
 

 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2022 
 

privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin Facultatea de Drept și Științe 
Administrative 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11683 /24.10.2022  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea nr. 1868/10.10.2022 a Facultăţii de Drept și Științe 

Administrative din cadrul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, înregistrată la Consiliul 
Județean Galați cu nr. 11683/1/10.10.2022; 

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, judeţeană, regională şi europeană și al 
Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, 
activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d) si e),  alin. (5) lit. a) 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 parteneriatul între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin Facultatea de Drept și Științe Administrative. 

  (2) Se aprobă Protocolul de colaborare, Anexă la prezenta hotărâre. 
  (3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în 
numele Consiliului Judeţean Galaţi, a Protocolului de colaborare. 

Art.2.  (1) Prezenta hotărâre se va comunica Facultăţii de Drept și Științe Administrative 
din cadrul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi. 

             (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 
 

 
 
 
 

 
Panaitescu Manuela                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./19.10.2022                                                                                                                      

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 
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ANEXĂ 
 
 

PROTOCOLUL DE COLABORARE  

între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați 

 și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin Facultatea de Drept și 

Științe Administrative 

 

UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați cu sediul în municipiul Galați, strada 
Eroilor nr. 7, jud. Galaţi, tel. 0236-302520, fax 0236-460703, cod fiscal 3127476, reprezentată 
legal prin domnul Costel Fotea – Preşedinte al Consiliului Județean Galați,  

și 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, cu sediul în municipiul Galați, str. Domnească 
nr. 47, jud. Galaţi, tel. 0336-130108, fax. 0236-461353, reprezentată legal prin Rector, domnul 
Prof. univ. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu şi Facultatea de Drept și Științe Administrative, 
Decan, Conf.univ.dr. George Schin, 

 denumite în continuare părți, 

 Luând în considerare dispozițiile art. 2 alin (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, 
potrivit cu care idealul educațional al școlii românești constă în dezvoltarea liberă, integrală și 
armonioasă a individualității umane, în formarea personalității autonome și în asumarea unui 
sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, 

 Constatând preocuparea comună pentru îmbunătățirea calității profesioniștilor din 
domeniul juridic și administrativ, inclusiv prin recrutarea și formarea inițială la standarde de 
calitate și exigență a viitorilor juriști, 

Având în vedere: 

- 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 din cele doua instituții; 

- susținerea aspirației către excelență în educație și cercetare prin internaționalizarea 
activităților și creșterea vizibilității, respectiv prin stabilirea de parteneriate în domenii strategice; 

- necesitatea unui mediu stimulativ pentru educație și cercetare,  
- importanța unui parteneriat între mediul academic și practicienii dreptului și în domeniul 

administrativ;  
- că educaţia reprezintă un drept şi o responsabilitate, 
- rolul activ al ambilor parteneri în efortul de adaptare şi de contribuţie directă la nevoile 

societăţii, care vizează interesul public general, 
 
 părţile au convenit cele ce urmează: 
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SECȚIUNEA 1 OBIECTUL PROTOCOLULUI SI AL OBLIGATIILOR 
 
1.1. Obiectul prezentului Protocol constă în setarea cadrului parteneriatului strategic între 

parteneri privind colaborarea între entitățile semnatare si a pilonilor pe care se desfăşoară 
parteneriatul, în vederea susţinerii şi promovării reciproce a activităților ce au ca obiectiv 
implementarea intereselor generale dar și a intereselor specifice ce vor rezultate din 
implementarea prezentul protocol, respectiv activități comune, organizarea de programe, 
campanii și proiecte, etc.  

 
SECȚIUNEA 2 PRINCIPII DE COLABORARE 
 
2.1. Relaţiile de conlucrare dintre părţile semnatare ale prezentului acord de parteneriat 

se întemeiază pe conceptele de parteneriat, legalitate și bună-credință, transparență și 
profesionalism în procesul de armonizare și implementare a intereselor generate de 
implementarea prezentul Protocol, dar și a intereselor lor specifice.  

2.2. În procesul conlucrării, părţile vor folosi, atât mecanismele existente, cât şi alte 

modalităţi specifice de susţinere a colaborării generate de prezentul Protocol. 
2.3. Procedurile concrete de monitorizare a îndeplinirii prezentului Protocol se stabilesc 

de comun acord. 
2.4. Colaborarea între cele două părţi se va face potrivit prevederilor actelor normative de 

organizare şi funcţionare proprii, cu respectarea competențelor şi atribuţiilor specifice, precum şi 
a celor prevăzute în cuprinsul prezentului Protocol. 

2.5. Pe durata de executare a prezentului acord, partenerii vor executa cu bună credință 

obligațiile generate de prezentul acord, vor asigura suportul juridico-administrativ și logistic 
necesar executării parteneriatului, își vor promova în mod reciproc imaginea, 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. 

 
SECȚIUNEA 3 INTRAREA ÎN VIGOARE ȘI DURATA PROTOCOLULUI 
 
3.1. Protocolul intră în vigoare la data semnării sale de către Părți si este valabil pe o 

perioada de 3 ani. Protocolul poate fi prelungit prin act adițional scris si semnat in mod valabil 
de către Părți. 

 
SECȚIUNEA 4 OBIECTIVELE DE BAZA ALE COLABORĂRII 
 
4.1. Prezentul Protocol de colaborare vizează colaborarea dintre părțile semnatare, în 

calitate de parteneri, în domeniile pregătirii și perfecționării resursei umane, cooperare 
interinstituțională în vederea implementării obiectivelor fiecărui partener, precum și dezvoltarea 
și colaborarea în cadrul unor acțiuni comune ce se încadrează în domeniul de activitate specific 
fiecărui partener. 

4.2. Părțile se obligă să își desfășoare angajamentele în baza prezentului Protocol, cu 
respectarea următoarelor principii: 

- principiul respectului reciproc; 
- principiul desfășurării activităților în conformitate cu legea; 
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- principiul concertării activităților și al informării reciproce; 
- principiul confidențialității; 
- principiul consultării/transparenței. 
4.3. Părțile se obligă să îşi faciliteze reciproc accesul la instituţiile publice/private cu care 

colaborează în vederea derulării de activităţi specifice prezentului PROTOCOL. 
4.4. Părțile se obligă să îşi pună reciproc la dispoziţie, în vederea consultării, studii și alte 

materiale de informare/documentare pe care le deţin, în măsura în care nu este încălcat 
principiul confidenţialităţii. 

4.5. Părțile se obligă să aibă consultări bilaterale, ori de câte ori va fi necesar, pentru 
implementarea acțiunilor comune ce vor fi realizate în baza prezentului Protocol.  

4.6. Părțile vor putea elabora și aproba un plan de acțiune anual, care va cuprinde 
activitățile, bugetul, mijloacele, rezultatele așteptate, costurile, durata și alte date necesare 
punerii sale în aplicare și vor încheia acorduri punctuale pentru activitățile stabilite a se derula. 

 
SECȚIUNEA 5 PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
5.1. În baza prezentului Protocol, fiecare parte se angajează să prelucreze datele cu 

caracter personal de care a luat cunostinţă pe parcursul derulării lui, strict în scopul stabilit în 
acesta, fiind interzisă utilizarea de către oricare dintre părţi a acestor date în alte scopuri decât 
cele stabilite.  

5.2. În acest sens, părţile se angajează: 
a) Să prelucreze datele cu caracter personal care îi sunt dezvăluite de cealaltă parte 

(„Datele Personale”) cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor persoanelor ale căror date 
sunt prelucrate datele şi cu respectarea tuturor măsurilor legale de protectie şi de securitate a 
datelor şi cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor, specificate 
în legislația internă și în dreptul comunitar.  

b) Să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea Datelor 
Personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau 
accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. 

 
 
SECȚIUNEA 6 LITIGII. LEGEA APLICABILĂ 
 
6.1. Orice neînțelegeri între părți decurgând din interpretarea sau executarea prezentului 

Protocol se vor soluționa pe cale amiabilă de părți. 
6.2. Prezentul Protocol și toate obligațiile rezultând din sau aflate în legătura cu acesta 

vor fi guvernate de și interpretate în toate privințele în conformitate cu legea română. 
 
SECȚIUNEA 7 NOTIFICARILE ÎNTRE PĂRȚI 
 
7.1. Orice notificare adresată de una dintre părți celeilalte este valabil îndeplinită dacă va 

fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în prezentul Protocol. 
 
SECȚIUNEA 8 ÎNCETAREA PROTOCOLULUI 
 
8.1. Protocolul poate înceta în următoarele modalități : 
a) Prin expirarea duratei Protocolului; 
b) Prin acordul părților; 
c) Prin denunțarea unilaterală de către oricare dintre părți, cu respectarea unui preaviz 

de 30 zile de zile înainte de data la care încetarea urmează să își producă efectele;  
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SECȚIUNEA 9 DISPOZIȚII FINALE 
 
9.1. Prin semnarea Protocolului, părțile confirmă faptul că acesta reflectă în mod deplin 

întreaga voință a acestora cu privire la obiectul Protocolului. 
9.2. Prezentul protocol 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. 

 
SECȚIUNEA 10 DATA SEMNĂRII PROTOCOLULUI ȘI NUMĂRUL DE EXEMPLARE 
 
10.1. Prezentul Protocol se semnează astăzi ................, la Galați, în 2 exemplare 

originale, dintre care un (1) exemplar pentru fiecare parte.  
 
 
 

 
 

 
 

UAT Județul Galați Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
Președintele Consiliului 

Judeţean Galaţi, 
 

Rector, 

 
Costel Fotea 

Prof. univ.dr.ing.  
Puiu Lucian Georgescu 

 Decan,  
Facultatea de Drept și Științe 

Administrative 
Conf.univ.dr. George Schin 

 Avizat  
Biroul Juridic, 

 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 11683 din 24.10. 2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, 
prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin 

Facultatea de Drept și Științe Administrative 
 

 
 
 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 11683/1/10.10.2022, 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a solicitat Consiliului Județean Galați 
încheierea unui protocol care vizează colaborarea în calitate de parteneri în 
domeniile  pregătirii și perfecționării resursei umane, cooperare interinstituțională în 
vederea implementării obiectivelor fiecărui partener, precum și dezvoltarea și 
colaborarea în cadrul unor acțiuni comune ce se încadrează în domeniul de activitate 
specific. 
 

Având în vedere preocuparea comună pentru îmbunătățirea calității profesioniștilor 
din domeniul juridic și administrativ, inclusiv prin recrutarea și formarea inițială la 
standarde de calitate și exigență a viitorilor juriști, a fost identificată importanţa 
încheierii unui protocol de colaborare cu mediul universitar. 
 

Luând în considerare atribuțiile Consiliului Județean în susținerea și promovarea 
educaţiei la nivelul județului Galați, considerăm necesară implicarea Consiliului 
Județean în încheierea acestui protocol de colaborare. 
 
Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în 
sensul Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea 
procedurii de dezbatere publică. 
 

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, judeţeană, regională şi europeană și al 
Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, 
sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement. 
 

Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean 
Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în forma prezentă. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Costel Fotea 
 
 
 

 
 
 
 
Panaitescu Manuela           D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./19.10.2022                                                                                                                      
 



 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 11683 din 24.10. 2022 
 
                                                 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, 

prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin 
Facultatea de Drept și Științe Administrative 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Președintele Consiliului Județean Galați, prezintă un 
proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea parteneriatului între Județul 
Galați, prin Consiliul Județean Galați și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 
prin Facultatea de Drept și Științe Administrative. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la baza adresa înregistrată la Consiliul 
Județean Galați cu nr. 11683/1/10.10.2022, Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galaţi a solicitat Consiliului Județean Galați încheierea unui protocol care vizează 
colaborarea în calitate de parteneri în domeniile  pregătirii și perfecționării resursei 
umane, cooperare interinstituțională în vederea implementării obiectivelor fiecărui 
partener, precum și dezvoltarea și colaborarea în cadrul unor acțiuni comune ce se 
încadrează în domeniul de activitate specific. 
 
Consiliului judeţean îi revine – potrivit dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit. b), d) si e),  alin. 
(5) lit. a) și alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, atribuţia de a hotărî ,,cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes judeţean privind: a) educaţia…” şi respectiv atribuţii privind 
„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 între 
parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi, prin Facultatea de Drept și Științe Administrative, 
îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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Panaitescu Manuela       D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./19.10.2022                                                                                                                   
    


