
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR.________ 
privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare încheiată 
între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională pentru Copii 

şi Adulţi cu Autism din România - Filiala Craiova 
 

     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.01.2016; 

Având în vedere raportul nr.8604/2016 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială prin care se propune prelungirea duratei de valabilitate a 
Convenţiei de Colaborare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România - Filiala Craiova, 
privind îmbunătăţirea serviciilor sociale  acordate copiilor şi tinerilor cu autism din 
Centrul de Zi ”Dr. Innocenzo Fiore” din Municipiul Craiova; 

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi  fundaţii, modificată şi completată,  Legii nr. 448/2006, republicată, privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, modificată şi completată, 
Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 
precum şi a regulamentelor- cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, art. 
124 din Legea nr. 272/2004, republicată,  privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului; 

În temeiul art.36, alin.2, lit. d şi e coroborat cu alin.6, lit.a, pct.2 şi alin.7, lit.a, 
art.45, alin.2, lit.f, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, 
republicată, privind administraţia publică locală; 

                                                       HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare  
încheiată între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţională 
pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România -Filiala Craiova, având ca obiect 
îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor cu autism din 
Centrul de Zi ”Dr. Innocenzo Fiore” din municipiul Craiova, până la data de 
31.12.2016. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional la 
Convenţia de Colaborare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.3. Pe data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.475/2006. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Economico-Financiară şi 
Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România-Filiala 
Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
        INIŢIATOR, AVIZAT, 
           PRIMAR,   PT.SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU     Ovidiu MISCHIANU 



 
 

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                               Se aprobă ,                                                            
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                    PRIMAR,     
Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială                                                      
Centrul Social Comunitar, Politici de Asistenţă                    Lia Olguţa Vasilescu 
Socială şi Parteneriate 
Nr. 8604/18.01.2016                                                                            Avizat, 

                    
                                                                   Pt. SECRETAR, 
 

                                               Ovidiu Mischianu 
 

Raport 
privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de  Colaborare cu 

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU COPII ŞI ADULŢI CU AUTISM DIN 
ROMÂNIA (A.N.C.A.A.R)- Filiala Craiova 

 
Prin adresa nr. 201288/21.12.2015 A.N.C.A.A.R- filiala Craiova solicită 

prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare privind îmbunătăţirea 
serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor cu autism din Centrul de Zi ,, Dr. 
Innocenzo Fiore”, aprobată  prin  H.C.L. nr. 475/ 2006. 

Obiectul parteneriatului l-a reprezentat colaborarea părţilor în vederea asigurării 
funcţionării Centrului de zi prin organizarea şi desfăşurarea de activităţi educativ-
terapeutice: logopedie, terapie comportamentală, activităţi de cunoaştere, de 
socializare, de formare a autonomiei personale şi de consiliere parentală  care să 
răspundă la nevoile minorilor şi tinerilor bolnavi de autism, a familiilor acestora dar şi a 
comunităţii extinse din care aceştia fac parte.  

Centrul de Zi „ Dr. Innocenzo Fiore” funcţionează  din anul 2003 într-un spaţiu 
de aproximativ 300 mp la interior si 900 mp curte pus la dispoziţie cu titlu de folosinţă 
gratuită de către Consiliul Judeţean Dolj. Centrul de zi dispune de sală ludoterapie, sală 
kinetoterapie, sală stimulare senzorială, sală de mese cu aficiu alimentar, sală consiliere 
psihologică, izolator, grupuri sanitare, sală multifuncţională, spaţiu administrativ. 

În prezent în cadrul centrului sunt  furnizate, pentru un nr. de 10 tineri şi 5 copii 
diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist din municipiul Craiova, următoarele tipuri 
de servicii: 

 -terapie senzorială care se realizează după un program grupat pe stadii, flexibil, 
elaborat numai după o evaluare iniţială a capacităţii senzoriale a copiilor; 

 -ludoterapie şi loisir- terapia prin joc este o formă permanentă a procesului de 
recuperare; prin joc copilul percepe lumea reală; 

 -meloterapie- vizează dezvoltarea abilităţilor motorii a atenţiei, diminuează 
tensiunea, reduce agresivitatea, favorizează participarea spontană a copiilor la 
activităţile de grup influenţând benefic întregul lor psihic; 

 -ergoterapie- se urmăreşte integrarea abilităţilor cognitive, fizice, motorii; 
 -artterapie- terapie prin desen, pictură, decupaj, modelaj cu plastilină şi lut, 

scluptură, decoraţiuni, confecţionare de jocuri, jucării, păpuşi; 
 kinetoterapie- terapia prin mişcare cuprinde formarea reflexului de atitudine 

corporală corectă, prevenirea şi corectarea deficienţelor fizice, dezvoltarea fizică 
armonioasă; 



-servicii de socializare- se desfăşoară cu o anumită tematică şi conform unei 
planificări anterioare: folosirea mijloacelor de transport în comun, achiziţionarea 
coşului zilnic/săptămânal de alimente, servirea mesei în public, audiere spectacole, 
participare la evenimente de stradă; 

- consiliere şi training pentru părinţi. 
Pentru punerea în aplicare a parteneriatului, în bugetul de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2015 autoritatea locală a alocat Asociaţiei ANCAAR suma de 10,00 mii lei, 
care a fost utilizată pentru plata parţială a cheltuielilor de personal. Astfel, 15 copii şi 
tineri cu autism, dintre care 5 copii preşcolari şi 10 adolescenţi si tineri precum şi 
familiile lor, au beneficiat de programul de servicii speciale. De acordarea acestora s-au 
ocupat specialişti în domeniu (1 educator special, 1 kinetoterapeut, 1 terapeut ABBA) , 
care au depus eforturi susţinute în scopul recuperării şi reabilitării stării de sănătate a 
persoanelor asistate, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora.  

Întrucât, Convenţia a fost încheiată până pe data de 31.12.2015, propunem 
prelungirea duratei de valabilitate a acesteia pentru susţinerea şi continuarea serviciilor 
sociale speciale destinate copiilor bolnavi de autism din Municipiul Craiova. 

Având în vedere cele prezentate, potrivit prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire 
la asociaţii şi  fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,  Legii nr. 448/2006, 
republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 
modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor- cadru de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, art. 124 din Legea nr. 272/2004, 
republicată,  privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi  art. 36 alin. 2 lit. d 
şi e coroborat cu alin. 6 lit. a pct. 2,  alin.7 lit. a, art.45 alin.2 lit.f şi art.61 alin.2 din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem: 

- prelungirea duratei de valabilitate până la data de 31.12.2016, conform actului 
adiţional anexat; 

- împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze actul adiţional; 
- modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 475/ 2006. 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 
Ioana Stoian  

 
                                                                                        ÎNTOCMIT, 

 
                                                                      Insp. spec. Elena Oprea 

                                                              Cons. Liliana Constantinescu 
 



                                                    ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR._________/__________ 
 

E.O.- 2ex 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială 
Centrul Social Comunitar, Politici de Asistenţă Socială şi Parteneriate 
NR. 9/_________2016 
 
 

ACT ADIŢIONAL 
 

LA CONVENŢIA DE COLABORARE 
privind îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor cu autism din Centrul 

de Zi ,, Dr. Innocenzo Fiore” din Municipiul Craiova 
 

Prezentul act adiţional se încheie între: 
 

• Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul în 
Craiova, Str. A.I.Cuza  nr. 7, reprezentat prin  Primar- Lia Olguţa Vasilescu 

 şi 
• Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România 

(A.N.C.A.A.R)- Filiala Craiova, organizaţie neguvernamentală cu sediul în 
Craiova, str. Mitropolit Firmilian, nr. 3, judetul Dolj, cod fiscal 15243830, 
reprezentată prin Preşedinte- dr. Alexiu Carmen, 

 
 Articol unic  
 
 Articolul 6 se modifică şi va avea următorul conţinut: 
         
 Convenţia de Colaborare este valabilă pentru perioada 01.01. - 31.12.2016 cu  
posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor. 
 
Prezentul act adiţional se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare 
parte. 
 
 
    
  MUNICIPIUL CRAIOVA,                                         A.N.C.A.A.R.- Filiala Craiova  
  
             PRIMAR,                                                                       PREŞEDINTE, 
 
      Lia Olguţa Vasilescu                                                         dr. Carmen Alexiu 
      
DIRECTOR EXECUTIV, 
 
        Nicolae Pascu   
            
DIRECTOR EXECUTIV, 
         Ioana Stoian 
 

Vizat pentru legalitate, 
Cons. Jr. Mădălina Deca 
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