
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _______________________ 2020 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului și 
traducătorului Constantin FROSIN 

Iniţiatori: Consilieri județeni – DĂNĂILĂ Sorin, GAIU Magdalena, HULEA Angelu, IOSIF 
Iulian, RADU Valentin, SIMBANU Ionică, URSU Nicușor; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.638/21.07.2020 
  

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorilor; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) din anexa la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea 
Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”; 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Articol unic. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului, 
publicistului, eseistului, traducătorului Constantin FROSIN, remarcat în activitatea sa în 
domeniul francofoniei, personalitate marcantă a vieţii culturale judeţene, naţionale și 
internaționale, în semn de recunoaştere şi prețuire pentru prestigioasa şi bogata activitate 
literară adusă culturii naţionale, dar şi pentru contribuţia adusă la dezvoltarea, promovarea şi 
perpetuarea culturii județene, naționale și internaționale. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
    Secretarul General al Judeţului, 
           Ionel COCA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 5.638/21.07.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind  

acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului și 
traducătorului Constantin FROSIN 

 

 

 

Născut la 12 octombrie 1952 în comuna Herăstrău județul Vrancea, Constantin 
FROSIN şi-a legat destinul de Galaţi, loc unde trăieşte de când a absolvit, în 1976, Facultatea 
de limbi romanice, clasice şi orientale, secţia franceză-italiană, de la Universitatea din 
Bucureşti. Este doctor în filologie (cu o teză impresionantă, intitulată „Schimbarea limbii nu 
înseamnă schimbarea scriiturii“, coordonator al tezei fiind academicianul Eugen Simion), 
iar în ultimele decenii a fost mentorul a numeroase generaţii de studenţi la litere la 
Universităţile „Dunărea de Jos“ şi „Danubius“ Galați. 

Poet, publicist, eseist, traducător, s-a remarcat prin activitatea sa în domeniul 
francofoniei, fiind unul dintre cei mai consecvenți promotori ai culturii de limbă franceză. 
Profesorul universitar Constantin FROSIN a tradus în limba franceză peste 200 de opere ale 
literaturii române, fiind considerat unul dintre cei mai importanţi traducători români în 
viaţă. A scris 40 de cărţi  - de la studii filologice la poezie - pe care le-a publicat în ţară şi în 
străinătate. Este inclus în circa 40 de antologii naţionale şi europene, a fost publicat în 
peste 600 de reviste francofone. 

Este membru al aproape 100 de organizaţii, dintre care amintim: Uniunea 
Scriitorilor din România (USR), Asociaţia Autorilor şi Poeţilor din Franţa (AAPF), PEN Club 
Internaţional, Academia Fracophone, Academia Internațională Lutetia, Asociaţia 
Internaţională a Scriitorilor de Expresie Franceză (ADELF). Este preşedinte de onoare al 
Asociaţiei Traducătorilor din România, Cavaler al Ordinului „Arts et Lettres“ (Franţa), 
Ofiţer al Ordinului Palmes Academique (Franţa), Cavaler al Ordinul „Meritul Cultural 
Român“. Este Ofiţer al Ordinului Francez al Artei şi Literelor (2009), ofițer al Ordinului 
național francez „Laurii Academici“ (2004), distins de Parlamentul European cu „Trophée 
Gerner“ (1995), medaliat cu aur al Academiei Franţei (1999), medaliat cu aur al Renașterii 
Franceze (2012), câştigător al titlului de „Best Scientist of the Year 2014“, în domeniul 
Filologie, acordat de Universitatea din Cambridge. 

În 2018, Constantin FROSIN a reuşit să devină primul român care a câştigat două 
premii internaţionale acordate de Societatea Poeţilor Francezi (SPF). După „Premiul 
European de Poezie – Virgile“, el a reuşit să obţină şi „Premiul European de Traducere – 
Horace“.  

Constantin FROSIN editează la Galați, din salariul de profesor, revista „Le Courrier 
International de la Francophilie“, în care semnează importante personalități ale culturii 
franceze, mai exact, în comitetul științific figurând academicianul Eugen SIMION 
(președinte de onoare), academicianul Răzvan THEODORESCU, academicienii Jean 
CLAUZEL, Jean DUTOURD, Pierre BRUNEL, profesorii universitari Daniel–Henri PAGEAUX, 
Axel MAUGEY ș.a. 

În semn de recunoaștere şi respect pentru prestigioasa şi bogata activitate literară 
pusă în slujba culturii naţionale, dar şi pentru contribuţia la dezvoltarea, promovarea şi 
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perpetuarea culturii gălăţene atât în România, cât şi peste hotarele ţării, se propune 
acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului și traducătorului 
Constantin FROSIN. 

Solicităm avizarea prezentului proiect de către Comisia de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi 
de agrement şi de Comisia de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, 
de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale 
Consiliului Judeţean Galaţi.  

În baza considerentelor mai sus expuse, supunem spre dezbatere şedinţei în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de 
Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului și traducătorului Constantin FROSIN. 
 

 

Consilieri județeni:  DĂNĂILĂ Sorin 

    GAIU Magdalena 

 HULEA Angelu 

  IOSIF Iulian 

  RADU Valentin 

 SIMBANU Ionică 

URSU Nicușor 

 

 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 5.638/21.07.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind 
acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” 

scriitorului și traducătorului Constantin FROSIN 

 
 

Prin proiectul de hotărâre mai sus arătat, se propune şedinţei în plen acordarea 
titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului și traducătorului Constantin 
FROSIN. 

 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:  
a) starea de fapt – profesorul universitar Constantin FROSIN este o personalitate 
marcantă a vieții culturale judeţene, naţionale și internaționale. Născut la 12 octombrie 
1952 în comuna Herăstrău județul Vrancea, Constantin FROSIN şi-a legat destinul de Galaţi, 
loc unde trăieşte de când a absolvit, în 1976, Facultatea de limbi romanice, clasice şi 
orientale, secţia franceză-italiană, de la Universitatea din Bucureşti. Este doctor în filologie 
(cu o teză impresionantă, intitulată „Schimbarea limbii nu înseamnă schimbarea scriiturii“, 
coordonator al tezei fiind academicianul Eugen Simion), iar în ultimele decenii a fost 
mentorul a numeroase generaţii de studenţi la litere la Universităţile „Dunărea de Jos“ şi 
„Danubius“ Galați. Remarcat în activitatea sa în domeniul francofoniei, a tradus în limba 
franceză peste 200 de opere ale literaturii române, fiind considerat unul dintre cei mai 
importanţi traducători români în viaţă. A scris 40 de cărţi  - de la studii filologice la poezie - 
pe care le-a publicat în ţară şi în străinătate. În 2018, Constantin FROSIN a reuşit să devină 
primul român care a câştigat două premii internaţionale acordate de Societatea Poeţilor 
Francezi (SPF). După „Premiul European de Poezie – Virgile“, el a reuşit să obţină şi 
„Premiul European de Traducere – Horace“. 
b) starea de drept – proiectul de hotărâre este fundamentat pe prevederile Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea 
Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”. Astfel, 
în cuprinsul anexei actului administrativ, se stipulează faptul că această distincţie onorifică 
acordată de Consiliul Judeţean Galaţi se conferă persoanelor fizice din ţară şi din 
străinătate, a căror activitate este legată în mod deosebit de viaţa judeţului Galaţi.  

De asemenea, proiectul de hotărâre se fundamentează pe prevederile art. 173 alin. 
(1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu completările ulterioare: „alte atribuţii prevăzute de lege”. 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întrunește condițiile de legalitate. 
 

 

 

 

 

 Ica Mihai/1 ex./19.05.2020                                                                                                                                      Secretarul general al județului, Ionel COCA 

Direcţia Economie şi Finanţe,  
George STOICA 

Direcţia de Dezvoltare Regională,  
Laura ANGHELUȚĂ 

Direcţia Programe, 
Camelia EPURE  

 
 
 

Direcţia Arhitect Şef,  
____________________ 

 
 
 

Direcția Tehnică, 
Elena SĂNDULACHE  

 
 

 
 
 

Direcţia Patrimoniu,  
Constantin CRISTEA 

 
 
 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice,  

Andrei MIȘURNOV 
 


