
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                   
                                                                                                           PROIECT 

               HOTĂRÂRE NR. _____ 
privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de colaborare între 
Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de 

Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi Fundaţia Creştină „Ethos” 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.08.2017; 
         Având în vedere raportul nr.109914/2017 întocmit de Direcţia juridică, asistenţă 
de specialitate şi contencios administrativ prin care se propune prelungirea duratei de 
valabilitate a Protocolului de colaborare între Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului 
Craiova şi Fundaţia Creştină „Ethos”; 

  În conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011 privind asistenţa socială, 
Legii nr.116/2002  privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, 
modificată şi completată, Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, modificată şi completată şi Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată; 

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, până la data de 01.09.2018, a duratei de valabilitate a 
Protocolului de colaborare între Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin 
Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova şi 
Fundaţia Creştină „Ethos”, având ca obiect sprijinirea persoanelor aflate în 
situaţie de risc social din municipiul Craiova, conform actului adiţional 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Directorul executiv al Direcţiei Publice Comunitare de 
Asistenţă Socială a Municipiului Craiova să semneze actul adiţional prevăzut 
la art.1 din prezenta hotărâre.      

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod 
corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.421/2014.  

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică, Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova, Direcţia juridică, asistenţă de specialitate şi contencios 
administrativ şi Fundaţia Creştină „Ethos” vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

 
                INIŢIATOR,                                                                  AVIZAT, 
                  PRIMAR,                                                               PT. SECRETAR, 
              Mihail GENOIU                                                     Ovidiu MISCHIANU 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția juridică, asistență de specialitate și contencios administrativ 
Nr. ________/09.08.2017 
                                                                           

                                                                                                  Se aprobă 
Primar, 

                                                                                               Mihail GENOIU    
 
 

Avizat 
 Viceprimar, 

Stelian BĂRĂGAN 
 
 

RAPORT 
privind prelungirea duratei de valabilitate a  

Protocolului de colaborare nr.123668/01.09.2014  
 

 Direcția Publică Comunitară de Asistență Socială a Municipiului Craiova - 
Compartimentul Strategii Sociale și Parteneriate, prin Nota de Fundamentare 
nr.15404/07.08.2017, transmisă urmare a cererii înregistrate sub numărul 15361/07.08.2017 
de către Fundația Creștină ”Ethos” Craiova, solicită prelungirea Protocolului de colaborare 
nr.123668/01.09.2014, încheiat cu Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia 
Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova având ca obiect colaborarea 
părţilor în vederea îmbunătăţirii serviciilor sociale acordate persoanelor aflate în situaţie de 
risc social din municipiul Craiova, prin implementarea următoarelor activităţi sociale: 

- ajutorarea persoanelor aflate în situaţie de risc social privind distribuirea de alimente, 
mobilier, haine, paturi, biciclete şi alte bunuri; 

- consiliere şi asistenţă socială pentru persoanele în vârstă; 
- asistenţă socială şi ajutor pentru copiii lipsiţi de ocrotire părintească şi pentru cei aflaţi 

sub măsură de protecţie specială; 
- acordarea unei mese calde pentru persoanele aflate în situaţie de risc social, în urma 

anchetelor sociale efectuate de către părţile convenţiei; 
- educaţia şi înscrierea copiilor în grădiniţa şi şcoala Ethos. 

 Protocolul de colaborare a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.421/2014, având ca obiect colaborarea părţilor în vederea 
îmbunătăţirii serviciilor sociale acordate persoanelor aflate în situaţie de risc social din 
municipiul Craiova, prin implementarea activităţilor sociale ca ajutorarea persoanelor aflate în 
situaţie de risc social privind distribuirea de alimente, mobilier, haine, paturi, biciclete şi alte 
bunuri; consiliere şi asistenţă socială pentru persoanele în vârstă; asistenţă socială şi ajutor 
pentru copiii lipsiţi de ocrotire părintească şi pentru cei aflaţi sub măsură de protecţie specială; 
acordarea unei mese calde pentru persoanele aflate în situaţie de risc social, în urma 
anchetelor sociale efectuate de către părţile prezentei convenţii; precum şi educaţia şi 
înscrierea copiilor în grădiniţa şi şcoala Ethos, acesta fiind valabil până la data de 01.09.2017. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.19/2017 s-a aprobat 
modificarea  Protocolului de colaborare, în sensul schimbării părţii contractante „Municipiul 
Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova” în „Consiliul Local al Municipiului 
Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova”, 
urmare a adoptării în data de 15 decembrie 2016 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.213/2016 prin  care s-a aprobat înfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă Socială, 
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ca instituţie publică cu personalitate juridică, aflată sub autoritatea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova, denumită Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova, începând cu data de 01.01.2017, cu sediul principal în municipiul 
Craiova, str. Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, parter, iar a sediilor secundare în Craiova: str. 
Mitropolit Firmilian, nr. 14, bld. Oltenia, bl. 65A1, parter şi str. Teilor, nr. 16.  
 Fundaţia Creştină „Ethos” este o organizaţie înfiinţată în municipiul Craiova în anul 
1993, de către  dl. Bruno Schwengeler, cetăţean de naţionalitate elveţiană, având ca scop 
principal ajutorarea claselor sociale defavorizate din municipiul Craiova şi localităţile 
limitrofe. Aceasta a fost acreditată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, ca furnizor de servicii sociale pe perioadă nedeterminată obţinând 
certificatul de acreditare ca urmare a faptului ca a dovedit, de fiecare dată, respectarea 
standardelor de calitate, conform legislaţiei în vigoare. 
           Fundaţia sprijină oamenii aflaţi în nevoie prin distribuirea de alimente, mobilier, haine, 
paturi, biciclete şi alte bunuri, construieşte şi întreţine grădiniţe şi şcoli, îngrijeşte, asistă şi 
asigură consiliere bătrânilor, invalizilor sau celor aflaţi în nevoie, oferă persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă  posibilitatea de a lucra pentru a se putea întreţine, se implică în 
îngrijirea şi consilierea persoanelor din  centre  şi cămine pentru persoane vârstnice, spitale, 
centre pentru îngrijirea minorilor, în vizitarea, consilierea  şi sprijinirea cu pachete a  
deţinuţilor care nu au familii sau care nu sunt vizitaţi de către membrii familiei precum şi  
sprijin pentru reintegrarea acestora  în societate. 

 Autoritatea publică locală a manifestat întotdeauna preocupări reale pentru asigurarea 
bunului trai al cetăţenilor şi în special al celor aflaţi în situaţii de dificultate. Astfel, prin 
colaborarea personalului cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul Direcţiei Publice 
Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova cu Fundaţia Creştină „Ethos” s-au 
găsit soluţii optime în vederea sprijinirii grupurilor sociale vulnerabile pentru depăşirea 
eventualelor situaţii de risc, reintegrarea categoriilor sociale în viaţa normală, a creşterii 
capacităţilor lor de a face faţă problemelor dificile.  

Întrucât, Protocolul de colaborare a fost încheiat pe o perioadă de un an, cu 
posibilitatea prelungirii cu acordul ambelor părţi, propunem prelungirea duratei de valabilitate 
a acestuia pentru sprijinirea persoanelor aflate în situaţie de risc social din municipiul 
Craiova. 

Având în vedere cele menţionate, în conformitate cu prevederile Legii  nr.292/2011 
privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.116/2002 privind 
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare, 
O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare, 
Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi 
completările ulterioare 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 şi art.115, alin1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem 
Consiliului Local al Municipiului Craiova:  

• prelungirea duratei de valabilitate până la data de 01.09.2018, conform actului adiţional 
anexat; 

• împuternicirea Directorului Executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă    
Socială a Municipiului Craiova sa semneze actul adiţional de prelungire a Protocolul 
de colaborare, prevăzut în anexa la prezentul raport; 

• modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 421/2014 
 
 
         Pt. Director executiv,         Întocmit, 
               Nelu Pîrvu      Cons.jur.Mădălina Decă  



































            

 

 

  

 

Compartimentul Strategii Sociale şi Parteneriate 
Nr. 15404/07.08.2017 

 Avizat,                                                                                                                             
                                                                                             Administrator Public,                                       
     Marian- Sorin Manda 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de Colaborare cu Fundaţia 

Creştină „Ethos” – Craiova  
                                                                                                                                                           
                                                                                          
 Prin adresa înregistrată sub nr. 15361/07.08.2017 Fundatia Creştină „Ethos“ 
Craiova solicită prelungirea duratei de valabilitate a Protocolului de Colaborare privind 
sprijinirea persoanelor aflate în situaţie de risc social din municipiul Craiova, aprobat prin  
Hotararea Consiliului Local al municipiului Craiova  nr. 421/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

    Obiectul parteneriatului constă în colaborarea părţilor în vederea îmbunătăţirii 
serviciilor sociale acordate persoanelor aflate în situaţie de risc social din municipiul 
Craiova, prin implementarea următoarelor activităţi sociale: 

• ajutorarea persoanelor aflate în situaţie de risc social privind distribuirea de 
alimente, mobilier, haine, paturi, biciclete şi alte bunuri; 

• consiliere şi asistenţă socială pentru persoanele în vârstă; 
• asistenţă socială şi ajutor pentru copiii lipsiţi de ocrotire părintească şi pentru cei 

aflaţi sub măsură de protecţie specială; 
• acordarea unei mese calde pentru persoanele aflate în situaţie de risc social, în urma 

anchetelor sociale efectuate de către părţile convenţiei; 
• educaţia şi înscrierea copiilor în grădiniţa şi şcoala Ethos. 

            Fundaţia Creştină „Ethos” este o organizaţie înfiinţată în municipiul Craiova în 
anul 1993, de către  dl. Bruno Schwengeler, cetăţean de naţionalitate elveţiană, având ca 
scop principal ajutorarea claselor sociale defavorizate din municipiul Craiova şi localităţile 
limitrofe. Aceasta a fost acreditată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice, ca furnizor de servicii sociale pe perioadă nedeterminată 
obţinând certificatul de acreditare ca urmare a faptului ca a dovedit, de fiecare dată, 
respectarea standardelor de calitate, conform legislaţiei în vigoare. 
           Fundaţia sprijină oamenii aflaţi în nevoie prin distribuirea de alimente, mobilier, 
haine, paturi, biciclete şi alte bunuri, construieşte şi întreţine grădiniţe şi şcoli, îngrijeşte, 
asistă şi asigură consiliere bătrânilor, invalizilor sau celor aflaţi în nevoie, oferă 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă  posibilitatea de a lucra pentru a se putea 

       CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
         Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova 

Craiova, Str. Eustatiu Stoenescu, Bl. T8, parter 
CUI 36884072 

Tel/Fax: 0251437617,  
serviciulpublic_asistentasociala@yahoo.com 



întreţine, se implică în îngrijirea şi consilierea persoanelor din  centre  şi cămine pentru 
persoane vârstnice, spitale, centre pentru îngrijirea minorilor, în vizitarea, consilierea  şi 
sprijinirea cu pachete a  deţinuţilor care nu au familii sau care nu sunt vizitaţi de către 
membrii familiei precum şi  sprijin pentru reintegrarea acestora  în societate. 
     În domeniul asistenţei sociale, fundaţia are dezvoltate următoarele proiecte: 
1. ,,Mâncare pe roţi” –se  oferă zilnic o masă caldă şi pâine la domiciliu 
persoanelor singure şi familiilor  aflate în nevoie, nedeplasabile. 
2. ,, O masă caldă pentru nevoiaşi”- se oferă zilnic o masă caldă şi pâine 
persoanelor singure şi familiilor  aflate în nevoie la sediul din str. Păltiniş, nr.57. 
3. ,,Asistare şi acompaniere persoane vârstnice”- în cadrul acestui proiect  se 
oferă consiliere, suport direct persoanelor vârstnice din centre şi cămine precum şi din 
spitale. 
4. ,,Program de asistare şi consiliere în Penitenciarul de maximă siguranţă sau 
Penitenciarul de minori din Craiova”. 
5. Lucrarea socială pentru copiii nevoiaşi din Grădiniţa sau Şcoala 
Particulară ,,Ethos”- prin acest proiect se urmăreşte acordarea de îmbrăcăminte, 
încălţăminte sau suportarea cheltuielilor cu masa şi transportul la şcoală sau grădiniţă a 
copiilor ce provin din familii nevoiaşe. Se pune accent în cazul familiilor de etnie romă pe 
consilierea si informarea părinţilor cu privire la rolul  important pe care şcoala îl deţine în 
educarea şi formarea copiilor. 
6. Diverse activităţi desfăşurate în parteneriate cu Centrul de zi pentru 
reabilitarea copiilor şi tinerilor cu autism „Dr. Innocenzo Fiore” (ANCAAR) şi 
Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Dolj. Zilnic, copiii 
din Centrul de zi pentru persoane cu autism „Dr. Innocenzo Fiore” (ANCAAR) primesc o 
masă caldă, iar persoanele asistate în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru 
Persoane cu Handicap Dolj beneficiază de consiliere şi ocazional de diverse produse în 
funcţie de nevoi. 

  Autoritatea publică locală a manifestat întotdeauna preocupări reale pentru 
asigurarea bunului trai al cetăţenilor şi în special al celor aflaţi în situaţii de dificultate. 
Astfel, prin colaborarea personalului cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul Direcţiei 
Publice Comunitare de Asistenţă Socială a Municipiului Craiova cu Fundaţia Creştină 
„Ethos” s-au găsit soluţii optime în vederea sprijinirii grupurilor sociale vulnerabile pentru 
depăşirea eventualelor situaţii de risc, reintegrarea categoriilor sociale în viaţa normală, a 
creşterii capacităţilor lor de a face faţă problemelor dificile.  

Pentru depăşirea eventualelor situaţii de risc, anual în medie 40 de cazuri, persoane 
singure/familii cu situaţie materială şi socială precară prezentate de către autoritate au  
beneficiat de o masă caldă la domiciliu sau la sediul din str. Păltiniş, nr.57. Totodată au 
fost ajutate de către fundaţie şi  persoane singure cu afecţiuni medicale sau persoane 
vârstnice, fără aparţinători, fără venituri sau cu venituri foarte mici care au au rămas fără 
bunuri de strictă necesitate fiind uzate sau în imposibilitatea de a mai putea fi folosite ca 
urmare a producerii unor evenimente nedorite. În vederea evitării marginalizării sociale a 
acestora şi a ieşirii din impas, până la finalizarea demersurilor personalului cu atribuţii de 
asistenţă socială din cadrul Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă Socială a 
Municipiului Craiova de a-i sprijini în întocmirea actelor de identitate, de stare civilă, 
înscriere la un medic de familie, după caz la comisii de evaluare pentru încadrare într-un 
grad de handicap şi întocmire documentaţie în vederea obţinerii de beneficii şi servicii 
sociale pe plan local, persoanele în cauză au fost ajutate financiar sau material 



necondiţionat de către Fundaţia Creştină  „Ethos”.  
Exemplificăm cazul familiei Chesnoiu, cu domiciliul în Craiova, Str . Florilor, nr. 6, 

bl. 6prim, sc.1, ap.4, al cărei minor, Chesnoiu Cristian Mihail este încadrat în grad grav de 
handicap, fiind diagnosticat cu „boala Hunter”, o boala rară, din cauza căreia, bolnavul  
prezintă retard mintal profund, nu comunică şi nu se poate deplasa singur, acesta fiind 
imobilizat la pat. Pentru depăşirea situaţiei de vulnerabilitate, familia a beneficiat pe lângă 
sprijinul acordat de către autoritatea locală şi de cel al Fundaţiei Creştine „Ethos”, 
măsurile  întreprinse de către fundaţie constând în: asigurarea transportului pentru minor în 
fiecare miercuri la spital pentru perfuzii. 

Dna Păun Maria, cu domiciliul în Craiova, Str. Sf. Dumitru, bl.1, ap.7,  a fost 
sprijinită de către fundaţie  prin  donarea următoarelor: un pat cu saltea, o chiuvetă, un 
şifonier şi două covoare. Totodată, s-a luat legătura cu asociaţia de locatari pentru a se 
desfunda canalizarea, putând fi montate chiuveta şi  racordurile la ţeava de apă. 

În mod similar, fundaţia a mai intervenit în soluţionarea altor cazuri sociale, prin 
acordarea  de masă caldă, haine, obiecte de mobilier, medicamente, dispozitive medicale şi 
produse igienico-sanitare.  

Totodată, Fundaţia Creştină „Ethos” a investit şi investeşte în proiecte pe termen 
lung precum Grădiniţa Particulară „Ethos”, Şcoala Particulară „Ethos”, şi Centrul ,,Ethos” 
de locuinţe pentru persoane vârstnice. 
 Întrucât Protocolul de colaborare a fost încheiat până pe data de 01.09.2017, 
propunem prelungirea duratei de valabilitate a acestuia pentru sprijinirea persoanelor aflate 
în situaţie de risc social din municipiul Craiova . 

Având în vedere cele menţionate, în conformitate cu prevederile Legii  nr.292/2011 
privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.116/2002 
privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare, O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu 
modificările şi completările ulterioare 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 şi art.115, alin1, lit. b din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, propunem:  

• prelungirea duratei de valabilitate până la data de 01.09.2018, conform actului 
adiţional anexat; 

• împuternicirea Directorului Executiv al Direcţiei Publice Comunitare de Asistenţă    
Socială a Municipiului Craiova sa semneze actul adiţional de prelungire a 
Protocolul de colaborare, prevăzut în anexa la prezenta Notă de fundamnetare; 

• modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 421/2014. 
 
 
    DIRECTOR EXECUTIV,                           DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,  

            Ioana Stoian                                            Petru- Alexandru Dumitrescu                                                         
      

                                                                                           ÎNTOCMIT, 

                                                                       Insp. Elena Oprea                                                              



 
                                                    ANEXĂ LA NOTA DE FUNDAMNETARE NR. 15404/07.08.2017 

 
  
 ACT ADIŢIONAL 

 
 

LA PROTOCOLUL DE COLABORARE  nr. 123668/01.09.2014 privind sprijinirea persoanelor 
aflate în situaţie de risc social din municipiul Craiova 

  
Prezentul act adiţional se încheie între: 

 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin Direcţia Publică Comunitară de Asistenţă 
Socială a Municipiului Craiova cu sediul in mun. Craiova, Str. Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, parter, 
reprezentat prin Director Executiv - dna. Ioana Stoian 

               şi 

       Fundaţia Creştină “ETHOS”, cu sediul în Craiova, str. Paltiniş, nr. 57, telefon 0251415384, fax 
0251415384, cod fiscal 5984802, cont bancar RO32RNCB0139018032820001, deschis la Banca BCR 
Craiova, Agenţia Patria, reprezentată prin dra Marinescu Octavia Simona 
 

 Articol unic  

 Articolul 5 se modifică şi va avea următorul conţinut: 

 Protocolul de colaborare este valabil pentru perioada 01.09.2017- 01.09.2018 cu  
posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor. 

Prezentul act adiţional se încheie în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 
         CONSILIUL LOCAL AL                                         FUNDAŢIA CREŞTINĂ „ETHOS” 

        MUNICIPIULUI CRAIOVA                          
                  DPCASMC 

         DIRECTOR EXECUTIV,                                            REPREZENTANT LEGAL, 

                 Ioana Stoian                                                             Octavia Simona Marinescu  

 

     DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,                                      COMPARTIMENT  JURIDIC, 

      Petru Alexandru Dumitrescu                                                  Valentin Mitrache 

 

        Vizat pentru legalitate,  
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