
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.62 

din 28 februarie 2022 
 

privind: aprobarea parteneriatului ”PUBLIC TERȚIAR” dintre UAT Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați  pentru 
cooperarea instituțională specifică în cadrul proiectului “Măsuri active pentru creșterea 
participării la învățământul terțiar antreprenorial a studenților din medii defavorizate 
Antre_S” 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2472/ 22.02.2022  

Consiliul Județean Galați; 
Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului;  
Având în vedere solicitarea Universității „Dunărea de Jos” din Galați   nr. 

5436/21.02.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 2472/21.02.2022; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcțiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Galați;  
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanțe, 

strategii, studii și prognoză economico – socială și al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, 
pentru administrație publică locală, de respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, de 
cooperare interinstituțională ale Consiliului Județean Galați; 

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

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul dintre Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, 
și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați , privind cooperarea instituțională specifică în 
cadrul proiectului “Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar 
antreprenorial a studenților din medii defavorizate Antre_S”. 

 (2) Se aprobă Acordul de parteneriat ”Public Terțiar” privind cooperarea instituțională 
specifică în cadrul proiectului “Măsuri active pentru creșterea participării la învățământul terțiar 
antreprenorial a studenților din medii defavorizate Antre_S”t, Anexă la prezenta hotărâre. 
 (3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea, în numele 
Consiliului Județean Galați, a Acordului de parteneriat ”Public Terțiar”. 

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

va răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 

 

 
 
 
 

 
Florin Tudor                                  D. Ex.  – Camelia Epure 
1 ex./21.02.2022                                                                                                                       

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Județului, 

Coca Ionel 
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            ANEXĂ 
 

 
ACORD DE PARTENERIAT ”PUBLIC TERȚIAR” 

 
între 

 
 
UAT Judeţul Galaţi prin CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI,  
cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Eroilor, nr. 7, jud. Galaţi, tel. 0236 - 302520, fax 0236 - 
460703, cod fiscal 3127476, reprezentată prin domnul Costel FOTEA - Președinte al 
Consiliului Judeţean Galaţi 
 
și 
 
Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, 
având sediul în Galaţi, Str. Domnească nr. 47, e-mail: rectorat@ugal.ro, reprezentată de 
Rector - Prof. univ. dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU şi Prof.univ.dr. Irina SUSANU – 
Director proiect – P2 - POCU/379/6/21/124388, „MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA 
PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN 
MEDII DEFAVORIZATE Antre_S” 
 
s-a încheiat prezentul Acord de parteneriat ”PUBLIC TERȚIAR”. 
 
În conformitate cu planul strategic instituțional de dezvoltare academică elaborat din 
perspectiva reglementărilor legale în vigoare privind structura sistemului de învățământ 
superior românesc şi organizarea instituțională a universităților, părțile convin, de comun 
acord, următoarele: 
 
Art. 1. Obiectul acordului de parteneriat ”PUBLIC TERȚIAR” 
 
Obiectivele acordului de parteneriat se referă la: 
• cooperare instituțională specifică activității de învățământ; 
• promovarea în comun a unor proiecte educaționale; 
• organizarea în comun a unor manifestări științifice cu tematică privind antreprenoriatul 
inovativ; 
• promovarea unor programe de cercetare-inovare şi crearea condițiilor de valorificare a 
rezultatelor cercetării; 
• campanii de informare în medii flexibile în vederea creșterii ratei de participare la 
învățământul terțiar; 
• promovarea și susținerea acțiunilor de adaptare si modernizare a programelor de formare 
continuă în concordanță cu nevoile concrete ale instituțiilor publice. 
 
Art. 2. Durata acordului de parteneriat ” PUBLIC TERȚIAR” 
 
Acordul de parteneriat este încheiat pe o durată de 3 ani , începând cu data semnării 
acordului de parteneriat, până la data de 31 decembrie 2024, cu posibilitatea prelungirii 
acestuia. 
 
Art. 3. Clauza de confidențialitate 
 
Părțile înțeleg să respecte caracterul confidențial al informațiilor obținute cu ocazia 
desfășurării activităților şi nu trebuie să divulge nici una din aceste informații către terți. De 
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asemenea, părțile convin să nu facă uz de acestea la expirarea duratei acordului de 
parteneriat (încetarea acordului de parteneriat). 
Părțile se obligă să marcheze în mod distinct documentele confidențiale. 
 
Art. 4. Clauze generale 
 
Modificarea prezentului acord de parteneriat ” PUBLIC TERȚIAR” se poate face prin acte 
adiționale. 
Notificările dintre părți se vor face în scris. 
Dacă una din clauzele prezentului acord de parteneriat ” PUBLIC TERȚIAR” este sau devine 
neexecutorie va fi înlăturată din prezentul acord, fie considerată ca şi nescrisă, iar aceasta nu 
va afecta sau împiedica îndeplinirea sau executarea celorlalte prevederi cuprinse în prezentul 
acord de parteneriat, care vor continua să rămână în vigoare. 
 
Art. 5. Încetarea acordului de parteneriat ” PUBLIC TERȚIAR” 
 
Încetarea acordului de parteneriat ” PUBLIC TERȚIAR” poate avea loc: 
• prin acordul părților; 
• la expirarea termenului pentru care a fost încheiat; 
• atunci când oricare dintre părțile contractante solicită încheierea parteneriatului printr-o 
notificare scrisă cu cel puțin 30 zile înaintea datei de la care dorește încetarea acordului de 
parteneriat. 
 
Prezentul acord de parteneriat se încheie astăzi, ______________, în trei exemplare, câte 
unul pentru fiecare parte. 
 
 
 

UAT JUDEŢUL GALAŢI 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAŢI 
 

PREȘEDINTE, 
Costel FOTEA 

 

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" 
GALAȚI 

 
 

RECTOR, 
Prof. univ. dr. ing. Puiu - Lucian 

GEORGESCU 
 
 
  

 

  

  

  

 
 

 
 
 
 

Director proiect – P2 - POCU/379/6/21/124388, 
Prof.univ.dr. Irina SUSANU 


