
 

 
HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2022 
 

privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și 
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România în vederea organizării Festivalului 
Internațional de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția 2022 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5516/18.05.2022  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România nr. 

30/18.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 5516/05.05.2022; 
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. 1 de buget – finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi 
europeană și al Comisiei de specialitate nr. 4 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) și e), alin. (5) lit. d) şi i) 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 
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, în vederea organizării Festivalului Internațional 
de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția 2022. 

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat cu privire la organizarea Festivalului Internațional 
de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția 2022, Anexă la prezenta 
hotărâre. 

(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele 
Consiliului Judeţean Galaţi, a Acordului de parteneriat. 

Art.2.  (1) Se aprobă alocarea sumei de 105.000 lei, necesară organizării la Galați a  
Festivalului Internațional de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția 
2022. 

(2) Suma menţionată se va plăti din bugetul local al Consiliului Județean Galaţi pe anul 
2022, în conformitate cu documentele justificative ale cheltuielilor angajate pentru organizarea 
evenimentului amintit. 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 
România. 

(2) Direcția Economie și Finanţe și 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 
 

 
 

 
Iulia Dumitriu                                  D. Ex.  – Camelia Epure 
1 ex./09.05.2022                                                                                                                       

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel 
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ANEXĂ 
 

Acord de parteneriat cu privire la organizarea  

Festivalului Internațional de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea 

Pământului”, ediția 2022, între Consiliul Judeţean Galaţi și  

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România  

 

Prezentul Acord are ca scop stabilirea unui parteneriat pentru organizarea Festivalului 

Internațional de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția 2022, în 

perioada 7-11 iunie 2022. 

 

În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 

 

I. Obligațiile Consiliului Județean Galaţi  

-  asigurarea resurselor financiare cu o valoare maximă de 105.000 lei necesare bunei 

organizări și desfășurări a evenimentului (cazarea și masa aferente participanților), conform 

datelor organizatorice ce vor fi stabilite de comun acord; 

- promovarea evenimentului. 

 

II.  Obligațiile Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România 

 

- asigurarea participării invitaților la evenimentul organizat; 

- promovarea evenimentului; 

- implicarea directă în organizarea și desfășurarea Festivalului Internațional de Film Ecologist 

ECOFEST – ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția 2022. 

 

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi Uniunea Zariștilor Profesioniști din 

România  

 

 Președinte,   Preşedinte, 

Costel Fotea Sorin Stanciu 

 
 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 5516 din 18.05.2022 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin 

Consiliul Județean Galați, și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România în vederea 
organizării Festivalului Internațional de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea 

Pământului”, ediția 2022 
 
 
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, în colaborare cu Asociaţia Inițiativa Ecologistă 
Europeană, organizează la Galați, în perioada 7-11 iunie 2022 proiectul socio-cultural și 
educațional Festivalul Internațional de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea 
Pământului”. 
 
Proiectul se află, în acest an, la a XII-a ediție, dintre care zece s-au desfășurat în România 
(2011-Oradea, 2012 - Brăila, 2013 - Băile Felix, 2014 - Piatra Neamț, 2016 - București, 2017 
- Suceava, 2018 - București, 2019 – Sinaia, 2021 - Craiova), una în Italia (în cadrul Expoziției 
Universale de la Milano 2015), iar ediția din 2020 a fost organizată exclusiv online. 
 
Festivalul are o importantă componentă educativă prin implicarea școlilor și elevilor din Galați 
într-un concept original numit “Zona liberă de indiferență”, care, de-a lungul celor 11 ediții 
festivalului, s-a convertit în cel mai amplu program de educație ecologistă non-convențională 
desfășurat în România. În cadrul “Zonei Libere de Indiferență” se va organiza o competiție 
între echipe reprezentând școli și licee din Galați care vor prezenta câte un proiect ecologist. 
Proiectele vor fi prezentate în perioada 8-10 aprilie 2022 și vor fi însoțite de momente 
artistice realizate de elevii din aceeași școală/liceu. 
 
În cadrul Festivalului de film ecologist participă cineaști precum și cele mai reușite filme de 
gen din peste 20 de ţări de pe mai multe continente, peliculele fiind prezentate gratuit 
publicului. La fiecare ediție, ECOFEST a realizat o îmbinare originală a temelor culturale și 
artistice cu cele ecologiste, acestea din urmă urmărind informarea și conștientizarea 
participanților cu privire la impactul problemelor legate de mediu și ecologie asupra calității 
vieții. 
 
Programul ediției 2022 va cuprinde două secțiuni de proiecții de filme cu tematică ecologistă, 
”Competiţie” şi ”Panorama”. În cadrul primei secțiuni vor intra în competiție filme prezentate 
pentru prima oară în România, jurizarea fiind asigurată de un juriu internațional de 
specialitate și de un juriu format din 50 de elevi din școlile din Galați (care va decerna marele 
premiu al publicului), reunite atât fizic cât și pe grupuri închise de Facebook. O a doua 
secțiune, intitulată ”Panorama”, oferă hors-concours filme reprezentative cu tematică 
ecologistă, premiate la festivalurile internaționale de gen. 
 
Pe lângă proiecții de film, pe parcursul celor 5 zile, se organizează manifestări dedicate unor 
personalități sau genuri cinematografice, precum și workshop-uri educative și de creație, 
interactive, cu tematică ecologistă și culturală și concerte. 
 
Prin adresa nr. 30/18.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
5516/05.05.2022, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a solicitat Consiliului 
Județean Galați încheierea unui parteneriat în vederea organizării în comun a Festivalului 
Internațional de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția 2022. 
 



 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat urmează a fi stabilită 
printr-un acord de parteneriat și se referă la asigurarea de resurse financiare necesare 
pentru desfășurarea evenimentului. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean în susținerea și promovarea dezvoltării socio- 
culturale la nivelul județului Galați, considerăm necesară implicarea Consiliului Județean 
Galați în organizarea evenimentului menționat. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, strategii, studii şi prognoză 
economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană și al Comisiei 
de specialitate nr. 4 asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi 
ştiinţifice, sportive şi de agrement ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, 
și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România în vederea organizării Festivalului 
Internațional de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția 2022, în 
forma prezentă. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iulia Dumitriu/                                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./09.05.2022                                                                                                                    .  



Iulia Dumitriu/                      D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./09.05.2022                                                                                                                              

 
 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 5516 din 18.05.2022 
 
                                                 

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

Consiliul Județean Galați, și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România în vederea 
organizării Festivalului Internațional de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea 

Pământului”, ediția 2022 
 

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 Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România în vederea organizării 
Festivalului Internațional de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția 
2022. 
 
Prin adresa nr. 30/18.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
5516/05.05.2022, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a solicitat Consiliului Județean 
Galați încheierea unui parteneriat în vederea organizării în comun a Festivalului Internațional 
de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția 2022. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat urmează a fi stabilită 
printr-un acord de parteneriat și se referă la asigurarea de resurse financiare în cuantum de 
maxim 105.000 lei necesare pentru desfășurarea evenimentului. 
 
Consiliului judeţean îi revine – potrivit dispoziţiilor art. 173 alin. (1) lit. b) și e), alin. (5) lit. d) și 
alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
atribuţia de a hotărî, „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 Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați, și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România în vederea 
organizării Festivalului Internațional de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea 
Pământului”, ediția 2022, îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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