nouvelle-Aquitaine, 

 
Alain ROUSSET 
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I : Contextul parteneriatului și bilanțul acțiunilor în perioada 2003-2018 
Regiunea Nouvelle-Aquitaine dezvoltă din 2003 un program de cooperare descentralizată cu 
Judeţul Galați.  
Acest județ este situat în partea de est a țării la granița cu Republica Moldova și Ucraina. 
Galați este unul dintre cele 41 de județe din România, având o suprafață de 4466 km² 
(aproximativ 2% din teritoriul țării) și o populație de 628 276 locuitori (2,8% din populația 
României). Reşedinţă de  județ și al șaptelea oraș ca mărime din țară, Galațiul are 
aproximativ 276 000 de locuitori şi este un oraş universitar. Economia acestui judeţ prezintă 
atât o tradiție agricolă (vin, fructe, legume etc) cât și industrială (siderurgie, construcții navale 
etc). 
Cooperarea descentralizată este destinată să sprijine acest judeţ în vederea finalizării 
procesului de modernizare. Programul a  fost structurat  în jurul a trei axe începând cu anul 
2003: 
 
1)  Îmbunătățirea mediului sanitar din judeţ 
Colaborarea dintre regiunea Nouvelle-Aquitaine și judeţul Galați a avut ca rezultat crearea în 
anul 2004 a Facultății de Medicină, a unei Şcolii de Moașe în anul 2011, a unei rețele de 
protecție perinatală în anul 2018. În 2016 au fost iniţiate două noi direcţii de cooperare, prima 
se concentrează pe crearea unui Centru de îngrijire a copiilor cu autism, iar a doua vizează 
consolidarea capacităților profesionale și de îngrijire a Spitalului de Psihiatrie "Elisabeta 
Doamna" din Galaţi. Aceste două noi proiecte s-au dezvoltat bine și trebuie sa fie 
aprofundate și consolidate pentru următorii trei ani. 
Toate schimburile legate de problemele de sănătate au continuat să se multiplice, creând 
astfel noi structuri și îmbunătățind funcționarea acestor structuri, prezența acestora 
contribuind la o îmbunătățire semnificativă a situației sănătății şi la atractivitatea oraşului 
Galaţi. 
 
1-1: Facultatea de Medicină, Școala de Moaşe și Rețeaua Perinatală : 
Începând cu anul 2003, în acest domeniu au fost implicate în total 101 persoane, 40 de cadre 
didactice medicale primite la Bordeaux (7 în afara cadrului de finanţare), 40 de studenți 
instruiți, 21 de cadre didactice medicale au fost trimise, de asemenea, la Galaţi pentru a oferi 
cursuri de formare, doar un  student la Medicină de la Universitatea din Bordeaux a fost trimis 
la Galaţi. 
 
O conferință privind protecția perinatală la care au participat mai mult de 200 de participanți a 
avut loc în septembrie 2013 la Galați. Aceasta a fost organizată de cele două regiuni în 
parteneriat cu Spitalul Universitar și Şcoala de Moașe din Bordeaux, cu sprijinul serviciului de 
protecție a copilului din cadrul Ambasadei Franței în România, având un impact foarte pozitiv. 
 

Program de Cooperare Descentralizată 
între 

 
 Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi și Regiunea Nouvelle-

Aquitaine 
 

pentru perioada 2019-2021 
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În cadrul programului pentru perioada 2015 - 2018, nouă cadre didactice au fost primite și 
instruite în perspectiva perfecţionării capacităţilor profesionale ale personalului Şcolii de 
Moaşe. Optsprezece studenți care au absolvit această școală au fost primiți și în perioada 
2014-2018. 

- Opt studenți în medicină au fost primiți la Universitatea din Bordeaux în cadrul 
programului ERASMUS + pentru o perioadă de un an universitar. 

 
1-2 : Ingrijirea pacienților cu afecţiuni psihiatrice și a copiilor cu autism la Galați 
Trei misiuni pentru identificarea nevoilor de formare și o misiune de evaluare au fost realizate 
în perioada 2015-2018 la Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" în vederea consolidării și 
îmbunătățirii calității diagnosticării și tratamentului pacienților cu afecţiuni psihiatrice. 
O conferință privind problemele legate de autism a avut loc în 2017 și a reunit peste 300 de 
participanți (doctori, profesori, studenți în medicină și paramedici, psihologi, educatori etc.); 
Doisprezece medici, psihologi, asistenți medicali, educatori și fizioterapeuți au fost primiţi la 
Bordeaux în cadrul unor stagii de formare și de lucru în spitale în vederea consolidării 
competențelor medicale și paramedicale ale personalului din cadrul Spitalului de Psihiatrie 
"Elisabeta Doamna" pentru îmbunătățirea calității îngrijirii pacienților cu afecţiuni psihiatrice; 
Opt membrii de la Asociația "Dincolo de Tăcere" din Galați au fost primite în pregătire 
teoretică și practică pentru crearea unui Centru de îngrijire a copiilor cu autism la Galați. 
2)  Schimburi științifice în sectoarele – agricultură, acvacultură, gestionarea resurselor 
acvatice şi œnologie, continuarea activităților de formare în domeniul vinificației 
Agricultura încă reprezintă si astăzi o parte importantă a activității economice din Galaţi. 
Obiectivul este acela de a permite dezvoltarea durabilă a activităților agroalimentare din 
regiune prin încurajarea diversificării lor, precum și prin structurarea profesională a 
organismelor din acest sector.  
În parteneriat cu Facultatea de Științe Agricole din Bordeaux, Centrul INRA Nouvelle-
Aquitaine și Liceul Agricol-Viticol din Bordeaux-Gironde, această componentă a făcut posibilă 
realizarea a numeroase vizite tehnice de formare. În total peste 70 de tehnicieni, specialişti, 
administrativi și științifici au fost primiţi în vizite de formare și vizite științifice și tehnice, 
contribuind la o mai bună structurare și modernizare a structurilor din Galați. Regiunea 
Nouvelle - Aquitaine a contribuit în 2009 la crearea unei piețe en-gros în colaborare cu Piața 
de interes național din Bordeaux. 
La cererea Universității din Galaţi, inclusiv Departamentul de cercetare pentru managementul 
acvaculturii și resurselor acvatice, un proiect de sprijinire pentru proiectarea clădirilor și 
monitorizarea lucrărilor în vederea creării unui Centru Internațional pentru Conservarea 
Sturionilor  şi Cercetarea Speciilor Migratoare de Peşti din Delta Dunării este în curs de 
elaborare. Acest proiect va fi realizat în parteneriat cu Universitatea din Bordeaux și IRSTEA 
Saint-Seurin. 
În plus, atât schimburile științifice, cât și mobilitatea studenților și a cercetătorilor specializați 
din sectorul acvaculturii şi gestiunii resurselor acvatice sunt în consultare în vederea punerii 
în practică. 
3) Schimburi pedagogice și culturale, cetățenie europeană 
Schimburi între liceeni din Nouvelle-Aquitaine și Galați sunt organizate în mod regulat, în 
special cu ocazia evenimentelor culturale, cum ar fi Noul Festival al liceenilor si elevilor din 
Nouvelle- Aquitaine și festivalul de muzică din La Réole. Un total de 75 de elevi au participat 
în fiecare an, 10 elevi între anii 2009 și 2014, 5 elevi între anii 2015 și 2018. 

 în perioada 2011-2018, 28 de liceeni români din Galați au fost primiți pentru sejururi cu 
o durată de 4 săptămâni până la 3 luni ; în perioada 2011-2014, patru liceeni români 
au fost primiţi la liceul "Pape Clément" din Pessac şi "Camille Jullian" din Bordeaux. În 
perioada 2013 - 2018, liceele "Jean Renou" din La Réole și "Arnault Daniel" din 
Ribérac au găzduit 24 de elevi români; 
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 18 elevi din Nouvelle-Aquitaine au efectuat la Galaţi un sejur cu o durată de 1- 4 
săptămâni; 

 25 de elevi au participat la călătorii  de descoperire geografică și culturală; 

 6 cadre didactice au fost primite pentru schimburi pedagogice; 

 2 cadre didactice au fost trimise pentru o intervenție cu tema  - imagine și 
cinematografie; 

 2 cadre didactice au fost primite pentru pregatirea proiectelor în cadrul programului 
ERASMUS+; 

 1 vizită reciprocă a doi voluntari internaționali pentru o perioadă de 6 luni, între liceele 
"Jean Renou" din La Réole și "Dimitrie Cuclin" din Galaţi. 

 
ERASMUS+  
Liceele "Arnault Daniel" din Ribérac, "Jean Renou" din La Réole, "Guez de Balzac" din 
Angoulême împreună cu liceele partenere au prezentat un proiect în cadrul programului 
ERASMUS+ în martie anul trecut. Deoarece  acesta nu a fost selectat, vor depune un nou 
proiect în martie 2019.       
                                              
II : Un nou cadru de cooperare  2019-2021 
Întrucât programul de acțiuni pentru perioada 2015-2018 a fost finalizat, este necesar să se 
prevadă o noua convenţie cadru de cooperare, completată de un nou program de schimburi 
pentru perioada 2019 - 2021. Acest program se bazează pe rezultatele misiunii de evaluare 
desfășurată în România în octombrie 2018. Programul a fost pregătit în consultare cu 
administrațiile celor două regiuni, precum și cu operatorii implicați şi prevede un nou 
ansamblu de acțiuni în sectoarele sănătate, agroalimentar și  științific, şi anume acvacultură, 
gestiunea resurselor acvatice și œnologie. Sunt planificate și alte acțiuni privind schimburile 
directe între unităţi teritoriale conduse de comitete de înfrățire, schimburi în domeniul 
educației și tineretului și schimburi de bune practici în ceea ce privește gestionarea fondurilor 
și proiectele europene majore. 
Domeniile programului 
Noul program de cooperare se structurează în jurul a patru domenii : 

 Sănătate;  

 Schimburi științifice în sectoarele – acvacultură şi œnologie; 

 Mobilitatea tinerilor si cetățenia europeană; 

 Schimb de experiență privind fondurile europene. 
 
1) SĂNĂTATE 
Acest domeniu are ca obiective perfecţionarea cunoștințelor științifice și dobândirea de noi 
capacități profesionale, sprijin pentru crearea de noi unități terapeutice medicale și 
paramedicale și contribuţia la îmbunătățirea stării de sănătate la Galați. Pentru atingerea 
obiectivelor, sunt avute în vedere următoarele acțiuni: 
 
1.1) Sprijin pentru dezvoltarea capacităţilor profesionale ale rețelei perinatale 
Obiectiv : 
Perfecţionarea capacităților profesionale ale rețelei perinatale din Galaţi, inspirată de modelul 
Perinatal Aliénor Aquitaine, reducerea mortalității infantile și sinuciderea tinerelor mame, 
consolidarea comunicării și a conexiunilor între profesioniști din domeniul sănătății perinatale 
(medic de familie, asistent social, moașă, ginecolog-obstetrician, psiholog, psihiatru, pediatru 
neonatolog și educator) și crearea unei platforme de schimburi de cunoștințe și  informații. 
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Conţinut: 
Primirea în formare a 6 - 7 medici specialiști şi responsabili  de la Şcoala de Moaşe, pentru o 
perioadă de două săptămâni, la Spitalul Universitar şi Universitatea din Bordeaux (în 
parteneriat cu Spitalul "Charles Perrens" din Bordeaux) în vederea aprofundării și 
perfecţionării cunoştiinţelor și practicilor tehnice și ştiinţifice ale reţelei perinatale din Galaţi. 
 
1- 2) Sprijin pentru crearea unei noi unități tehnice de gineco-obstetrică pentru 
naşterea asistată instrumental 
Obiectiv:  
Lupta împotriva ratei crescute de operații de cezariană în România (operaţia de cezariană 
prezintă riscuri, în timp ce alte alternative sunt mai puțin periculoase pentru sănătate). 
Conţinut : 
Primirea a 3 - 4 gineco-obstetricieni la Bordeaux pentru o pregătire tehnică  în domeniul 
nașterii asistate instrumental, pe o durată de 10 zile. Acest schimb de experiență vizează 
îmbunătățirea calității procedurilor medicale efectuate de către practicieni în momentul 
naşterii. 
 
1-3)  Organizarea unui seminar pe tema protecției perinatale 
Obiectiv: 
Asistență în pregătirea și organizarea unui seminar tehnic la Galați atât pentru personalul 
medical, cât și pentru publicul larg. Acesta va completa formarea cadrelor didactice și a 
studenților din sectorul medical și paramedical și va contribui la o mai bună informare a 
publicului larg și a practicienilor în ceea ce privește protecția perinatală. 
Conținut: 
Trimiterea pe o perioadă de 5 zile a trei experți din Nouvelle-Aquitaine specializați în protecția 
perinatală în parteneriat cu echipa spitalului "Charles Perrens" din Bordeaux, cu scopul de a 
preveni problemele de dependență și depresie care pot afecta femeile gravide și pentru a 
lupta împotriva tentativelor de suicid a tinerelor mame. 
Parteneri implicați: 
În Nouvelle- Aquitaine : 

 CHU și Universitatea din Bordeaux ; 

 Școala de Moașe din Bordeaux; 

 Spitalul "Charles Perrens" din Bordeaux; 

 Rețeaua perinatală Aliénor Aquitaine. 
În Galați și în România: 

 Facultatea de Medicină și Farmacie din Galați – Universitatea "Dunărea de Jos" 
Galaţi; 

 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă " Sf. Apostol  Andrei", Secţia Obstetrică 
Ginecologie; 

 Spitalul  de Psihiatrie " Elisabeta Doamna" Galaţi. 
Coordonatori: 
În Nouvelle-Aquitaine : 

 Dominique Dallay, Profesor de medicină, Președintele Rețelei de protecție perinatală 
Aliénor Aquitaine; 

 Séverine Barandon, Directoarea Şcolii de Moașe din Bordeaux; 

 Delphine Ricros, Profesor la Şcoala de Moașe din Bordeaux; 

 Jacky Sauzeau, Director de îngrijri, Spitalul "Charles Perrens" din Bordeaux; 

 Ludovic Lareynie, Şef Serviciu Europa, Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine; 

 Han-Fang Julie Zhu, responsabil misiune, Serviciu Europa și Internaţional, Consiliul 
Regional Nouvelle-Aquitaine.  
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În Galați:  

 Responsabili de la Facultatea Medicină și Farmacie din Galați - Universitatea 
"Dunărea de Jos" Galaţi; 

 Alina Călin, Şeful Secţiei de Obstetrică Ginecologie - Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă " Sf. Apostol  Andrei" Galaţi; 

 Responsabili de la Spitalul  de Psihiatrie " Elisabeta Doamna" Galaţi; 

 Medici gineco-obstetricieni ; 

 Pediatru neonatolog. 
 
1-4)  Mobilitatea studenţilor în cadrul ERASMUS + 
Obiectiv: 
Îmbunătățirea cunoștințelor științifice, teoretice și practice ale elevilor. 
Conținut: 
Primirea la Bordeaux a 9 studenți la medicină în cadrul ERASMUS + pentru un an universitar. 
Parteneri implicați: 
În Nouvelle-Aquitaine : 

 CHU și Universitatea din Bordeaux; 
În Galati : 

 Facultatea de Medicină și Farmacie din Galați – Universitatea "Dunărea de Jos" 
Galaţi; 

Coordonatori: 
În Nouvelle-Aquitaine : 

 Laurent Servant, Vice-preşedinte, responsabil cu relațiile europene și internaționale la 
Universitatea din Bordeaux; 

 Frédéric Bertrand, responsabil misiune pentru convențiile ERASMUS+, Universitatea 
din Bordeaux; 

 Ludovic Lareynie, Şef Serviciu Europa, Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine; 

 Han-Fang Julie Zhu, responsabil misiune, Serviciu Europa și Internaţional, Consiliul 
Regional Nouvelle-Aquitaine. 

În Galaţi: 

 Aurel Nechita, Decan al Facultății de Medicină și Farmacie din Galați. 
 

1-5) Sprijin pentru structurarea și îmbunătățirea calității îngrijirii în instituţia psihiatrică 
și pentru crearea de noi unităţi de îngrijire în Spitalul de Psihiatrie ”Elisabeta Doamna”   
În parteneriat cu Spitalul "Charles Perrens" din Bordeaux, regiunea a instituit, începând din 
2015, relații de schimb cu Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" din Galați, aceste 
schimburi axându-se  pe susținerea structurării ofertei de asistență medicală în această 
instituție și consolidarea capacităților profesionale ale medicilor și asistenților medicali în 
practica îngrijirii pacienților cu afecţiuni psihiatrice. 
Având în vedere rezultatele bune obținute în perioada 2015-2018, partea română a solicitat 
continuarea acestor acțiuni de formare și stagii în vederea creării unor noi unități terapeutice, 
în acord cu echipa Spitalului "Charles Perrens" din Bordeaux. În acest context, acțiunile care 
contribuie la îmbunătățirea cunoștințelor și practicilor profesioniștilor implicați vor fi, de 
asemenea, urmărite. 
Reuniunile de lucru între specialişti în psihiatrie vor aborda, de asemenea, mai multe subiecte, 
cum ar fi modernizarea practicilor medicale în cadrul unităților de îngrijire, reintegrarea socială 
a pacienților psihiatrici, educația terapeutică și terapia ocupațională, schimbul de experiențe 
privind tratamentul depresiilor recurente și refuzul tratamentului de către pacient și îngrijirea 
pacienţilor cu ADHD (tulburare de deficit de atenție cu sau fără hiperactivitate inclusă în 
tulburările din spectrul autismului) și a dependențelor. 
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Obiectiv: 
Structurarea, modernizarea și diversificarea procedurii de îngrijire a pacienților cu afecţiuni 
psihice din Galați pentru îmbunătățirea calității îngrijirii și oferirea de servicii optime de 
spitalizare, crearea de noi unități terapeutice, asigurarea instruirii cu privire la gestionarea 
problemelor de dependență care afectează unele femei și care pot pune copiii în pericol, şi a 
depresiilor perinatale care pot duce la sinuciderea tinerilor mame. Aceste acțiuni vor fi 
întreprinse în strânsă legătură cu rețeaua perinatală din cadrul Facultăţii de Medicină din 
Galaţi. Aceste acțiuni vizează, de asemenea, obținerea unei acreditări naționale și, astfel, să 
asigure viitorul acestei instituții. 
Conținut: 

 Trimiterea la Galați a 3 experți specializați în organizarea îngrijirii psihiatrice pentru 
sesiuni de formare la fața locului pe o perioadă de o săptămână; 

 Primirea  unui grup de 9 persoane format din medici, tehnicieni și asistente medicale 
în vederea formării unei noi unități terapeutice pentru Terapia electroconvulsivă la 
Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" din Galați pentru o perioadă de 15 zile; 

 Trimiterea unui expert pentru o perioadă de o săptămână pentru a oferi instruire cu 
privire la preluarea femeilor însărcinate cu probleme de dependenţă în vederea creării 
unei unități Mamă-Copil în strânsă legătură cu proiectul  rețelei perinatale; 

 Misiune de expertiză și evaluare la Galați realizată de trei experţi de la Spitalul 
"Charles Perrens" pe o perioadă de 5 zile. 

Parteneri implicați: 
În Aquitaine : 

 Spitalul Charles Perrens din Bordeaux; 

 CHU (Școala de Moașe) și Universitatea din Bordeaux; 

 Rețeaua perinatală Aliénor Aquitaine. 
 În Galaţi : 

 Spitalul  de Psihiatrie " Elisabeta Doamna" Galaţi; 

 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă " Sf. Apostol  Andrei" - Secţia Obstetrică 
Ginecologie Galaţi ; 

 Facultatea de Medicină și Farmacie Galați - Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. 
Coordonatori: 
În Nouvelle-Aquitaine : 

 Jacky Sauzeau, Coordonator de proiect pentru schimburi cu Galaţi, Director de îngrijiri, 
Spitalul "Charles Perrens" din Bordeaux; 

 Anne-Laure Sutter-Dallay, Specialist la Secţia Mama-Copil, Spitalul "Charles Perrens" 
din Bordeaux; 

 Michel Beylot, Consul Onorific al României la Bordeaux; 

 Ludovic Lareynie, Sef Serviciu Europa, Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine; 

 Han-Fang Julie Zhu, responsabil misiune,  Serviciu Europa și Internaţional, Consiliul 
Regional Nouvelle-Aquitaine. 

În Galaţi: 

 Aurel Nechita, Decan al Facultății de Medicină și Farmacie Galați; 

 Alina Călin, Seful Secţiei de Obstetrică Ginecologie - Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă " Sf. Apostol  Andrei " Galaţi; 

 Doina Sandu, Director Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați; 
 
1-6)  Sprijin pentru crearea unui Centru de îngrijire a copiilor cu autism 
Cursurile de pregătire teoretică și practică organizate la Spitalul "Charles Perrens" din 
Bordeaux și la Galați au contribuit la creşterea capacităţii celor 8 participanți din cadrul  
Asociației "Dincolo de Tăcere ", promotorul proiectului de creare a unui Centru de îngrijire a 
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copiilor cu autism la Galați. Având în vedere aceste rezultate foarte bune, se prevede 
continuarea perfecţionării și aprofundării schimburilor în acest domeniu. 
Obiectiv: 
Perfecţionarea și aprofundarea cunoștințelor teoretice și practice în vederea deschiderii 
Centrului pentru îngrijirea copiilor cu autism, planificată pentru sfârșitul anului 2019. 
Conţinut : 
Trimiterea a șase experți în două etape pe o perioadă de 5 zile la faţa locului pentru a oferi 
formare în vederea consolidării cunoștințelor personalului implicat în îngrijirea copiilor cu 
autism și a particularităților acestuia. 
Parteneri implicați: 
În Nouvelle - Aquitaine: 

 Spitalul "Charles Perrens" din Bordeaux; 
În Galaţi : 

 Spitalul  de Psihiatrie " Elisabeta Doamna" Galaţi; 

 Asociaţia "Dincolo de Tacere" Galaţi; 

 Primăria Municipiului Galaţi - Centrul Municipal pentru Copii Autişti. 
Coordonatori: 
În Nouvelle-Aquitaine : 

 Jacky Sauzeau, Coordonator de proiect pentru schimburi cu Galaţi, Director de îngrijiri, 
Spitalul "Charles Perrens" din Bordeaux; 

 Manuel Bouvard, Profesor de medicină, specialist în probleme de autism, Spitalul 
"Charles Perrens" din Bordeaux ; 

 Thierry Biais, Director al Spitalului "Charles Perrens" din Bordeaux. 
În Galaţi : 

 Responsabili de la Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați; 

 Elisabeta Lacatuş, Preşedintele Asociaţiei "Dincolo de Tăcere" Galaţi; 

 Mihaela Alupoaie, Director al Direcţiei de Asistenţă Socială - Primăria Mun. Galaţi. 
 
1-7) Sprijin pentru perfecţionarea capacităților profesionale ale personalului din 
Centrul Municipal pentru îngrijirea copiilor cu autism la Galați și pentru crearea unei 
Unități de îngrijire a persoanelor cu autism de peste 18 ani din Galați 
Centrul Municipal pentru Copii Autişti a fost deschis la sfârșitul anului 2017, iar în timpul 
misiunii de evaluare din octombrie 2018, s-a convenit asupra implicării acestui centru în 
proiectul de creare a Centrului de Ingrijire a copiiilor cu autism condus de Asociația "Dincolo 
de Tacere". De asemenea, s-a convenit stabilirea unei modalităţi de partajare a resurselor 
umane și materiale din cele două unităţi şi propunerea unei oferte de instruire pentru 
dezvoltarea abilităților profesionale ale personalului medical-paramedical implicat.  
Obiectiv : 

 Îmbunătățirea cunoștințelor științifice și a competențelor profesionale ale personalului 
îngrijitor; 

 Sprijin pentru crearea unei noi unități de îngrijire a persoanelor cu autism care au 
depăşit vârsta de 18 ani, deoarece îngrijirea nu este în general acordată după această 
vârstă; 

 Sprijin pentru realizarea de schimburi reciproce între cele două centre de îngrijire a 
copiilor cu autism din Galați. 

Conţinut : 

 Primirea  în formare la Bordeaux a 3 responsabili din sectorul medical, paramedical și 
tehnic al Centrului Municipal din Galaţi pentru o perioadă de 5 zile. 
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 Trimiterea la Galați a 4 experți din Bordeaux pentru a oferi cursuri teoretice și 
demonstrații practice în scopul creării unei Unităţi de îngrijire a persoanelor cu autism 
cu vârstă de peste 18 ani, pe o durată de 5 zile.   

Parteneri implicați: 
În Nouvelle - Aquitaine: 

 Spitalul "Charles Perrens" din Bordeaux; 
În Galaţi : 

 Spitalul  de Psihiatrie " Elisabeta Doamna" Galaţi; 

 Asociaţia "Dincolo de Tacere" Galaţi; 

 Direcţia de Asistenţă Socială -  Primăria Mun. Galaţi. 
Coordonatori: 
În Nouvelle-Aquitaine : 

 Jacky Sauzeau, Coordonator de proiect pentru schimburi cu Galaţi, Director de îngrijiri, 
Spitalul "Charles Perrens" din Bordeaux; 

 Manuel Bouvard, Profesor de medicină, specialist în probleme de autism, Spitalul 
"Charles Perrens" din Bordeaux ; 

 Thierry Biais, Director al Spitalului "Charles Perrens" din Bordeaux. 
În Galaţi : 

 Responsabili de la Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați; 

 Elisabeta Lacatuş, Preşedintele Asociaţiei "Dincolo de Tăcere" Galaţi; 

 Mihaela Alupoaie, Director al Direcţiei de Asistenţă Socială - Primăria Galaţi. 
                    
2)  Schimburi științifice în sectoarele – acvacultură, gestionarea resurselor acvatice şi 
œnologie, continuarea activităților de formare în domeniul vinificației  
Viticultura reprezintă astăzi o parte importantă a activității economice din Galați.  Unul dintre 
obiectivele acestei axe este de a permite dezvoltarea durabilă a activităților agroalimentare 
din regiune, prin încurajarea diversificării acestora și prin contribuția la modernizarea 
organizațiilor din domeniu. 
Cercetarea științifică și schimburile între specialiştii în acvacultură și gestionarea durabilă a 
resurselor acvatice au fost integrate la sfârșitul anului 2018 în programul de cooperare 
descentralizată dintre cele două regiuni. 
2-1) : Schimburi științifice în domeniul acvaculturii și gestionarea durabilă a resurselor 
acvatice, sprijin pentru crearea unui Centru Internațional de Cercetare pentru 
Conservarea Sturionilor  și  a Speciilor Migratoare de Pești din Delta Dunării 
Anumite schimburi desfășurate în mai și septembrie 2018 au făcut posibilă inițierea unor 
proiecte de cooperare științifică și schimburi universitare care implică studenți și cercetători.  
Primirea cercetătorilor români în mai 2018, realizată în parteneriat cu Universitatea din 
Bordeaux, INRA, Centrul de Cercetare a Ecosistemelor Aquatice din Arcachon și IRSTEA 
Saint-Seurin, precum și trimiterea unei misiuni științifice la Galați, formată din trei cercetători 
de la Universitatea din Bordeaux și IRSTEA în septembrie 2018 au pus bazele. 
Obiectiv:  
Punerea în practică de schimburi dinamice între oamenii de știință, încurajarea mobilităţii 
studenților și a cercetătorilor, sprijin pentru proiectarea și urmărirea lucrărilor la Noul Centru 
Internațional de Conservare a Sturionilor și a Speciilor Migratoare de Pești din Delta Dunării 
în vederea îmbunătățirii nivelului de cercetare și o mai bună conservare a speciilor aflate în 
pericol. 
Conţinut : 

 Primirea în Nouvelle - Aquitaine pe o perioadă de 8 zile a trei cercetători de la Centrul 
de Cercetare "MoRas" si de la Centrul de Cercetare a Sturionilor, a Habitatelor 
Acvatice și Biodiversității, aparținând Universității "Dunărea de Jos" din Galați. 
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 Vizite reciproce a 1-2 studenți  de nivel master între Universitatea din Bordeaux si 
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi; 

 Trimiterea a 2 cercetători pentru consiliere și monitorizarea lucrărilor de construcție 
pentru  clădirile Centrului Internațional de Cercetare pentru Conservarea Sturionului și 
a Speciilor Migratoare de Pești din Delta Dunării, pe o perioadă de 5 zile. 

 Trimiterea a 2 experți la Centrul Internațional de Cercetare pentru Conservarea 
Sturionului și a Speciilor Migratoare de Pești din Delta Dunării pentru a sprijini 
proiectarea și monitorizarea lucrărilor de construcție a clădirilor. 

 Primirea a 2 - 3 cercetători specializați în ecosistemul acvatic în cadrul schimburilor 
științifice și pregătirea de proiecte de cercetare comune pe o perioadă de 8 zile; 

 Trimiterea a 2 experți specializați în ecosistemul acvatic pe o perioadă de 5 zile; 

 Misiune de evaluare și prospectare formată din trei experți, cu o durată de 4 zile la 
sfârșitul programului, pentru a face bilanțul acțiunilor planificate și a perspectivelor 
viitoare. 

Parteneri implicaţi : 
In Nouvelle-Aquitaine : 

 EPL din Blanquefort-Bordeaux-Gironde; 

 IRSTEA Saint-Serin; 

 UMR, CNRS 5805 EPOC (Conditiile de Mediu şi Paleomediu oceanice si 
continentale), Universitatea din Bordeaux.  

Ȋn Galati : 

 Centrul de Cercetare "MoRas", Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi; 

 Centrul de Cercetare a Sturionilor, Habitatelor Acvatice și Biodiversității din cadrul 
Universității "Dunărea de Jos" Galați; 

 Facultatea de Științe și Ingineria Alimentelor, Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi; 

 Asociația pentru Dezvoltare Durabilă a Zonei "Prut-Dunăre" Galaţi; 

 Consiliul Judeţean Galaţi. 
Coordonatori: 
În Nouvelle-Aquitaine : 

 Alain Sixtre, Coordonator al domeniului agricultură și acvacultură, EPL din 
Blanquefort-Bordeaux-Gironde; 

 Eric Rochard, Director al Unității de cercetare a ecosistemelor acvatice a stației 
IRSTEA din Saint Serin; 

 Jérôme Cachot, Profesor universitar specialist în Ecotoxicologie acvatică și toxicologia 
de mediu, Universitatea din Bordeaux; 

 Blandine Davail, Lector UMR, CNRS 5805 EPOC Ecotoxicologie acvatică, Toxicologia 
de mediu, Universitatea din Bordeaux; 

 Patrice Gonzalez, Cercetător în ecotoxicologie acvatică CNRS Stația Marină 
Arcachon; 

 Ludovic Lareynie, Sef Serviciu Europa, Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine; 

 Han-Fang Julie Zhu, responsabil misiune,  Serviciu Europa și Internaţional, Consiliul 
Regional Nouvelle-Aquitaine. 

În Galaţi: 

 Iulia Grecu, Resposabil proiecte de schimburi, Lector la Facultatea de Științe și 
Ingineria Alimentelor – Universitatea  "Dunărea de Jos" Galaţi; 

 Lorena Dediu, Lector la Facultatea Transfrontalieră de Ştiinţe Umaniste, Economice şi 
Inginereşti, Coordonator științific al Centrului de Cercetare "MoRas"  - Universitatea  
"Dunărea de Jos" Galaţi; 
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 Tudor Ionescu, Director al Centrului de Cercetare a Sturionilor, Habitatelor Acvatice și 
Biodiversității din cadrul Universității "Dunărea de Jos" Galați; 

 Stefan Petrea, Lector la Facultatea de Științe și Ingineria Alimentelor - Universitatea  
"Dunărea de Jos" Galaţi ; 

 Corina Sofrone, Director al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă a zonei "Prut-
Dunăre" Galaţi ; 

 Carmen Coca, Consilier – Compartiment de Cooperare Internaţională, Departamentul de 
Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Monica Busuioc, Inspector de specialitate (responsabil de misiune) -  Compartiment de 
Cooperare Internaţională, Departamentul de Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Galaţi. 

2-2) Structurarea și modernizarea sectorului vitivinicol și schimburile în sectorul 
oenologic 
Evaluarea acțiunilor întreprinse în contextul formării continue a sectorului vitivinicol în 
perioada 2015-2018 este controversată. În cadrul misiunii de evaluare de la sfârșitul lunii 
octombrie 2018, o solicitare de schimburi din domeniului oenologic, formulată de Facultatea 
de Științe și Ingineria Alimentelor din Galați, a atras interesul părților.  
La solicitarea Consiliului Județean Galaţi, vor fi continuate primirile în formare a personalului 
Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru, sub rezerva unui nou 
dinamism în viitoarele schimburi. 
Obiectiv: facilitarea schimburilor între centrele de cercetare oenologică și vitivinicolă, 
contribuind la îmbunătățirea modernizării acestor sectoare. 
Conţinut: 

 Primirea a 2 oenologi  de la Facultatea de Științe și Ingineria Alimentelor din cadrul 
Universității "Dunărea de Jos" din Galați, pentru o perioadă de 8 zile, pentru vizite 
tehnice și întâlniri profesionale cu omologii lor din cadrul Science Agro (ENITA) din 
Bordeaux, ISVV și alte instituții din domeniu. 

 Primirea unui tehnician de la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură si 
Vinificaţie Bujoru pentru un stagiu de perfecţionare a tehnicilor de vinificație, pentru o 
perioadă de 10 zile. 

Parteneri implicaţi :  
În Nouvelle-Aquitaine: 

 Universitatea din Bordeaux; 

 Institut Superior de Viticultură şi Vinificaţie; 

 INRA Nouvelle-Aquitaine; 

 Institutul Superior de Viticultură şi Vinificaţie din Nouvelle-Aquitaine (Vinopôle, 
Blanquefort); 

 Podgoriile din cadrul EPL din Blanquefort-Bordeaux-Gironde; 

 Școala Națională Superioară de Științe Agronomice din Bordeaux. 
În Galaţi : 

 Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Bujoru; 

 Facultatea de Științe și Ingineria Alimentelor – Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi; 

 Consiliul Judeţean Galaţi. 
Coordonatori: 
În Nouvelle-Aquitaine: 

 Alain Sixtre, Coordonator al domeniului agricultură și acvacultură, EPL din 
Blanquefort-Bordeaux-Gironde; 

 Jean-Philippe Roby, Director de cercetare, Şcoala Naţională Superioară de Stiinţe 
Agronomice din Bordeaux; 

 Pierre-Jean Combalier, Director CFA, EPL din Blanquefort-Bordeaux-Gironde; 

 Thierry Adam, Director EPL din Blanquefort-Bordeaux-Gironde. 
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În Galaţi : 

 Alina Donici, Director al  Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi 
Vinificaţie Bujoru; 

 Gabiela Rapeanu, Profesor, Cercetător în cadrul Serviciului Oenologie al Facultăţii de 
Stiinţe şi Ingineria Alimentelor, Galaţi; 

 Camelia Vizireanu, Profesor, Decan al Facultăţii de Științe și Ingineria Alimentelor – 
Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi; 

 Carmen Coca, Consilier – Compartiment de Cooperare Internaţională, Departamentul 
de Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Monica Busuioc, Inspector de specialitate (responsabil de misiune) -  Compartiment de 
Cooperare Internaţională, Departamentul de Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean 
Galaţi. 

 
2-3)  Sprijin pentru reforma liceelor agricole din România (ieșirea școlilor agricole de 
sub autoritatea Ministerului Educației Naționale în beneficiul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale din România) solicitată de domnul Floricel Dima, Secretar de Stat 
Adjunct în cadrul Ministerului  Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România. 
Acest proiect ambițios a suferit blocaje în Senat și ar putea fi deblocat la sfârșitul anului 2019. 
Domnul Dima dorește să implice regiunea noastră pentru realizarea proiectului de reformă a 
liceelor agricole din România. Acest proiect ar putea fi inițiat numai dacă Senatul aprobă 
această reformă. 
Obiectiv: 
Reformarea sistemului educational agricol din România în vederea modernizării şi dezvoltării 
unei educații de calitate, adaptată nevoilor pieței forței de muncă din România și Europa. 
Continuţ : 
Primirea a 6 - 7 directori de licee agricole pentru un stagiu de studii pe o durată de 8 zile. 
Parteneri implicaţi : 
In Franţa şi în  Nouvelle- Aquitaine: 

 Ministerul Agriculturii şi  Alimentaţiei, DRAF Nouvelle-Aquitaine; 

 ELP din Blanquefort-Bordeaux-Gironde. 
În Romania şi în Galaţi: 

 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România; 

  Ambasada Franței în România; 

 Consiliul Judeţean Galaţi. 
Coordonatori: 
În Franţa: 

 Alain Sixtre, Coordonator al domeniului agricultură și acvacultură, EPL din 
Blanquefort-Bordeaux-Gironde; 

 Thierry Adam, Director EPL din Blanquefort-Bordeaux-Gironde; 

 Pierre-Jean Combalier, Director CFA, EPL din Blanquefort-Bordeaux-Gironde. 
În România: 

 Floricel Dima, Secretar de Stat Adjunct, responsabil cu reforma educației agricole, 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România; 

 Stéphane Césari, Ataşat pentru Cooperare Descentralizată, Ambasada Franței în 
România; 

 Camelia Epure, Consiliul Judeţean Galaţi. 
 
3) Schimburi directe între municipalităţi  
Obiectivul este de a consolida mobilitatea elevilor și profesorilor, de a dezvolta o cetățenie 
europeană prin schimburi educaționale, culturale, sportive, economice și administrative. 
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3-1) Schimburi directe între municipalităţi 
3-1-1) Schimburi între oraşele La Réole, Tecuci şi Galaţi 
În urma misiunii de evaluare care  a avut loc la Galați în octombrie 2018 la care a participat dl 
Bruno Marty, primarul din La Réole, s-au remarcat dinamismul și impactul pozitiv al 
schimburilor realizate anterior asupra unităţilor teritoriale implicate. Liceele "Jean Renou" din 
La Réole și "Jean Moulin de Langon" au convenit să realizeze un proiect de schimb în 
Regiunea Sud-Gironde. Proiectul se bazează pe mutualizarea schimburilor prin includerea 
schimburilor școlare directe între licee și partenerii lor din Galati.  
În plus, un schimb direct între colegii din La Réole și Tecuci a contribuit la îmbogățirea  
acestor colaborări. Scopul este de a continua aprofundarea schimburilor între licee și colegii 
şi de a adăuga o nouă componentă care să integreze schimburi de bune practici între 
personalul angajat la primăriile din La Réole și Tecuci. În plus, un proiect de participare la 
târgurile agroalimentare și economice din aceste teritorii pentru a promova schimburile 
economice a îmbogățit acest proiect. Cele două municipalități ar putea expune și 
comercializa produsele locale și regionale în cadrul unei colaborări.  
Obiectiv:  
Obiectivul este de a promova schimburile directe între unităţi teritoriale, de a consolida 
mobilitatea elevilor și profesorilor. Este o modalitate mai largă de a  contribui la dezvoltarea 
cunoștințelor reciproce între cetățenii europeni, dar și de a consolida autonomia elevilor 
participanți. De asemenea, se regăseşte o dimensiune economică prin participarea 
producătorilor români la un târg agricol din Franța. Participarea la acest eveniment vizează 
creșterea oportunităților comerciale ale produselor locale din România. 
Conţinut: 

 Trimiterea la Tecuci a unui responsabil cu probleme de tineret din cadrul Primăriei La 
Réole pentru o perioadă de 15 zile; 

 Primirea în La Réole a 5-6 producători din Tecuci în vederea participării la Târgul 
agroalimentar și  stabilirii legăturii cu distribuitorii de produse în scopul comercializării 
produselor tecucene;  

 Trimiterea a 2-3 producători locali pentru a participa la târgul economic din Tecuci; 

 Primirea a 12 elevi de liceu însoțiti de un profesor în liceele "Jean Renou" din La Réole 
și "Jean Moulin" din Langon pentru un stagiu de studiu de 4 săptămâni; 

 Primire în La Réole și Langon a 12 elevi de liceu însoțiți de profesorii lor pentru o 
stagiu de descoperire a mediului economic; 

 Primirea în La Réole a 6 elevi de gimnaziu însoțiți de de profesorii lor pentru o vizită de 
descoperire cu o durată de 8 zile; 

 Trimiterea la Galați a 12 elevi de liceu pentru un stagiu de descoperire a mediului 
economic; 

 Trimiterea la Tecuci a 6 elevi de gimnaziu însoţiţi de un profesor pentru o vizită de 
descoperire  cu o durată de 8 zile; 

 Trimiterea la Tecuci a unui funcționar responsabil cu probleme de tineret de la 
Primăria La Réole  pentru un schimb de bune practici în vederea dezvoltării 
schimburilor directe între tinerii din cele două unităţi teritoriale; 

 Primirea a 5 liceeni muzicieni de la Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin" pentru a participa la 
Orchestra Europeană din cadrul Noului Festival din regiunea Nouvelle - Aquitaine, 
precum și, la Festivalul de Muzică organizat de şi pentru elevii de liceu din La Réole; 

 Acordarea de sprijin pentru proiectele de mobilitate din cadrul ERASMUS + între 
liceele : "Jean Renou" din La Réole, "Jean Moulin" din Langon, Liceul de Arte "Dimitrie 
Cuclin" Galați și Colegiul Economic " Virgil Madgearu" Galați, planificat pentru luna 
martie 2019. 
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Parteneri implicaţi : 
În Nouvelle - Aquitaine : 

 Primăria La Réole; 

 Comitetul de Infrăţire La Réole; 

 Asociaţia de înfrăţiri și cooperări europeane și internaționale din La Réole; 

 Liceu "Jean Renou" din La Réole; 

 Şcoala gimnazială din La Réole; 

 Liceu "Jean Moulin" din Langon. 
În Galaţi şi în Tecuci: 

 Primăria Tecuci; 

 Colegiul Naţional "Spiru Haret" Tecuci; 

 Colegiul Naţional "Calistrat Hoga" Tecuci; 

 Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin" Galaţi; 

 Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Galaţi; 

 Consiliul Judeţean Galaţi. 
Coordonatori: 
Ȋn Nouvelle-Aquitaine: 
Bruno Marty, Primar  La Réole; 
Bernadette Cousin, Preşedinte al Comitetului de Infrăţire şi Viceprimar în La Réole; 
Vincent Gorse, Director al Liceului "Jean Renou"  din La Réole; 
Christophe Caze, Director al Liceului "Jean Moulin" din Langon. 
În Galaţi şi în Tecuci: 
Marilena Rîpă, Director al Colegiului Economic "Virgil Madgearu" Galaţi; 
Camelia Mitache, Profesor,  Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Galaţi; 
Mircea Titi Rosca, Director al Liceului de Arte "Dimitrie Cuclin" Galaţi; 
Larisa Pelin, Profesor, Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin" Galaţi; 
Constatin Hurdubae, Primăria Mun. Tecuci; 
Carmen Coca, Consilier - Compartiment de Cooperare Internaţională, Departamentul de 
Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Galaţi; 
Monica Busuioc, Inspector de specialitate (responsabil de misiune) -  Compartiment de 
Cooperare Internaţională, Departamentul de Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Galaţi. 
 
3-2)  Schimburi directe între Liceul "Arnault  Daniel" din Ribérac şi Colegiul Naţional " 
Alexandru Ioan Cuza" din Galaţi 
Colegiul "Alexandru Ioan Cuza" și Liceul "Dimitrie Cuclin" din Galați sunt parteneri cu liceele 
"Jean Renou" din La Réole și "Arnault Daniel" din Ribérac. Au avut loc schimburi directe între 
liceeni și profesori în cadrul stagiilor de studiu axate pe descoperirea culturală și geografică a 
fiecărei regiuni. Liceul "Arnault Daniel" din Ribérac a adăugat noi teme în cadrul schimburilor, 
în special în domeniul documentar și cinematografic. 
Obiectiv : Acest domeniu vizează promovarea schimburilor directe între licee și consolidarea 
mobilității liceenilor și profesorilor. Scopul este de a contribui la dezvoltarea unei cetățenii 
europene și de a întâlni cetățeni europeni, precum  şi de a dezvolta autonomia tinerilor 
participanți. 
Conţinut: 

 Primirea a trei profesori de la Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" pentru schimb 
de practici pedagogice, cu o durată de  o săptămână ; 

 Primirea a 9 elevi de liceu din Galați pentru stagii de studiu de la patru până la șase 
săptămâni; 

 Trimiterea la Galaţi a 6 - 9 liceeni însoţiţi de profesorii lor pentru stagii între 1 şi 4 
săptămâni, 
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 Sprijin în demersurile de dezvoltare a parteneriatelor în cadrul programului ERASMUS 
+ între Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" din Galaţi și liceul "Arnault Daniel " din 
Ribérac și Liceul "Guez de Balzac" din Angoulême. 

 
Parteneri implicaţi: 
Ȋn Nouvelle-Aquitaine : 
Liceul "Arnault Daniel" din Ribérac; 
Liceul "Guez de Balzac" din Angoulême. 
Ȋn Galaţi : 
Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Galaţi; 
Consiliul Judeţean Galaţi. 
Coordonatori: 
În Nouvelle-Aquitaine : 
Martine Canet-Boireau, Director al Liceului "Arnault Daniel" din Ribérac; 
Françoise Lamie, Profesor de limba franceză la Liceul "Guez de Balzac" din Angoulême; 
Ludovic Lareynie, Şef de serviciu Europa,  Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine; 
Han Fang Julie Zhu, responsabil misiune,  Serviciu Europa și Internaţional, Consiliul Regional 
Nouvelle-Aquitaine. 
Ȋn Galaţi :      
Iulia Maria-Chirnoagă, Director al Colegiului Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Galaţi; 
Monica Iancu, Profesor, Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" Galaţi; 
Carmen Coca, Consilier – Compartiment de Cooperare Internaţională, Departamentul de 
Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Galaţi; 
Monica Busuioc, Inspector de specialitate (responsabil de misiune) -  Compartiment de 
Cooperare Internaţională, Departamentul de Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Galaţi. 
 
3-3) Schimburi directe între tineri muzicieni si sportivi  din oraşele înfrăţite Pessac şi 
Galaţi 
Orașele Galați și Pessac dezvoltă relații de schimb din anul 1992, începutul relaţiilor fiind 
marcat de ajutoare umanitare oferite în urma evenimentelor legate de căderea comunismului 
din 1989. Schimburile culturale și sportive au fost inițiate începand cu anul 2000 și se 
dezvoltă, contribuind la apropierea cetățenilor din cele două orașe, în special a tinerilor. 
La solicitarea Comitetului de Infrăţire din Pessac pentru o nouă orientare a schimburilor a 
schimburilor către sectorul muzical, în urma misiunii de evaluare a programului de cooperare 
descentralizată dintre regiunea Nouvelle-Aquitaine şi judeţul Galați, din octombrie 2018,  
întâlnirea de lucru cu Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin" din Galați a dus la inițierea un nou 
proiect de schimb între școlile muzicale franco-române din Galați și Pessac.  
Liceul de Artă "Dimitrie Cuclin" pregătește viitori muzicieni profesioniști, numeroşi muzicieni 
renumiți provenind din această instituţie de învăţământ. Cele două școli de muzică Pessac 
pregătesc muzicieni amatori. Intâlnirile și schimburile corespund așteptărilor părților 
interesate alimentând diferenţele în vederea îmbogățirii artistice și culturale, contribuind la o 
mai bună cunoaștere între cetățenii europeni și luptând împotriva izolării. 
 
3-3-1) Schimburi pedagogice și colaborări muzicale între școlile de muzică și 
organizarea unui concert  în oglindă  
Obiectiv: 
Dezvoltarea schimburilor culturale și umane între cele două orașe pe teme muzicale 
permiţând îmbogățirea creației artistice și cunoașterea reciprocă între cetățeni. Schimburi în 
domeniul muzical  între Franța și România; 
Conţinut: 
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Pregătire și schimburi între  profesori de muzică de la Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin" Galați, 
Școala de Muzică "Verthamon Haut-Brion", Asociaţia "Espace de Musique"  din Pessac pe tot 
parcursul anului școlar; 
Trimiterea la Galaţi a 50 de tineri muzicieni din Pessac (între 14 și 18 ani), însoțiți de 
profesori cu o durata de  8 zile, cu ocazia celei de-a 205 aniversări a compozitorului Lv. 
Beethoven; 
Organizarea de sesiuni de lucru în comun pentru tineri muzicieni francezi și români împreună 
cu profesorii; 
Participarea la cursuri de muzică ; 
Concert final co-organizat si realizat împreună cu echipa Liceului de Arte "Dimitrie Cuclin "  
spre finalul sesiunilor de lucru; 
Primirea la Pessac a 25 de tineri muzicieni de la Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin" Galați; 
Sesiuni de lucru în comun pentru tineri muzicieni francezi și români împreuna cu profesorii ; 
Participarea la cursuri de muzică ; 
Concert final co-organizat si realizat cu celor  două școli de muzică din Pessac spre finalul 
vizitei. 
Parteneri implicaţi: 
În Nouvelle-Aquitaine : 
Primăria Pessac, 
Scoala de Muzică "Verthamon Haut-Brion", 
Asociaţia "Espace de Musique" din Pessac, 
Comitetul de Infrăţire din Pessac, 
Consiliul Regional din Nouvelle-Aquitaine. 
În Galaţi: 
Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin" Galati, 
Primăria Municipiului Galaţi; 
Consiliul Judeţean Galaţi. 
Coordonatori: 
În Nouvelle-Aquitaine : 
Jean-Marie Juan, Director al Scolii de Muzică "Verthamon Haut-Brion", 
Jean-Bernard Canton, Preşedintele Comitetului de Infrăţire din Pessac, 
Fabien Leroy, Director de Cabinet,  Primăria Pessac, 
Ludovic Lareynie, Sef Serviciu Europa, Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine, 
Han-Fang Julie Zhu, Responsabil misiune,  Serviciu Europa și Internaţional, Consiliul 
Regional Nouvelle-Aquitaine. 
În Galaţi : 
Mircea Titi-Rosca, Director al  Liceului  de Arte "Dimitrie Cuclin"  Galaţi, 
Sorin Oancea, Responsabil proiect, Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin" Galaţi, 
Larisa Pelin,  Profesor, coordonator al proiectului muzical cu Nouvelle-Aquitaine, Liceul  de 
Arte "Dimitrie Cuclin" Galaţi, 
Manuela Cazan, Biroul de relații externe și investitori, Primăria Mun. Galaţi, 
Carmen Coca, Consilier – Compartiment de Cooperare Internaţională, Departamentul de 
Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Galaţi; 
Monica Busuioc, Inspector de specialitate (responsabil de misiune) -  Compartiment de 
Cooperare Internatională, Departamentul de Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Galaţi. 
 
3-3-2) Schimburi de tineri în cadrul turneului de rugby 
Schimburile între cluburile de rugby din ambele orașe se desfăşoară din 2009 și au fost 
întrerupte în 2014 din cauza lipsei mijloacelor financiare. La inițiativa oraşelor Galați și 
Pessac, la cererea cluburilor de rugby, părțile interesate au decis să relanseze schimburile 
sportive.  
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Obiectiv: 
Dezvoltarea unor valori universale, precum respectul, curajul, autodepăşirea și consolidarea 
legăturilor de prietenie între cetățenii europeni. 
Continuţ : 
Trimiterea a 25 de tineri sportivi din Pessac la Galaţi pe o perioadă de 8 zile; 
Schimburi de bune practici sportive; 
Un meci co-organizat și realizat împreună cu clubul de rugby din Galaţi; 
Primirea a 25 de tineri sportivi din Galaţi la Pessac pe o perioadă de 8 zile; 
Schimburi de bune practici sportive; 
Un meci co-organizat și realizat împreună cu clubul de rugby din Pessac. 
Parteneri implicaţi 
În Nouvelle-Aquitaine : 
Clubul de rugby din Pessac, 
Comitetul de Infrăţire din  Pessac, 
Primăria Pessac 
Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine. 
În Galaţi: 
Colegiul Tehnic "Traian Vuia" Galaţi, 
Primăria Mun. Galaţi 
Consiliul Judeţean Galaţi 
Coordonatori: 

În Nouvelle-Aquitaine : 
Olivier Blanc, Preşedintele Clubului de rugby din Pessac 
Jean-Bernard Canton, Preşedintele Comitetului de Infrăţire din Pessac, 
Fabien Leroy, Director de Cabinet, Primăria Pessac, 
Ludovic Lareynie, Sef Serviciu Europa, Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine, 
Han-Fang Julie Zhu, responsabil misiune,  Serviciu Europa și Internaţional, Consiliul Regional 
Nouvelle-Aquitaine. 
În Galaţi : 
Gelu Homner, Preşedintele Clubului de rugby şi Director al Colegiului  Tehnic "Traian Vuia" 
Galaţi, 
Carmen Coca, Consilier – Compartiment de Cooperare Internaţională, Departamentul de Dezvoltare 
Regională, Consiliul Judeţean Galaţi; 
Monica Busuioc, Inspector de specialitate (responsabil de misiune) -  Compartiment de Cooperare 
Internaţională, Departamentul de Dezvoltare Regională, Consiliul Judeţean Galaţi. 

4) Schimburi de bune practici în gestionarea fondurilor europene - dosare mari 
În cursul misiunii de evaluare din octombrie anul trecut din cadrul programului de cooperare 
descentralizată stabilit între regiunea Nouvelle Aquitaine și Judeţul Galaţi,  o solicitare de 
schimburi de bune practici formulată de doamna Epure, Direcţia de Dezvoltare Regională, a 
atras interesul părților. 
Obiectiv : 

Schimburi de bune practici şi schimb de expertiză în domeniul fondurilor europene 
contribuind la consolidarea cunoștințelor și a competențelor în gestionarea dosarelor mari 
pentru proiectele europene majore. 
Conţinut: 

Trimiterea la Galaţi a unui expert în fonduri europene pe o durată de 8 zile. 
Primirea a 1-2 funcționari cu atribuţii în gestionarea fondurilor europene din cadrul Consiliului 
Județean Galați pe o durată de 8 zile pentru schimburi cu omologii lor în domeniul gestionării 
dosarelor mari. 
Parteneri implicați: 
În Nouvelle-Aquitaine   

Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine, 
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În Galaţi : 
Consiliul Judeţean  Galaţi, 
Coordinatori: 
În Nouvelle-Aquitaine : 
Jean-Michel Arrivé, Director, Departamentul de Cooperare, Consiliul Regional Nouvelle-
Aquitaine, 
Ludovic Lareynie, Sef Serviciu Europa, Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine, 
Han-Fang Julie Zhu, Responsabil misiune,  Serviciu Europa și Internaţional, Consiliul 
Regional Nouvelle-Aquitaine. 
 
III. Misiune de evaluare cu o durată de 5 zile 
Obiectiv: 
Evaluarea ansamblului de acțiuni programate pe cele patru domenii pentru perioada 2019-
2021 și o reflectare prospectivă asupra viitorului proiectului de cooperare cu Judeţul Galaţi. 
Conţinut : 
Reuniuni de lucru, vizite pe teren și întâlniri între reprezentanții Consiliului Regional Nouvelle-
Aquitaine, responsabili din Nouvelle-Aquitaine din diferite axe ale programului şi coordonatorii 
de proiect din cadrul Consiliului Județean Galaţi, din cadrul universității și din alte organisme 
implicate din Galați. 
Coordonatori : 
Jacky Sauzeau, Director de îngrijiri, Spitalul "Charles Perrens" din Bordeaux,  
Manuel Bouvard, Profesor de medicină, specialist în probleme de autism, Spitalul "Charles 
Perrens" din Bordeaux ; 
Dominique Dallay, Profesor în medicină, Președintele Rețelei de protecție perinatală Aliénor 
Aquitaine, 
Séverine Barandon, Director al Scolii de Moaşe din Bordeaux, 
Alain Sixtre, Coordonator al domeniului agricultură și acvacultură, fost director al EPL din 
Blanquefort-Bordeaux-Gironde, 
Eric Rochard, Director al Centrului de cercetare  IRSTEA, Saint Serin, 
Bruno Marty, Primar  La Réole, 
Vincent Gorse, Director al Liceului "Jean Renou" din La Réole, 
Christophe Caze, Director al Liceului "Jean Moulin" din Langon, 
Christine Canet-Boireau, Director al Liceului "Arnault Daniel de Ribérac", 
Jean-Marie Juan, Director al Scolii de Muzică din Pessac, 
Jean-Bernard Canton, Preşedintele Comitetului de Infrăţire din Pessac, 
Ludovic Lareynie, Sef Serviciu Europa, Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine, 
Han-Fang Julie Zhu, Responsabil misiune, Serviciu Europa și Internaţional, Consiliul 
Regional Nouvelle-Aquitaine. 
 IV. Buget 
Buget estimat 

 
Cheltuieli estimate 

 
Sumă  

     1. Sănătate 

 Sprijin pentru crearea unor noi unități 
terapeutice și continuarea structurării Spitalului 
de Psihiatrie  "Elisabeta Doamna" din Galați; 

 Consolidarea capacităților operaționale și 
organizatorice ale asistentelor medicale 
și medicilor de la Spitalul de Psihiatrie 
"Elisabeta Doamna" Galați; 

  

 
 
 

291 369€ 
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 Sprijin pentru mobilitatea studenților, 
profesorilor, cercetătorilor din cadrul ERASMUS 
+ ; 

 Sprijin pentru crearea unei Unități Mamă-Copil 
pentru combaterea ratei foarte ridicate de 
mortalitate perinatală, în special sinuciderea 
tinerilor mame; 

 Sprijin pentru aprofundarea și perfecţionarea 
capacităților profesionale ale rețelei de 
protecție perinatală; 

 Sprijin pentru crearea unei noi metode legat de 
gestionarea problemelor de dependență ale 
femeilor însărcinate; 

 Primirea în formare a cadrelor didactice și 
studenților de la Şcoala de moașe; 

 Organizarea de seminarii tehnice și științifice 
pe tema protecției perinatale. 

     2. Agricultură, viticultură şi acvacultură 

 Sprijin pentru dezvoltarea Centrului de Educație 
Continuă și Cercetare Bujoru; 

 Sprijin pentru schimburile științifice în sectorul 
oenologiei; 

 Consolidarea schimburilor științifice și a bunelor 
practici profesionale în sectorul acvaculturii şi 
gestionării resurselor acvatice; 

 .  Sprijin pentru reforma sistemului de 
educație agricolă din România. 

 
 
 

 
 

67 361€ 

         3. Schimburi directe între 
municipalităţi, inclusiv educaţie şi tineret 

 Sprijin pentru schimburi între licee 
prin stagii imersive în mediul 
economic; 

 Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor 
europene; 

 Organizare de evenimente culturale 
pentru şi de către elevii de liceu; 

 Schimb de personal între 
municipalitățile Tecuci și La Réole; 

 Sprijin pentru schimburi de bune 
practici pedagogice între școlile de 
muzică și sport din orașele Galaţi și 
Pessac. 

 
 
 

181 160€ 

     4. Schimburi de bune practici în 
gestionarea fondurilor europene 

 Sprijin pentru dezvoltarea competenţelor 
profesionale, în special în gestionarea 
proiectelor majore finanțate din fonduri 
europene. 

 
 
 

13 390€ 

Total 553 280€ 
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S-a propus împărțirea sumei de 553 280 €  prevăzută pentru perioada de programare 2019-
2021 după cum urmează:  
 

Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine  176 800 € 
 

Consiliul Județean Galați 
Primăria Municipiului Galați 
Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. 
Apostol Andrei" Galați  
Universitatea „Dunărea de Jos” Galați 
Facultatea de Medicină și Farmacie Galați 
Facultatea de Stiinţa şi Ingineria 
Alimentelor Galați 
Spitalul de Psihiatrie ”Elisabeta Doamna” 
Galați 
Liceul de Artă "Dimitrie Cuclin" Galați 
Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza" 
Galați 
Colegiul Economic "Virgil Madgearu" Galați 
Primăria Tecuci 
Colegiul Național "Spiru Haret" Tecuci 
Colegiul Național "Calistrat Hogaș" Tecuci 

 
99 319 € 

Uniunea Europeană (ERASMUS+) 24 000 € 

Contribuţie elevi program ERASMUS+ 36 000 € 

Reţea Perinatală Aliénor Aquitaine 2000 € 

Universitatea şi Spitalul Universitar din 
Bordeaux 

42 000 € 

Spital "Charles Perrens" 90 000 € 

Liceul Agro-Viticol din  Blanquefort-
Bordeaux-Gironde şi IRSTEA Saint Serin 

28 061€ 
 

Liceu " Arnault Daniel de Ribérac" 6000€ 

Liceu "Jean Moulin" din Langon 
Liceu "Jean Renou" din La Réole 
Primăria din La Réole 
Comitetul de Infrăţire din La Réole 
Colegiu din La Réole 

 
 

  17 300€ 

Comitetul de Infrăţire din Pessac 
Scoala de muzică din Pessac 
Asociaţia "Espace de musique" din Pessac 
Oraş Pessac 
Club de rugby din Pessac 

31 800€ 
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V. ANEXE 
 Anexa 1 – Harta României 
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Anexa 2 – Rezumat acțiuni implementate în perioada  2003-2018 
 
1 Sănătate - Anii 2003-2018 
 

Acțiuni programate Realizări 

 
Asistență în crearea Facultății de 
Medicină  si sprijin pentru îmbunătățirea 
cunoștințelor științifice și medicale la 
Galați (trimitere de personal la Galaţi şi 
primire la Bordeaux). 

 
106 de profesori și studenți din domeniul 
medical au fost primiți / trimişi pentru a 
oferi formare la fața locului sau au fost 
găzduiți pentru a beneficia de stagii de 
formare și spitalicesti, inclusiv mobilitate în 
cadrul ERASMUS a studenţilor de la noua 
facultate de medicină pe o durată de 1 an 
universitar (7 persoane în afara  cadrului 
de finanţare al regiunii). 

 
Formarea în medicină la Galați, 
susținerea noii facultăţi de medicină 
(formare oferită la Galaţi) 

 
Trei sesiuni de formare pedagogică 
efectuate la Galaţi de dl. André Quinton, 
fost decan al Facultății de Medicină din 
Bordeaux. Aceste sesiuni de lungă durată 
au avut loc în 2004, 2005 și 2006 pentru 
toate cadrele didactice și studenți ai noii 
facultăți de medicină. 

 
Formare în psihologie și biologie la Galați 
 

 
O sesiune de formare la fața locului 
efectuată de către Dl. Mayer, Profesor de 
medicina la Universitatea din Bordeaux, în 
2005 

 
Formare la Bordeaux pentru secțiunea 
franceză a bibliotecii din cadrul Facultății 
de medicină din Galați 

 
Două sesiuni de formare la fața locului și o 
primire la Bordeaux cu privire la 
organizarea sistemului de împrumuturi 

 
Formare la fața locului pentru secțiunea 
franceză a bibliotecii Facultății de 
medicină din Galați 

 
Primirea a trei bibliotecari în formare la 
Bordeaux 

Sprijin pentru înființarea Şcolii de Moaşe 
din Galaţi 
 
Sprijin pentru crearea reţelei de protecţie 
perinatală  
 
Sprijin pentru perfecţionarea 
cunoştiinţelor profesionale și practicilor 
tehnice pentru studenții și cadrelor 
didactice de la noua școală de moaşe 

 
 
Primirea în formare teoretică,  stagii 
pentru  18 studenţi și 15 profesori în 2009 
și 2017, cu o durată de 3 săptămâni 
 

 
Seminar despre protecția perinatală 

 
Organizat în septembrie 2013 în 
parteneriat cu Ambasada Franței în 
România. Au fost prezenţi peste 200 de 
participanţi 
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Stagiu la Galați 

 
Trimiterea unei studente la medicină anul 
6 pentru un stagiu de vară la Galați în 
2010 

 
Primirea profesorilor în cadrul 
programului +ERASMUS 

 
Stagii de studiu pentru 10  profesori 
români de medicina (7 în afara  cadrului 
de finanţare al regiunii) cu privirile la 
practici și metode de predare, cu o durată 
de trei săptămâni în 2010 

 
Furnizare de documente și echipamente 
informatice 

 
Trimiterea unor lucrări în franceză și 
abonamente la reviste de noţiuni generale 
și de specialitate în vederea constituirii 
secției franceze a bibliotecii Facultății de 
Medicină și Farmacie din Galați. 
Expedierea unor echipamente informatice 
(4 calculatoare și 2 videoproiectoare). 
 

Furnizarea unui manechin educațional la 
Scoala de moașe 

Trimiterea unui manechin educațional la 
Scoala de moașe din Galați în 2018 

Comisia de coordonare Au fost organizate 8 reuniuni ale comisiei 
de coordonare, cea mai recentă a avut loc 
în octombrie 2018 cu ocazia misiunii de 
evaluare de la Galați 

 
Structurarea și consolidarea ofertei de 
îngrijire psihiatrică la Spitalul de 
Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați, 
obiectiv inițiat în 2015 

Primirea în formare a 12 persoane la 
Bordeaux - medici, psihologi și asistenţi 
medicali 

Misiunea cu participarea a  4 experți din 
Bordeaux  care a avut loc la Galați în 
2016 şi a vizat identificarea nevoilor de 
formare 
 

Trimiterea a 5 specialiști (psihiatru, 
psiholog, cadru sanitar și director de 
îngrijire) pentru a participa la seminarii de 
psihiatrie în 2017 care au reunit mai mult 
de 300 de participanți. 

Misiune de evaluare realizată de 3 experți 
din Bordeaux la Galați în octombrie ‘ 

 
Sprijin pentru crearea Centrului de 
îngrijire a copiilor cu autism din Galați 

 
Misiune cu participarea a  3 experți de la 
Spitalul Charles Perrens din Bordeaux la 
Galați în aprilie 2016, în vederea 
identificarii nevoilor de formare  
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Primirea în formare teoretică şi practică la 
Bordeaux si la Centrul de Resurse in 
Autism din Caychac, a  8 persoane 
(psiholog, educator, asistenta si medic) de 
la Asociaţia "Dincolo de Tacere", 
promotorul proiectului de creare a 
Centrului de îngrijire a copiiilor cu autism 
din Galați 

Seminar la Galaţi, organizat în parteneriat 
cu Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta 
Doamna" şi Asociația "Dincolo de Tacere" 
cu tematica autismul şi  abordarea sa 
terapeutică.  

 
2 Agro-Viticultură - Anii 2003-2018 
 

Acțiuni programate Realizări 

Trimitere de experți din Aquitaine la 
Galați 

8 misiuni de expertiză:  
-Agenția Interco International din Nouvelle- 
Aquitaine; 
-Piața de interes național din Brienne; 
- Liceul Agro-Viticol din Bordeaux-Gironde; 
- INRA Nouvelle Aquitaine; 
- ENITA din Bordeaux; 
- Camera de Agricultură din Gironde; 
- Camera Regională de Agricultură din 
Aquitaine. 

Stagii de lungă durată la Galați Trimiterea în anul 2004 a 2 studenți de la 
Science Agro (ENITA) din Bordeaux pe o 
perioadă de șase luni la Galați. 

Formare pe teme de organizare 
profesională: piețe engros, 
viticultură, procesarea cărnii și a 
laptelui 

Primirea a trei delegații formate din câte 6 
persoane, în total 18 responsabili din 
organizatii profesionale și antreprenori români 
în 3 grupe în Nouvelle-Aquitaine pentru a vizita 
organisme profesionale și a face schimburi de 
experienţă cu experți francezi în 2009, 2010 și 
2013 

Primirea unui reprezentant si a unor 
elevi de la Liceul agricol din Tecuci 

Primirea în Aquitaine a directoarei și a unui 
profesor pentru o durată de o săptămână; 
Stagiu de două luni pentru șase elevi între 
2009-2011. 

 
Primirea delegațiilor din Galați la 
salonul Vinitech/Sifel 

 
Primirea în 2008 și 2010 a două delegații de 6 
persoane și respectiv 12 persoane pentru 
vizite tehnice la exploatațiile viticole și 
participare la salonul Vinitech/Sifel. Întâlnire 
între directorul pieței de engros din Galați și 
omologul său din Aquitaine.   Întâlnire între 
directorii camerelor de agricultură din Galați și 
Aquitaine 
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Primirea unei delegații din sectorul 
agricol 

6 responsabili tehnici şi administrativi din 
sectorul agro-viticol și agroalimentar pentru 
participarea la salonul de agricultură de la 
Paris și realizarea de  întâlniri şi vizite în 
Aquitaine în 2010 

Primirea domnilor Nicolae 
Bacalbaşa-Preşedinte şi Dan-Lilion 
Gogoncea 

Septembrie 2015 

Primire în formare 6 persoane -  2 cercetători  în acvacultură şi  4 
din în agricultură -  în aprilie 2016 

Primirea pentru vizite și schimburi 
științifice în domeniul acvaculturii şi 
resurselor biologice acvatice 

 Primirea a doi cercetători în domeniul 
acvaculturii de la Universitatea din Galaţi în 
mai 2018  

Primire în formare Alina Donici – Director al Staţiunii de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi 
Vinificaţie (SCDVV) Bujor (anulata din cauza 
problemelor legate de transport in iunie 2018) 

Primire  Primirea unui tehnician viticol în stagiul de 
formare și schimbul de bune practici pe o 
perioadă de 3 săptămâni în septembrie 2018 

Trimitere  Septembrie 2018  - Misiune de identificare a 
perspectivelor de cercetare la Galaţi realizată 
de trei experți din Bordeaux  

Misiune de evaluare și prospectare 6 misiuni de evaluare au avut loc, din care 
ultima în octombrie 2018, efectuată de catre 
Dl. Alain Sixtre, coordonator al domeniului 
agricultură și acvacultură. 

 
3 Formarea funcționarilor - Anii 2009-2010 
 
Axă inițiată în 2008, continuată în 2009, rezultat controversat, nu s-a continuat în 2010. 

Acțiuni programate Realizări 

Formarea funcționarilor din administrația 
locală din Galați 

Primirea în vederea formării în regiunea 
Aquitaine, a unei delegaţii formate din 3 
funcţionari din administraţia locală din 
Galaţi având ca tematică administrație 
locală și aspecte europene în 2008 

Trimiterea la Galați a unui expert pe 
fonduri europene din Aquitaine 

Misiune de formare la Galați pe teme 
europene, în noiembrie 2009 

 
4 Tineret - Anii 2009-2018 
 

Acțiuni programate Realizări 

Participarea la juriul tinerilor europeni în 
cadrul FIPA 

Primirea în Aquitaine a unei eleve de liceu 
din Galați în ianuarie 2009 

Participarea liceenilor români la Festivalul 
liceenilor si a elevilor 
  

Primirea a 75 de liceeni împărțiți în 6 
grupuri (muzică și teatru) însoțiți de doi 
profesori în perioada 2009-2014 
  

Primirea de liceeni din Galați în licee din 24 elevi primiți pentru stagii de studiu de 
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regiunea Nouvelle-Aquitaine în cadrul 
unui stagiu școlar de lungă durată 

1-3 luni, repartizaţi la 4 licee : 
- 2011 - Liceul "Pape Clément" din 

Pessac, Liceul "Camille Jullian" din 
Bordeaux  

- Începând cu 2013 - au fost primiţi 
în fiecare an la Liceul "Jean 
Renou" din la Réole și Liceul 
"Arnault Daniel" din Ribérac. 

Trimiterea de liceeni din Nouivelle-
Aquitaine la Galați 

18 liceeni din Nouvelle- Aquitaine au 
efectuat stagii de 1 - 4 săptămâni la 
Galați 

 
Cursuri de descoperire geografică și 
culturală 

25 de elevi de liceu din Aquitaine au fost 
trimiși pentru vizite de descoperire de 
geografică și culturală 

Iniţierea de proiecte europene  Liceele "Jean Renou" din la Réole, 
"Arnault Daniel" din Ribérac şi  "Guez de 
Balzac"  din Angoulême au fost implicate 
alături de partenerii români în proiecte 
europene (popunerile nu au fost 
selectate), un nou proiect urmând a fi  
depus în martie 2019 prin schimbarea 
liderului (Colegiul Naţional "Alexandru I. 
Cuza va fi liderul). Trimiterea și primirea a 
câte  2 profesori în vederea pregătirii 
proiectelor în cadrul programului 
ERASMUS + 

Festivalul de Muzică organizat de şi 
pentru elevii de liceu din La Réole  
 
 

Două festivaluri în La Réole, la care 
Liceul de Arte "Dimitrie Cuclin" a 
participat de fiecare dată  cu câte 5 elevi 
însoțiți de profesor 

Schimburi de practici pedagogice Primirea a 6 profesori si trimiterea a 2 
profesori 

 
Schimburi  între licee pe tema cultură şi 
cinematografie 

Intervenţia profesorilor din Ribérac la 
Galati  
 
Liceul "Arnaut Daniel" din Ribérac și-au 
extins aria schimburilor. Doi profesori au 
fost trimiși la Galaţi pentru un schimb de 
10 zile. 

Trimitere si primire reciprocă de voluntari Trimitere și primire a unor voluntari în 
regim de reciprocitate între liceele "Jean-
Renou" din La Réole și Liceul de Arte 
"Dimitrie Cuclin" din Galaţi pentru o 
perioadă de 6 luni 

Noi participanţi se alătură la sfârșitul 
anului 2018 

Liceul "Guez de Balzac"  din Angoulême 
cu partenerul sau Liceul "Alexandru Ioan 
Cuza"  
Liceul "Jean Moulin" din Langon cu 
partenerul sau Colegiul Economic " Virgil 
Madgearu" elaborează în prezent un  
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proiect în cadrul ERASMUS cu scopul de 
a efectua schimburi directe între licee. 

 
5 Domenii referitoare la cărți 
 

Acțiuni programate Realizări 

 Misiune de identificare a nevoilor de 
formare, de materiale, de inovare și de 
modernizare 

O deplasare a directorului Asociației 
”Biblioteci fără frontiere” la Galați în 2011 

 
 
 
 Comisie de coordonare 

În iunie 2012, s-a constituit o comisie de 
coordonare care a colaborat cu 
directoarea Bibliotecii franceze din Galați, 
reprezentantul Asociației prietenilor 
bibliotecii franceze din Galați, Comitetul 
de înfrățire din Pessac și ”Biblioteca fără 
frontiere”. În lipsa unui acord, proiectul a 
fost suspendat.  

 
 
 
 
 
 



 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
NR. 7692/21.08.2019 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenției şi Programului cadru de cooperare 
descentralizată între Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galați și Regiunea Nouvelle-

Aquitaine prin Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine 2019-2021 
 
 

Cooperarea descentralizată dintre Consiliul Judeţean Galaţi (România) şi Consiliul Regional 
Nouvelle-Aquitaine (Republica Franceză) a fost iniţiată în anul 2000 prin semnarea unui Acord 
de cooperare între cele două instituţii. De atunci relaţiile de cooperare dintre cele două regiuni 
s-au concretizat prin mai multe proiecte de cooperare în perioadele 2003-2006, 2007-2008, 
2009-2010, 2011-2013 şi respectiv 2015-2017, dezvoltând activităţi în domenii precum sănătate 
şi formare medicală, domeniul agro-alimentar (domeniul pieţelor agroalimentare şi cel viti-
vinicol), administraţie publică, mobilitatea şi dezvoltarea tinerilor. 
 
Proiectele implementate în perioadele amintite au avut ca obiectiv principal cooperarea durabilă 
între Galaţi şi Nouvelle-Aquitaine în domenii esenţiale pentru dezvoltarea economică şi socială 
a regiunilor partenere, atingându-se totodată și următoarele obiective specifice: 
- ameliorarea situaţiei sanitare din Galaţi prin participarea la formări pentru personalul medical; 
- favorizarea dezvoltării sectorului agroalimentar prin sprijinirea formărilor iniţiale şi profesionale 
prin întruniri tehnice şi stagii şi, pe termen mai lung, prin schimburi între liceele din cele două 
regiuni; 
- dezvoltarea sectorului piețe din Galaţi cu sprijinul specialiştilor din Nouvelle-Aquitaine şi 
sprijinirea dezvoltării întregului sector. În acest sens gradul înalt de experienţă în domeniu al 
părţii franceze a reprezentat un sprijin real pentru agricultura judeţului Galaţi; 
- amplificarea intervenţiilor colectivităţilor teritoriale în favoarea mobilităţii internaţionale a 
tinerilor cetăţeni europeni pentru a creşte atractivitatea teritoriului naţional. Aceste intervenţii au 
permis schimbul de experienţă între liceenii şi studenţii din cele două regiuni. 
 
Printre rezultatele obţinute prin implementarea proiectelor de cooperare descentralizată Galați - 
Nouvelle-Aquitaine se numără: 
-  înființarea Facultății de Medicină și Farmacie și a Școlii de Moașe și îmbunătățirea constantă 
a condiţiilor de funcţionare a acestora şi a serviciilor medicale din Galaţi; 
-  introducerea unor noi forme de organizare profesională în domeniul viti-vinicol; 
-  ameliorarea guvernării locale şi îmbunătăţirea administraţiei locale; 
-  sprijin la crearea unei Europe a cetăţenilor prin schimburi de tineri; 
-  dezvoltarea socio-economică a celor două regiuni partenere. 
 
În urma misiunii de evaluare a acțiunilor pentru perioada 2015-2017, desfășurată în octombrie 
2018, cele două comunităţi își manifestă dorinţa comună de a încheia o nouă convenţie pentru 
o perioadă de trei ani care să corespundă unui program de acţiuni pentru a continua 
schimburile deja angajate, dezvoltând totodată noi axe de lucru. 
 
În cadrul convenției pentru perioada 2019-2021, partenerii se angajează să continue și să 
dezvolte schimburile inițiate anterior, inclusiv prin punerea în aplicare a acțiunilor de promovare 
a dezvoltării economice și sociale, schimbul de bune practici și consolidarea cooperării 
instituționale.  
 
Obiectivul acesteia este consolidarea politicilor publice locale prin proiecte de dezvoltare 
integrate, care să implice și societatea civilă. 
 



 

Domeniile de cooperare, stabilite de comun acord, având în vedere experiența anterioară în 
domeniu, precum și disponibilitatea de participare a partenerilor din cele două regiuni, se referă 
la: 
 
- schimburi instituționale și bune practici; 
- dezvoltarea formării în sectorul sănătății; 
- dezvoltarea educației universitare și cercetării în sectorul acvaculturii și gestionării resurselor 
acvatice; 
- organizarea profesională și interprofesională din sectorul agroalimentar; 
- cooperarea municipalităților din cele două unităţi administrativ teritoriale; 
- schimburi în domeniul educației și al tineretului. 
 
Bugetul total estimat al programului se ridică la 553.280 €. Județul Galați prin Consiliul Judeţean 
Galaţi se angajează să contribuie la finanțarea acestuia, cu o sumă de 30.000 €, Regiunea 
Nouvelle-Aquitaine cu o sumă de 176.800 €. Suma rămasă se distribuie între diferiții parteneri 
români, francezi și europeni, așa cum este detaliat în programul anexat la convenție. 
 
Pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a activităților aferente anului 2019 va fi 
alocată suma de maxim 10.000 euro, echivalent a 47.000 lei. 
 
Sumele vor fi utilizate pentru implementarea de activități specifice conform Programului de 
cooperare anexat Convenției. 
 
Având în vedere rezultatele bune obţinute în trecut, precum şi importanţa deosebită pe care o 
are cooperarea la nivel internaţional pentru dezvoltarea şi promovarea socio-economică a 
județului Galați, considerăm necesară implicarea Consiliului Județean Galați în susținerea 
activităţilor desfăşurate în colaborare cu partenerii francezi din Nouvelle-Aquitaine. 
 
Documentele supuse aprobării au fost elaborate de comun acord cu partenerii francezi, ţinându-
se cont de modificările solicitate de Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice din România. 
 
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 Convenției şi Programului cadru de cooperare descentralizată între Județul 
Galați prin Consiliul Judeţean Galați și Regiunea Nouvelle-Aquitaine prin Consiliul Regional 
Nouvelle-Aquitaine 2019-2021, în forma prezentată. 
 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 
Costel Fotea 

 
 
 
 
 
 

 
Carmen Coca/                                            D. Ex. – Laura-Delia Angheluţă 
1 ex./ 21.08.2019                                                                                                                    .  
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Direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Convenției şi Programului cadru de 
cooperare descentralizată între Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galați și 

Regiunea Nouvelle-Aquitaine prin Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine 2019-2021 
 
 

Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea Convenției şi 
Programului cadru de cooperare descentralizată între Județul Galați prin Consiliul 
Judeţean Galați și Regiunea Nouvelle-Aquitaine prin Consiliul Regional Nouvelle-
Aquitaine 2019-2021. 
 
Cooperarea descentralizată dintre Consiliul Judeţean Galaţi (România) şi Consiliul 
Regional Nouvelle-Aquitaine (Republica Franceză) a fost iniţiată în anul 2000 prin 
semnarea unui Acord de cooperare între cele două instituţii.  
 
De atunci relaţiile de cooperare dintre cele două regiuni s-au concretizat prin mai multe 
convenţii de cooperare în perioadele 2003-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2013 şi 
respectiv 2015-2017, dezvoltând activităţi în domenii precum sănătate şi formare 
medicală, domeniul agro-alimentar (domeniul pieţelor agroalimentare şi cel viti-vinicol), 
administraţie publică, mobilitatea şi dezvoltarea tinerilor. 
 
În urma misiunii de evaluare a acțiunilor pentru perioada 2015-2017, desfășurată în 
octombrie 2018, cele două comunităţi își manifestă dorinţa comună de a încheia o nouă 
convenţie pentru o perioadă de trei ani care să corespundă unui program de acţiuni 
pentru a continua schimburile deja angajate, dezvoltând totodată noi axe de lucru. 
 
Obiectivul noii convenții pentru perioada 2019-2021, este consolidarea politicilor publice 
locale prin proiecte de dezvoltare integrate, care să implice și societatea civilă.  
 
Domeniile de cooperare, stabilite de comun acord, având în vedere experiența anterioară 
în domeniu, precum și disponibilitatea de participare a partenerilor din cele două regiuni, 
se referă la: 
- schimburi instituționale și bune practici; 
- dezvoltarea formării în sectorul sănătății; 
- dezvoltarea educației universitare și cercetării în sectorul acvaculturii și gestionării 
resurselor acvatice; 
- organizarea profesională și interprofesională din sectorul agroalimentar; 
- cooperarea municipalităților din cele două unităţi administrativ teritoriale; 
- schimburi în domeniul educației și al tineretului. 
 
Bugetul total estimat al programului se ridică la 553.280 €. Județul Galați se angajează să 
contribuie la finanțarea acestuia, cu o sumă de 30.000 €, Regiunea Nouvelle-Aquitaine cu 
o sumă de 176.800 €. Suma rămasă se distribuie între diferiții parteneri români, francezi 
și europeni, așa cum este detaliat în programul anexat la convenție. 
 
Sumele vor fi utilizate pentru implementarea de activități specifice conform Programului 
de cooperare anexat Convenției. 
 



 

Pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a activităților aferente anului 2019 va 
fi alocată suma de maxim 10.000 euro, echivalent a 47.000 lei. 
 
Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază următoarele prevederi:  
 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, n. 555/5.VII.2019 art. 173 alin. 
(1) - „Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: 
(…) lit. b) - atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; (…) lit. d) - 
atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean; lit. e) - atribuţii 
privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”, alin. (5) – „În 
exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit 
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes judeţean privind: lit. a) – educaţia; lit. b) - serviciile sociale pentru 
protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi 
a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; lit. c) - sănătatea; (…) lit. e) – 
tineretul” şi alin (7) „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul 
judeţean: (…) lit. c) - hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte 
unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea la 
asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în 
vederea promovării unor interese comune.”;  

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 182 
alin. (1) „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu 
majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”. 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 196 
alin (1) „În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice 
locale adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau 
individual, după cum urmează:lit. a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă 
hotărâri” şi alin (2) „În organizarea executării sau executării în concret a legii, 
autorităţile deliberative şi cele executive adoptă, emit sau încheie, după caz, şi alte 
acte juridice prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.” 

- Legea nr. 590/2003 privind tratatele art. 41 alin (3) „Anterior semnării, proiectele de 
înţelegeri de cooperare pe care autorităţile administraţiei publice locale 
intenţionează să le încheie cu autorităţi similare din alte state vor fi avizate de către 
Ministerul Afacerilor Externe şi de către ministerul cu atribuţii de sprijin şi control al 
autorităţilor publice locale.” 

 
În aceste condiţii, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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