
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _______________________ 2021 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” medicului 
cardiolog gălățean Radu GRIGORE 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13.719/12.01.2021 
  

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
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 solicitarea domnului Radu GRIGORE înregistrată la Consiliul 
Județean Galați sub nr. 13.719 din 29.12.2020; 
 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” medicului 
cardiolog gălățean Radu GRIGORE, personalitate marcantă a vieţii medicale judeţene, în 
semn de recunoaştere şi respect pentru prestigioasa şi bogata activitate medicală pusă în 
slujba comunității gălățene. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 

 
 

 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
    Secretarul General al Judeţului, 
           Ionel COCA 
                                      



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 13.719/12.01.2021 

 

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

acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” medicului cardiolog 
gălățean Radu GRIGORE 

 
 

Revista „Dunărea de Jos” a publicat la finele anului 2019, un articol al profesorului 
Ion Cioroiu, intitulat „Un eminent cardiolog român – medicul gălățean Radu Grigore”. 
Articolul îl prezintă pe unul dintre cei mai valoroşi medici cardiologi ai ţării noastre.  

Radu GRIGORE s-a născut la Independenţa, în vara anului 1927. După finalizarea 
celor şapte clase primare la şcoala din satul natal, Radu GRIGORE a urmat o parte a 
studiilor liceale la Şcoala Normală de Învăţători din Galaţi, apoi a susţinut examenul de 
capacitate şi a urmat cursurile Liceului „Vasile Alecsandri”, unde a fost elev timp de trei ani, 
între 1945 şi 1948. După absolvirea studiilor liceale, acesta a fost admis la Facultatea de 
Medicină din Cluj, al cărui student a fost în perioada anilor 1948–1954. 

După terminarea facultăţii, Radu GRIGORE a fost numit medic–şef al raionului 
Novaci (existent pe teritoriul actual al judeţului Gorj), unde a profesat aproximativ patru 
ani, aici începând şi specializarea în medicină internă, practicată câţiva ani după aceea şi la 
spitale din Pechea, Târgu Bujor şi Galaţi (Spitalul „Elisabeta Doamna”). Ulterior, a devenit 
medic–şef al Regiunii Galaţi (cel mai tânăr medic–şef de regiune din ţară), activând în 
această funcţie în perioada anilor 1960–1962. Ulterior s-a specializat în cardiologie la 
Institutul de Asistenţă a Cardiacilor din Bucureşti. 

După construirea Spitalului Judeţean din Galaţi, medicul Radu GRIGORE a fost cel 
care a înfiinţat secţia de cardiologie la această unitate spitalicească, timp de aproximativ 25 
de ani fiind şeful acestei secţii, până în momentul pensionării domniei sale. În această 
calitate, a acordat o atenţie deosebită dotării şi organizării secţiei de cardiologie, aducând 
eficiența secției la parametri profesionali aproape de clinicile universitare. A introdus 
pentru prima dată la Galați electroconversia în tulburările de ritm cardiac și electrocardio–
stimularea cu sondă electrod în ventriculul drept în situații critice, agonice, fiind astfel 
singura unitate neuniversitară din țară care a introdus această metodă. La recomandarea  
ministerului sănătății, a efectuat schimburi de experiență în Paris, Marsilia, Strasbourg, 
Bordeaux și Freibourg.  

Doctorul în ştiinţe medicale s-a evidenţiat şi printr-o muncă susţinută în domeniul 
ştiinţific, dovadă fiind participarea, cu diverse comunicări științifice la reuniuni medicale în 
Galați, la conferinţele și congresele naționale de cardiologie organizate de Societatea 
Română de Cardiologie și de centrele universitare din țară, precum și în străinătate, la 
Paris, Budapesta, Milano, Gdańsk, Köln, Kyoto.  

În anul 2011 a publicat lucrarea „Unda Q în infarctul de miocard”, lansată în anul 
2011, ediţia a doua a lucrării respective fiind editată la Bucureşti, în anul 2012. Rezultatele 
profesionale meritorii au dus la primirea, în anii ‘70, a ordinului ,,Meritul Sanitar”, Clasa a 
III-a, notabilă fiind şi calitatea de membru al unor societăţi medicale de profil: Societatea 
Română de Cardiologie, Societatea Europeană de Cardiologie și Societatea Internaţională 
de Electrocardiologie. 

În 1974 a scris și difuzat în câteva mii de exemplare – pentru educația sanitară a 
populației – broșura „Obezitatea, o fatalitate a epocii moderne?” 



 

Medicul Radu GRIGORE a fost deputat în Parlamentul României (între anii 1990–
1992), statut care i-a permis conceperea articolului de ocrotire a sănătăţii publice ce a fost 
introdus în Constituţia României, adoptată şi intrată în vigoare în anul 1991. 

În semn de recunoaștere şi respect pentru prestigioasa şi bogata activitate medicală 
pusă în slujba comunității gălățene, dar şi pentru contribuţia adusă la dezvoltare și 
promovarea acesteia, se propune acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului 
Galaţi” medicului cardiolog gălățean Radu GRIGORE. 

Solicit 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, supun spre dezbatere şedinţei în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de 
Onoare al judeţului Galaţi” medicului cardiolog gălățean Radu GRIGORE. 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 13.719/12.01.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

gălățean Radu GRIGORE 
 
 

Prin proiectul de hotărâre mai sus arătat, se propune şedinţei în plen acordarea titlului de 
„Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” medicului cardiolog gălățean Radu GRIGORE. 

 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:  
a) starea de fapt – medicul gălățean Radu Grigore s-a născut la Independenţa, în vara anului 
1927 și a practicat medicina timp de 60 de ani, din 1954 când a absolvit medicina și până în anul 
2014 când s-a pensionat. După terminarea facultăţii, Radu GRIGORE a fost numit medic–şef al 
raionului Novaci, unde a profesat aproximativ patru ani, aici începând şi specializarea în 
medicină internă, practicată câţiva ani după aceea şi la spitale din Pechea, Târgu Bujor şi Galaţi 
(Spitalul „Elisabeta Doamna”). Ulterior, a devenit medic–şef al Regiunii Galaţi, activând în această 
funcţie în perioada anilor 1960–1962, după care s-a specializat în cardiologie la Institutul de 
Asistenţă a Cardiacilor din Bucureşti. După construirea Spitalului Judeţean din Galaţi, medicul 
Radu GRIGORE a fost cel care a înfiinţat secţia de cardiologie la această unitate spitalicească, timp 
de aproximativ 25 de ani fiind şeful acestei secţii, până în momentul pensionării domniei sale. În 
această calitate, a acordat o atenţie deosebită dotării şi organizării secţiei de cardiologie, aducând 
eficiența secției la parametri profesionali aproape de clinicile universitare. A participat de-a 
lungul timpului cu diverse comunicări științifice la reuniuni medicale în Galați, la conferinţele și 
congresele naționale de cardiologie organizate de Societatea Română de Cardiologie și de 
centrele universitare din țară, precum și în străinătate, la Paris, Budapesta, Milano, Gdańsk, Köln, 
Kyoto. Rezultatele profesionale meritorii au dus la primirea, în anii ‘70, a ordinului ,,Meritul 
Sanitar”, Clasa a III-a, notabilă fiind şi calitatea de membru al unor societăţi medicale de profil: 
Societatea Română de Cardiologie, Societatea Europeană de Cardiologie și Societatea 
Internaţională de Electrocardiologie. 
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 
modificările și completările ulterioare: „alte atribuţii prevăzute de lege”. 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întrunește condițiile de legalitate. 
 

 

 

 Ica Mihai/1 ex./07.01.2021                                                                                                                                      Secretarul general al județului, Ionel COCA 

Direcţia Economie şi Finanţe,  
George STOICA 

Direcţia de Dezvoltare Regională,  
Laura–Delia ANGHELUȚĂ 

Direcţia Programe, 
Camelia EPURE  

 
 
 

Direcția Tehnică, 
Elena SĂNDULACHE   

 
 
 

Direcţia Arhitect Şef,  
____________________ 

 
 

 
 
 

Direcţia Patrimoniu,  
Constantin CRISTEA 

 
 
 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice,  

Georgeta–Alina NEDELCU 
 


