
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 „Tedy Bear” Craiova 

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

28.01.2016; 
Având în vedere raportul nr.8600/2016 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 „Tedy Bear” Craiova, privind îmbunătăţirea serviciilor  acordate copiilor cu 
autism şi sindrom Down din municipiul Craiova, asistaţi în cadrul Centrului pentru 
recuperarea copilului cu autism şi sindrom Down „Tedy Bear”; 

 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 „Tedy Bear” 
Craiova, privind îmbunătăţirea serviciilor acordate copiilor cu autism şi sindrom 
Down din municipiul Craiova, asistaţi în cadrul Centrului pentru recuperarea 
copilului cu autism şi sindrom Down „Tedy Bear”, până la data de 31.12.2016. 

  Art.2.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adiţional 
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.13/2015. 

  Art.4.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Economico-Financiară şi 
Asociaţia „Tedy Bear” 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. 8600/18.01.2016                                                                           Avizat, 

                    
                                                                   Pt. SECRETAR, 
 

                                               Ovidiu Mischianu 
 

R A P O R T 
privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de  Colaborare cu 

Asociaţia „Tedy Bear“, Craiova 
 

 
 Prin adresa nr. 5048/12.01.2016 Asociaţia „Tedy Bear“, Craiova solicită 

prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborare privind îmbunătăţirea 
serviciilor sociale acordate copiilor cu autism si sindrom Down din municipiul Craiova 
asistaţi în cadrul Centrului pentru recuperarea copilului cu autism şi sindrom Down „ 
Tedy Bear”, aprobată  prin  H.C.L. nr. 13/2015. 

 Asociaţia  „Tedy Bear”, cu sediul în  Craiova, str. Fluturi, nr. 46A, în cadrul 
căreia funcţionează centrul, este o organizaţie neguvernamentală, de protecţie specială 
şi recuperare a copiilor cu autism şi sindrom Down. Scopul asociaţiei îl reprezintă 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi adaptabilitate socială a copiilor cu tulburări din 
spectrul autist, în vederea creşterii calităţii vieţii acestor copii şi a familiilor lor. 

 Centrul pentru recuperarea copilului cu autism şi sindrom Down „Tedy Bear” se 
află în subordinea asociaţiei şi îşi desfăşoară activitatea zilnic într-o clădire cu o 
suprafaţă totală de 130 mp, situată în Craiova, str. Calea Unirii, nr. 86, în următoare 
structură: cabinet psihologic/logopedie, sală kinetoterapie, sală pentru activităţi de 
socializare, patru săli destinate activităţilor de terapie individuală, baie, spaţiu pentru 
servirea mesei.  

Centrul se adresează copiilor diagnosticaţi cu TSA( tulburări de spectru autist): 
autism, sindrom Rett, sindrom Asperger şi sindrom Down, având ca rol principal 
asigurarea unei intervenţii eficiente în beneficiul copiilor cu vârste cuprinse între 0-14 
ani. 

 Capacitatea centrului este de: 15 locuri pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-14 
ani, pe servicii de tip „centru de zi”, 15 locuri pentru copii cu vârsta între 0-14 ani, pe 
servicii la domiciliu, 30 de locuri anual pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2-10 ani, 
pe servicii de evaluare şi observare. 

 În prezent sunt furnizate servicii de specialitate pentru un număr de 12 copii. 
Serviciile destinate copiilor beneficiari ai centrului sunt: evaluare de specialitate 
(efectuată în echipă multidisciplinară), programe individualizate de intervenţie, 
adaptate nevoilor şi posibilităţilor copilului autist(programele sunt stabilite de către 
coordonatorul echipei multidisciplinare după o perioadă de 30 de zile de evaluare şi 
observare a copilului), integrare senzorială-percepţie, imitaţie, cognitiv - verbal şi 
performanţă, coordonare auto - motorie, motricitate fină, logopedie, terapie 



comportamentală, kinetoterapie, terapie ocupaţională/ergoterapie (educaţie muzicală, 
pictură, modelaj, desen), autonomie personală, socializare în micro şi macro grup 

( interacţiune socială, autonomie stradală, autonomie socială), activităţi sportive şi 
recreative, servirea zilnică a micului dejun şi a prânzului, transport cu personal 
specializat la solicitarea părinţilor. 

Familia în care trăieşte un copil autist este o familie cu risc crescut, prin starea de 
suprasolicitare, uneori chiar de „burn out”, întâlnindu-se tot mai des cazuri de părinte 
unic sau iminenţa divorţului. Astfel, Centrul Tedy Bear, pe lângă programele destinate 
copiilor cu tulburare pervazivă de dezvoltare, vine în sprijinul direct al familiilor 
acestora prin: consiliere parentală, grupuri de suport, grupuri educaţionale, pregătirea 
specială a părinţilor pentru a fi cooptaţi în procesul terapeutic (părinţi co-terapeuţi), 
formarea/ extinderea reţelei de suport social pentru familii.     

Potrivit Convenţiei de colaborare obligaţia Consiliului Local Municipal este 
aceea de a stabili în bugetul local aportul financiar pentru cofinanţarea serviciilor 
terapeutice oferite în cadrul centrului de echipa multidisciplinară compusă din: psiho-
terapeut, kinetoterapeut şi doi instructori de educaţie. 

Pentru punerea în aplicare a parteneriatului, în bugetul de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2015 autoritatea locală a alocat Asociaţiei „Tedy Bear“ suma de 10,00 mii 
lei, care a fost utilizată pentru plata parţială a cheltuielilor de personal. 

 Întrucât, Convenţia a fost încheiată pe o perioadă de un an de zile, propunem 
prelungirea duratei de valabilitate a acesteia pentru cofinanţarea serviciilor terapeutice 
acordate copiilor diagnosticaţi cu autism şi sindrom Down din municipiul Craiova 
asistaţi în cadrul Centrului pentru recuperarea copilului cu autism şi sindrom Down 
„Tedy Bear”. 

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.13/2015. 
 

 
 

 DIRECTOR EXECUTIV, 
 

   Ioana Stoian  
 
                                                                                        ÎNTOCMIT, 

 
                                                                      Insp. spec. Elena Oprea 

                                                              Cons. Liliana Constantinescu 



 
 
 
 
 
 
 
E.O. -2 ex. 

 



                                                   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. 1/_________2016 
 
 

ACT ADIŢIONAL 
 

LA CONVENŢIA DE COLABORARE 
privind îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor cu autism şi sindrom Down din 
municipiul Craiova asistaţi în cadrul Centrului pentru recuperarea copilului cu autism şi 

sindrom Down „ Tedy Bear” 
 
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 “Tedy Bear” organizaţie neguvernamentală cu sediul în Craiova, str. 

Fluturi, nr. 46A, judetul Dolj, cod fiscal 31187619, reprezentată prin Preşedinte- 
Daniel Călăraşu, 

 
 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,                    ASOCIAŢIA „TEDY BEAR” CRAIOVA 
  
             PRIMAR,                                                                  PREŞEDINTE, 
 
      Lia Olguţa Vasilescu                                                       Daniel Călăraşu 
      
DIRECTOR EXECUTIV, 
 
        Nicolae Pascu   
            
DIRECTOR EXECUTIV, 
         Ioana Stoian 
 

Vizat pentru legalitate, 
Cons. Jr. Mădălina Deca 
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