
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2021 
 

privind: aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în vederea susţinerii proiectului de cercetare 
„Centrul integrat multidisciplinar pentru cercetare de interfață dermatologică 
CIMCID”/„Multidisciplinary Integrated Center of Dermatological Interface Research 
MICDIR” 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11848/ 26.10.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 11848/    

26.10.2021; 
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. 2 pentru promovarea 

programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. b) și lit. e), alin. (5) lit. a) și lit. c) și alin. 
(7) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă asocierea dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați 
şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în vederea susţinerii proiectului de cercetare 
„Centrul integrat multidisciplinar pentru cercetare de interfață dermatologică 
CIMCID”/„Multidisciplinary Integrated Center of Dermatological Interface Research MICDIR”. 

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

 
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Universității „Dunărea de Jos” din Galați. 
(2) Direcția Programe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 

va răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 
 

 
 
 
 

 
 
Iulia Dumitriu                                  D. Ex.  – Camelia Epure 
1 ex./26.10.2021                                                                                                                       

   
       

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 
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ANEXĂ 
Protocol de colaborare 

Nr. ______/______ 

ART. I. PĂRŢILE SEMNATARE 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cu sediul în Galaţi, strada Domnească, 

nr. 47, cod poștal 800008, România, telefon 0336 130 108 / fax: 0236 461 353, e-mail 

rectorat@ugal.ro, număr de înregistrare fiscală 3127522, act de constituire nr. 

105/20.03.1974, reprezentată legal prin domnul prof. dr. ing. Puiu Lucian GEORGESCU – 

Rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi, în calitate de Partener 1 

și  

UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr. 

7, cod poştal 800119, reprezentată prin Președinte, domnul Costel FOTEA, în calitate de 

Partener 2, 

 

Având în vedere: 

1) că prin executarea prezentului protocol de colaborare, dezideratul părților semnatare 

este de a contribui la dezvoltarea unor proiecte comune și la valorificarea potențialului de 

cercetare, dezvoltare și inovare, care vizează interesul public general, 

2) susținerea aspirației către excelență în educație și cercetare prin internaționalizarea 

activităților și creșterea vizibilității, respectiv prin stabilirea de parteneriate în domenii 

strategice care vizează interesul public general, 

3) necesitatea unui mediu stimulativ pentru educație și cercetare,  

4) că educaţia reprezintă un drept şi o responsabilitate, 

5) rolul activ al ambilor parteneri în efortul de adaptare şi de contribuţie directă la nevoile 

societăţii, care vizează interesul public general,  

s-a încheiat prezentul acord în următoarele condiții: 

 

ART.II. OBIECTUL ACORDULUI 

2.1 Obiectul prezentului acord îl constituie colaborarea cadru pe bază de parteneriat activ, cu 

aport, dintre părţile semnatare în vederea susţinerii proiectului de cercetare „Centrul integrat 

multidisciplinar pentru cercetare de interfață dermatologică CIMCID”/„Multidisciplinary 

Integrated Center of Dermatological Interface Research MICDIR”, proiect ce se va 

desfășura în incinta Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”, Pavilion 

nou, Dermatologie Venerologie. 

2.2. Prezentul acord stabilește cadrul general de colaborare între părți în vederea realizării 

obiectivelor și activităților propuse, respectiv constituirea și dezvoltarea unui parteneriat de 

cercetatare-dezvoltare-inovare relevant, strategic, colaborativ, materializat prin dezvoltarea și 

valorificarea, cel puțin regională, atât a potențialului de cercetare, dezvoltare și inovare cât a 

rezultatelor cercetării. 

2.3. Activitatea de cercetare a „Centrul integrat multidisciplinar pentru cercetare de 

interfață dermatologică CIMCID”/„Multidisciplinary Integrated Center of Dermatological 

Interface Research MICDIR”, susține în incinta Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. 

Cuvioasa Parascheva”, Pavilion nou, Dermatologie Venerologie, in spatiile didactice si de 

cercetare existente, utilizând aparatura medicala din dotarea secției precum si echipamente 

mailto:rectorat@ugal.ro
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achiziționate de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați ce vor fi puse la dispoziția noului 

centru. 

 

2.4. În vederea realizării obiectivelor, părțile colaborează și realizează un schimb 

informațional, oferă consultanță și suport administrativ și economic în acțiunile realizate în 

comun.  

 

ART. III INTRAREA ÎN VIGOARE 

Prezentul Acord intră în vigoare la data semnării sale de către părţi.  

 

ART. IV. OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR 

4.1. Pe durata de executare a prezentului parteneriat, partenerii vor executa cu bună credință 

obligațiile generate de prezentul protocol, vor asigura suportul juridico-administrativ și logistic 

necesar executării obiectivelor parteneriatului, își vor promova în mod reciproc imaginea și 

acțiunile în cadrul activităților pe care le întreprind, vor desfășura acțiuni comune în domeniile 

pe care le reprezintă, fără să prejudicieze în niciun fel, direct sau indirect imaginea celeilalte 

părți sau să aducă deservicii programelor și acțiunilor ce vor fi dezvoltate de comun acord, 

precum și programelor sau acțiunilor desfășurate de cele două părți. 

 

ART. V. DURATA DE EXECUTARE 

5.1. Prezentul protocol de colaborare va produce efecte juridice între părțile semnatare de la 

data semnării, pentru o perioadă de 10 ani. 

5.2. Dacă niciuna dintre părți nu notifică celeilalte părți încetarea prezentului acord cu cel puțin 

15 zile calendaristice înainte de data expirării, acesta se consideră reînnoit de drept pentru o 

perioadă egală cu perioada de valabilitate inițială. Prelungirea acordului inițial nu poate depăși 

o durată de 10 ani de la data expirării duratei inițiale de îndeplinire a acestuia. 

 

ART. VI. ÎNCETAREA ACORDULUI CADRU DE COLABORARE 
6.1. Prezentul acord cadru de colaborare încetează prin: 

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părţile nu au renegociat 
prelungirea lui. 

b) acordul părţilor semnatare în cazul incidenţei unei situaţii care determină obiectiv acest 
aspect. 

c) caz de forţă majoră. 
 

ART. VII. LITIGII 

7.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului acord sau 

rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie soluţionate pe cale 

amiabilă de către reprezentanţii lor.  

7.2 În situația în care diferențele intervenite între părți nu s-au putut rezolva pe cale amiabilă, 

competența de soluționare a eventualelor litigii revine instanțelor judecătorești de drept 

comun. 

 

ART. VIII. CLAUZE FINALE 

8.1.  Prezentul acord cadru de colaborare nu oferă niciunei părţi dreptul de a angaja cealaltă 

parte în acte sau fapte de comerț/evenimente/proiecte fără acordul scris al acesteia din urmă, 

conform clauzelor din acest acord. 

8.2. Părțile vor prelucra date cu caracter personal cu respectarea măsurilor legale de 

securitate și confidențialitate a datelor, specificate în legislația internă și în dreptul comunitar,  
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conform Regulamentului nr. 679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. 

8.5. Modificarea prezentului acord cadru de colaborare se face numai prin acordul scris al 

părţilor. 

8.6. Prezentul acord poate fi completat cu acte adiționale. 

8.7. Prezentul acord reprezintă voinţa reală și neviciată a părţilor  

Prezentul acord cadru de colaborare conține 3 (trei) pagini și a fost încheiat azi, 

……………, în 2 (două) exemplare fiecare cu aceeași forță juridică, fiecare parte primind 1 

(un) exemplar. 

 

 
Semnatari 
 

 
 
 

UAT JUDEŢUL GALAŢI 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

 
PREŞEDINTE, 

 
COSTEL FOTEA 

 
 
 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS”  
DIN GALAŢI 

 
RECTOR, 

 
PUIU LUCIAN GEORGESCU 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr.  11848 din 26.10. 2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin 
Consiliul Județean Galați şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în vederea 

susţinerii proiectului de cercetare „Centrul integrat multidisciplinar pentru cercetare de 
interfață dermatologică CIMCID”/„Multidisciplinary Integrated Center of Dermatological 

Interface Research MICDIR” 
 
 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați inițiază proiectul „Centrul integrat multidisciplinar 
pentru cercetare de interfață dermatologică CIMCID”/„Multidisciplinary Integrated Center of 
Dermatological Interface Research MICDIR”, proiect ce se va desfășura în incinta Spitalului 
clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”, Pavilion nou, Dermatologie Venerologie. 
 
Prin adresa nr. 11848/26.10.2020, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a solicitat 
Consiliului Județean Galați încheierea unui parteneriat în vederea susţinerii proiectului de 
cercetare „Centrul integrat multidisciplinar pentru cercetare de interfață dermatologică 
CIMCID”/„Multidisciplinary Integrated Center of Dermatological Interface Research MICDIR”. 
 
În vederea asigurării spațiilor necesare bunei desfășurări a activității în cadrul acestui proiect 
precum și a echipamentelor medicale și de cercetare, este necesară dezvoltarea unui 
parteneriat ce certetare-dezvoltare-inovare (CDI) relevant, steategic, colaborativ, materializat 
prin dezvoltarea și valorificarea atât a potențialului de cercetare, dezvoltare și inovare cât și a 
rezultatelor cercetării. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat este stabilită prin 
protocolul anexat la Proiectul de Hotărâre și se referă la colaborarea și realizarea unui schimb 
informațional, oferirea de consultanță și suport administrativ și economic în acțiunile realizate 
în comun. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean, precum și buna colaborare anterioară cu 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, considerăm necesară implicarea Consiliului 
Județean Galați în susțiunerea proiectului menționat. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare 
partenerială locală, județeană, regională şi europeană. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 
 

P R E Ș E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 
 
 

 
 

 
Iulia Dumitriu/                                                                                                                                                                                      Director Executiv – 
                                                                  Camelia Epure 
1 ex./26.10.2021                                                                                                                                                                               
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                              
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 11848 /26.10.2021 
 
 
 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi 
prin Consiliul Județean Galați şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în 
vederea susţinerii proiectului de cercetare „Centrul integrat multidisciplinar 

pentru cercetare de interfață dermatologică CIMCID”/„Multidisciplinary Integrated 
Center of Dermatological Interface Research MICDIR” 

 
 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 

de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin 

Consiliului Județean Galați cu Universitatea „Dunărea de Jos”, în vederea susţinerii 

proiectului de cercetare „Centrul integrat multidisciplinar pentru cercetare de interfață 

dermatologică CIMCID”/„Multidisciplinary Integrated Center of Dermatological Interface 

Research MICDIR”. 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați inițiază proiectul „Centrul integrat 

multidisciplinar pentru cercetare de interfață dermatologică CIMCID”/„Multidisciplinary 

Integrated Center of Dermatological Interface Research MICDIR”, proiect ce se va 

desfășura în incinta Spitalului clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva”, 

Pavilion nou, Dermatologie Venerologie. 

În vederea asigurării spațiilor necesare bunei desfășurări a activității în cadrul acestui 

proiect precum și a echipamentelor medicale și de cercetare, este necesară dezvoltarea 

unui parteneriat ce certetare-dezvoltare-inovare (CDI) relevant, steategic, colaborativ, 

materializat prin dezvoltarea și valorificarea atât a potențialului de cercetare, dezvoltare 

și inovare cât și a rezultatelor cercetării. 

Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat este stabilită prin 

protocolul anexat la Proiectul de Hotărâre și se referă la colaborarea și realizarea unui 

schimb informațional, oferirea de consultanță și suport administrativ și economic în 

acțiunile realizate în comun. 

Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile art. 173 alin. (7) lit. a) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit 

căruia consiliul judeţean hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu 

persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în 



vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de 

interes public județean. 

În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul 

Galaţi prin Consiliului Județean Galați cu Universitatea „Dunărea de Jos”, în vederea 

susţinerii proiectului de cercetare „Centrul integrat multidisciplinar pentru cercetare de 

interfață dermatologică CIMCID”/„Multidisciplinary Integrated Center of Dermatological 

Interface Research MICDIR” îndeplineşte condiţiile pentru a fi adoptat în şedinţa în plen 

a Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă.  

 

Prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate. 

 
    
  Direcția 
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Stoica 

Radu 
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Sorin 

Hălășag  
 

 
Alina 

Nedelcu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iulia Dumitriu/                                                                                                                                                                                               Director Executiv  
                                                                          Camelia Epure 
1 ex./26.10.2021                                                                                                                                                                                


