
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2022 
 
 

privind: aprobarea Protocolului de colaborare pentru promovarea investițiilor și 
proiectelor europene în România, între UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean 
Galați și Ministerul investițiilor și proiectelor europene 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4287/21.04.2022  

 
Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Ministerul investițiilor și proiectelor europene nr. 

38732/04.04.022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 4287/05.04.2022; 
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, județeană, regională și europeană și 
al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea 
drepturilor şi libertăților cetățenești, de cooperare interinstituțională ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) 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 protocolul de colaborare pentru promovarea investițiilor și 
proiectelor europene în România, între UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și 
Ministerul investițiilor și proiectelor europene, prevăzut în  Anexa care face parte din prezenta 
hotărâre. 
 (2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele 
Consiliului Judeţean Galaţi, a Acordului de parteneriat. 

 
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Ministerului investițiilor și proiectelor 

europene. 
(2) Direcția Programe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 

vor 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./18.04.2022                                                                                                                       
 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 
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ANEXĂ 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 
Având în vedere prevederile Deciziei de finanțare nr.1.2.060/28.12.2017 aferente proiectului 
cu titlul ”Centrul de Informare pentru Investiții Europene” cod SMIS 120018, proiect cofinanțat 
de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 1 - Întărirea capacității beneficiarilor 
de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind 
aceste fonduri, 
 
În temeiul dispozițiilor  
- art. 6 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare, 
- art. 173 alin. (1) lit. și e) și alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, 
 
Părțile  
 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu sediul în strada D. I. Mendeleev nr. 36-
38, sectorul 1 București, cod poștal 010366, poştă electronică: contact.minister@mfe.gov.ro 
reprezentat de ministrul investițiilor și proiectelor europene, domnul Dan Vîlceanu,  denumit în 
continuare MIPE 
 
Și 
 
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 
 

convin încheierea prezentului Protocol de colaborare. 
 

I. OBIECTUL PROTOCOLULUI 
Art.1 Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea 

interinstituțională între MIPE și UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi în vederea 
asigurării funcției de informare și promovare a oportunităților de finanțare din fonduri 
nerambursabile, precum și a impactului Politicii de Coeziune în România prin Centrul de 
Informare pentru Investiții Europene.  

 
II. DURATA PROTOCOLULUI  
 
Art. 2 Prezentul protocol de colaborare se încheie pentru o perioadă de 21, fără a depăși 

data de 31.12.2023. 
 
III. OBIECTIVELE PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
 
Art.3  Obiectivele prezentului protocol de colaborare constau în stabilirea cadrului 

procedural privind: 

a) colaborarea dintre părți la nivel de website-uri pentru promovarea activității derulate în 
cadrul Centrului de Informare pentru Investiții Europene și pentru implementarea unei 
casete dedicate pe pagina de start a instituției, cu redirecționare către aplicația 
Helpdesk gestionată de MIPE și disponibilă la adresa https://www.fonduri-
ue.ro/container/logare-utilizator;  

mailto:contact.minister@mfe.gov.ro
https://www.fonduri-ue.ro/container/logare-utilizator
https://www.fonduri-ue.ro/container/logare-utilizator
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b) distribuirea de seturi de materiale promoționale pentru promovarea activității Centrului 
de Informare pentru Investiții Europene; 

c) participarea la evenimentele organizate, cu precădere online, sub egida Centrului de 
Informare pentru Investiții Europene. 

 
IV. STRUCTURI RESPONSABILE 
 
Art.4 – Structurile responsabile desemnate de către părți pentru aplicarea prevederilor 

prezentului protocol sunt: 
a) La nivelul MIPE- Direcția de Comunicare; 
b) Consiliul Judeţean Galaţi.  

 
V.  CONTRIBUŢIILE PĂRŢILOR LA APLICAREA PROTOCOLULUI 
Art.5. Activitățile comune constau în:  

a) fiecare parte este responsabilă pentru activitățile derulate de structurile din subordine 
care se ocupă de organizarea activităților care fac obiectul colaborării; 

b) informarea reciprocă asupra modificărilor specifice din cadrul website-urilor, în termen 
de cel mult 5 zile de la data când a survenit modificarea în cauză; 

c) informarea cu privire la detaliile organizării și desfășurării tuturor evenimentelor 
prevăzute în proiectul ”Centrul de Informare pentru Investiții Europene” inclusiv cu 
privire la participanții desemnați de părți; 

d) fiecare parte pune la dispoziția celeilalte părți informațiile necesare pentru organizarea, 
desfășurarea și coordonarea tuturor activităților pe care le îndeplinește; 

e) părțile se obligă să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor obținute în baza 
prezentului protocol și să le utilizeze în condițiile legii și numai în scopul desfășurării 
activității proprii în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor). 

 
Art.6. Activitățile specifice MIPE constau în: 

a) asigurarea suportului tehnic pentru derularea activităților care fac obiectul colaborării, în 
limita competențelor legale; 

b) punerea la dispoziție de materiale informative/de promovare specifice comunicării 
online (infografice, conținut letric, video etc.); 

c) punerea la dispoziție de seturi de materiale promoţionale personalizate (ex: săculeț tip 
rucsac cu buzunar personalizat, agendă nedatată cu spiră metalică personalizată, pix 
metalic personalizat, cană de bambus personalizată și USB din piele, magnetic 16 GB 
personalizat etc.); 

d) organizarea evenimentelor Centrului de Informare pentru Investiții Europene.  
 

Art.7. Activitățile specifice Consiliul Judeţean Galaţi constau în: 
a) asigurarea preluării, transportului și distribuirii seturilor de materialelor promoționale 

puse la dispoziție de MIPE; 
b) implementarea unei casete dedicate pe pagina de start a website-ului oficial, cu 

redirecționare către aplicația de Helpdesk, disponibilă la adresa https://www.fonduri-
ue.ro/container/logare-utilizator; 

c) participarea la activitățile care fac obiectul colaborării; 
d) folosirea și diseminarea cu bună credință și în limita competențelor legale, a 

informațiilor și materialelor informative și de promovare puse la dispoziție de către 
MIPE și care fac referire la accesarea fondurilor europene, către publicul țintă.  

e) asigurarea promovării prin preluarea în website-ul oficial a informațiilor publicate de 
MIPE, cu referire la activitatea Centrului de Informare pentru Investiții Europene; 

f) desemnarea responsabililor din personalul propriu implicați în activități, care vor 

https://www.fonduri-ue.ro/container/logare-utilizator
https://www.fonduri-ue.ro/container/logare-utilizator
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informa coordonatorii MIPE, ori de câte ori este cazul, asupra acțiunilor derulate și 
modificărilor care intervin si care țin de domeniul de competență al partenerului. 

 
VI. PUBLICAREA ȘI ACTUALIZAREA INFORMAȚIILOR 
 
Art.8 
(1) MIPE asigură disponibilitatea informațiilor și documentelor necesare pentru 

promovarea activităților care fac obiectul colaborării, pe pagina proprie de internet, și asigură 
actualizarea periodică a informațiilor publicate. 

(2) Consiliul Judeţean Galaţi asigură promovarea prin preluarea în platformele proprii a 
informațiilor publicate de MIPE, cu referire la activitatea Centrului de Informare pentru Investiții 
Europene. 

 
VII. ÎNCETARE 
 
Art. 9 Prezentul Protocol încetează în următoarele situaţii: 

a) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat; 
b) prin acordul scris al părţilor; 
c) în caz de forţă majoră; 
d) prin denunţarea unilaterală de către una din părţi, notificată celeilalte părţi cu cel puţin 

30 de zile înainte de data încetării. 
 
VIII. FORȚA MAJORĂ 
 
Art. 10  
(1) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
(2) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

Protocol, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
(3) Îndeplinirea prezentului protocol va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei 

majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
(4) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în maxim 24 

de ore, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 

(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare 
de 5 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 
prezentului protocol, fără ca vreuna dintre părți să pretindă celeilalte daune interese. 

 
IX. LITIGII 
 
Art.11 Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 

directe şi consultări, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele în cadrul sau în 
legătură cu îndeplinirea prezentului protocol.  

 
X. DISPOZIŢII FINALE 
 
Art.12 Pentru realizarea obiectivelor prezentului protocol de colaborare, MIPE și 

Consiliul Judeţean Galaţi pot desemna reprezentanți în vederea constituirii de grupuri de 
lucru. 

 
Art.13  Ori de câte ori părțile vor considera necesar, reprezentanții desemnați de MIPE și 

de Consiliul Judeţean Galaţi vor avea întâlniri de lucru și vor informa conducerile celor două 
instituții cu privire la problemele apărute și soluțiile propuse. 
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Art.14 Nicio prevedere a prezentului protocol de colaborare nu poate prejudicia 
drepturile, îndatoririle și responsabilitățile niciuneia dintre instituții, așa cum decurg din 
prevederile legislației în vigoare, în baza căreia sunt înființate și își desfășoară activitatea. 

 
Art.15  Părțile semnatare vor aduce la cunoștința personalului propriu, implicat, 

conținutul protocolului de colaborare și modul de lucru stabilit prin intermediul acestuia.  
 
Art.16  
(1) Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării acestuia de către 

ultima parte. 
(2) Prezentul protocol de colaborare se poate modifica și/sau completa prin act adițional 

semnat de ambele părți, la inițiativa oricăreia dintre acestea. 
 
Art.17 – Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat astăzi _______________, în două 

exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 
 

 
 

 
MINISTERUL INVESTIȚIILOR 

ȘI PROIECTELOR EUROPENE 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
 

Ministrul Investițiilor și Proiectelor 

Europene 

Dan VÎLCEANU 

Președinte 
 
 

Costel Fotea 

  
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                           Nr.4287din 21.04.2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Protocolului  
de colaborare pentru promovarea investițiilor și proiectelor europene în România,  

între UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și  
Ministerul investițiilor și proiectelor europene 

 
În contextul prevederilor regulamentelor europene și având în vedere rolul Ministerului 
Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în implementarea și gestionarea programelor 
finanțate din fonduri europene în România, MIPE trebuie să asigure funcția de informare a 
factorilor interesați și a publicului larg cu privire la oportunitățile de finanțare, stadiul 
implementării programelor operaționale, precum și impactul avut de fondurile europene asupra 
dezvoltării naționale.  
 
Direcția Generală Informare, Transparentizare și Dialog Social prin Serviciul de Comunicare 
Instrumente Structurale (SCIS) din cadrul MIPE asigură îndeplinirea atât a obligațiilor de 
comunicare ale României, în calitate de stat membru UE, cât și a obligațiilor de comunicare 
aferente programelor operaționale și autorităților de management, prin proiectele pe care le 
implementează în calitate de beneficiar eligibil al fondurilor alocate prin Programul Operațional 
Asistență Tehnică 2014-2020 și Programul Operațional Capital Uman. 
 
Un rol important în cadrul strategiei de comunicare îl are proiectul Centrul de Informare pentru 
Investiții Europene (cod SMIS 120018, DF nr .1.2.060/28.12.2017), care este implementat de 
SCIS. Centrul de Informare asigură funcția de informare (prin helpdesk, call center, e-mail 
etc.) și de promovare pentru fondurilor ESI 2014-2020, precum și pentru fondurile europene 
aferente exercițiului financiar 2021-2027. 
 
În cadrul proiectului este prevăzută colaborarea cu cele 41 de consilii județene, Primăria 
Municipiului București și cele 6 primării de sectoare, precum și cu AOR, ACOR, AMR și 
UNCJR pentru promovarea unitară a investițiilor și proiectelor europene în România. 
 
Prin adresa nr. 38732/04.04.022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
4287/05.04.2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a solicitat Consiliului Județean 
încheierea unui protocol de colaborare pentru promovarea investițiilor și proiectelor europene 
în România. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean privind cooperarea interinstituțională pe plan 
intern și extern, considerăm necesară implicarea Consiliului Județean în desfășurarea 
activităților prevăzute în protocolul de colaborare. 
 
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 și europeană și al Comisiei de specialitate nr. 5 
juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăților 
cetățenești, de cooperare interinstituțională ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
privind: aprobarea Protocolului de colaborare pentru promovarea investițiilor și proiectelor 
europene în România, între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Ministerul 
investițiilor și proiectelor europene, în forma prezentă. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

Florin Tudor/                                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./18.04.2022                                                                                                                    .  



Florin Tudor/                                   D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./18.04.2022                                                                                                                              

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 4287 din 21.04.2022 
 
                                                 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Protocolului  
de colaborare pentru promovarea investițiilor și proiectelor europene în România,  

între UAT Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și  
Ministerul investițiilor și proiectelor europene 

 
 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Președintele Consiliului Județean Galați, prezintă un proiect de 
hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea Protocolului de colaborare pentru promovarea 
investițiilor și proiectelor europene în România, între UAT Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați și Ministerul investițiilor și proiectelor europene. 
 
Prin adresa nr. 38732/04.04.022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
4287/05.04.2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a solicitat Consiliului Județean 
încheierea unui protocol de colaborare pentru promovarea investițiilor și proiectelor europene 
în România. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat se referă la activități de 
promovare pe site-ul Consiliului Județean Galați, distribuirea de seturi de materiale 
promoționale, participarea la evenimentele organizate, cu precădere online. 
 
Consiliului judeţean îi revine – potrivit dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit. și e) și alin. (7) lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, atribuţia de a 
hotărî, ”cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern”. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru 
promovarea investițiilor și proiectelor europene în România, între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați și Ministerul investițiilor și proiectelor europene, îndeplineşte condiţiile de 
legalitate. 
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