
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA   

     
                                                  PROIECT               

                 HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între municipiul 

Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Dolj privind creşterea gradului de integrare şcolară şi socială a elevilor 
aflaţi în diverse situaţii de risc social din clasele primare şi gimnaziale ale şcolilor 

de pe raza municipiului Craiova 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.09.2015; 

  Având în vedere raportul nr.137984/2015 întocmit de Direcţia Administraţie Publică 
şi Asistenţă Socială prin care se propune aprobarea Protocolului de colaborare încheiat 
între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Dolj privind creşterea gradului de integrare şcolară şi socială a elevilor 
aflaţi în diverse situaţii de risc social din clasele primare şi gimnaziale ale şcolilor de pe 
raza municipiului Craiova; 

  În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Legii nr. 
292/2011 privind asistenţa socială şi Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată; 

   În temeiul art. 36, alin.1, alin.2 lit. e, alin.6 lit.a pct.1 şi pct.2, 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 Protocolul de colaborare încheiat între municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj 
privind creşterea gradului de integrare şcolară şi socială a elevilor aflaţi în diverse 
situaţii de risc social din clasele primare şi gimnaziale ale şcolilor de pe raza 
municipiului Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu să 
semneze Protocolul de colaborare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:  Serviciul  
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă 
Socială vor  aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

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



MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială                             
Nr.137984/16.09.2015                                                             Se aprobă 

  PRIMAR,                        
   Lia Olguţa Vasilescu           

 
 

     Vizat 
      Pt. SECRETAR, 
     Ovidiu Mischianu 

 
 

R A P O R T 
 

privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj privind 
creșterea gradului de integrare școlară și socială a elevilor aflați în diverse situații de risc 

social din clasele primare şi gimnaziale ale şcolilor de pe raza municipiului Craiova 
 
                                                                                            

În urma vizitelor din acest an a delegaţiei municipalităţii din Oslo la sediul autorităţii locale, 
având ca scop stabilirea unor relaţii de colaborare în vederea pregătirii unui proiect în domeniul 
incluziunii sociale pentru următoarea perioadă a Fondurilor Norvegiene, Primăria Craiova a fost 
selectată ca partener naţional, alături de Primăria municipiului Timişoara, pentru participarea la 
proiectul pregătitor „Consolidarea educaţiei şi dezvoltarea competenţelor de muncă şi formare”, 
implementat de municipalitatea din Oslo începând cu ianuarie 2015, pe o perioadă de 2 ani. 

Pe baza propunerilor de strategii de intervenţie identificate în urma workshop-urilor realizate 
cu ocazia întâlnirii, Primăria Municipiului Craiova a elaborat şi propus spre aprobare municipalităţii 
din Oslo un proiect pilot care să aibă ca scop creşterea gradului de integrare şcolară şi socială a 
elevilor aflaţi în diverse situaţii de risc social din clasele primare şi gimnaziale ale şcolilor de pe raza 
municipiului Craiova, prin elaborarea, dezvoltarea şi implementarea la nivel local a unui model de 
intervenţie în domeniul integrării şcolare şi sociale a elevilor din grupul ţintă şi membrilor familiilor 
acestora. 

Sub titlul „Educatia poate rupe lanţul sărăciei!”, proiectul pilot îşi propune să intervină la nivel 
local în două etape distincte: 

- O etapă de implementare a proiectului pilot cu finanţarea care va fi primită de la Primăria 
Oslo în perioada octombrie 2015 – decembrie 2016, axată pe elaborarea unui model de 
intervenţie la nivel local în domeniul incluziunii şcolare şi sociale a elevilor aflaţi în situaţie de 
risc social; 

- O etapă de dezvoltare a proiectului pilot, prin implementarea modelului de intervenţie creat 
în prima etapă şi implicarea comunităţii locale, care să fie derulată în perioada ianuarie 2017 
– decembrie 2021 în parteneriat cu Primăria Oslo, cu finanţare din partea Fondurilor 
Norvegiene. 
Proiectul pilot care va fi derulat de municipalitatea din Craiova în perioada octombrie 2015 – 

decembrie 2016, are ca scop elaborarea şi dezvoltarea unui model intervenţie în domeniul 



integrării şcolare şi sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc social din şcolile de pe raza municipiului 
Craiova prin constituirea unei reţele de specialişti în medierea relaţiilor elev-familie-comunitate şi 
dezvoltarea unor parteneriate instituţionale la nivel local.  

Având în vedere faptul că majoritatea activităților propuse prin proiect  se vor desfășura în 
cadrul unităților de învățămând de pe raza municipiului Craiova și vor implica atăt cadre didactice cât 
și elevi din cadrul acestor instituții, se impune încheierea unui protocol de colaborare cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj.  

Cele două părţi se vor implica activ în realizarea obiectivelor stabilite în proiectul pilot şi anume: 
- îmbunătățirea competențelor sociale, civice şi profesionale ale resurselor umane de la 

nivelul reţelei de şcoli primare şi gimnaziale de pe raza oraşului Craiova  în domeniul facilitării 
relaţiilor dintre elevii aflați în situație de risc social, familie şi comunitate; 

- dezvoltarea unei reţele de parteneri instituţionali la nivel local care să contribuie la rezolvarea 
problemelor individuale, familiale şi de grup ale elevilor din grupul ţintă şi familiilor lor. 

 Având în vedere cele menţionate, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale 
nr. 1/2011, Legii nr. 292/2011 privind asistenţa socială, Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, coroborate cu  art. 36, alin. (1), alin (2) - litera e), alin. 
(6) – litera a) – pct.1 şi pct. 2, alin. (7) - litera a), art. 45, alin. (2)- lit. f), art. 61, alin (2), art. 115, 
alin(1)- lit. b) din Legea nr. 215/2001privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, propunem: 

- aprobarea Protocolului de colaborare dintre municipiul Craiova, prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, ce are ca obiect colaborarea părţilor 
privind creșterea gradului de integrare școlară și socială a elevilor aflați în diverse situații de risc 
social din clasele primare şi gimnaziale ale şcolilor de pe raza municipiului Craiova, conform anexei; 

- împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze Protocolul de colaborare. 
 

                 
   
  
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Ioana Stoian 

CONSILIER JURIDIC, 
Mădălina Decă 

ÎNTOCMIT, 
Insp.spec. Elena Oprea 

 
 
 
 
 
E.O.- 2ex. 
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                                             Anexă la HCL nr._____/__________2015 
 
 
 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

privind creşterea gradului de integrare şcolară şi socială a elevilor aflaţi în diverse situaţii de 
risc social din clasele primare şi gimnaziale ale şcolilor de pe raza municipiului Craiova 

 
 

 
Între: 
 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local Craiova, cu sediul în localitatea Craiova, str.A.I.Cuza, 
nr.7, tel/fax 0251/ 415.177, reprezentat prin dna.Lia-Olguţa Vasilescu, primarul Municipiului Craiova. 
şi 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj  cu sediul in Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 6, 
Tel.0251420961, 421939; Tel.0351407395, 407397; Fax.0251421824, 0351407396, reprezentat prin 
dna Elena Lavinia Craioveanu, inspector şcolar general, 
  
 
Art.1. Temei legal: 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Legea 292/2011 privind 
asistenţa socială, Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi Legea 
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 
Art.2. Scopul protocolului: 
Protocolul se încheie în scopul creșterii gradului de integrare școlară și socială a elevilor aflați în 
diverse situații de risc social (apartenența la medii sociale dezavantajate sau cu oportunități reduse, 
familii fără venituri, cu venituri reduse sau care beneficiază de ajutoare sociale; familii 
monoparentale sau cu părinții plecați la muncă în afara țării; familii cu mulți copii; familii care 
locuiesc în cartierele mărginașe și periferiile urbane; apartenența la etnia roma; existența unor 
dizabilități care generează handicap social; manifestarea unor probleme de comportament sau 
diagnosticarea cu ADHD; existența riscului de abandon școlar sau părăsire timpurie a școlii; eșec 
școlar și absenteism) din clasele primare şi gimnaziale ale şcolilor de pe raza municipiului Craiova, 
prin elaborarea, dezvoltarea şi implementarea la nivel local a unui model de intervenţie în domeniul 
integrării şcolare şi sociale a elevilor din grupul ţintă şi membrilor familiilor acestora. 

 
 

Art.3. Obligaţiile părţilor: 
A. Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova: 

a.  asigură managementul general şi financiar al proiectului; 
b.  asigură monitorizarea implementării activităţilor propuse în proiectul pilot şi va furniza 

informaţii managerului de proiect în vederea realizării rapoartelor de activitate către finanţator; 
c.  reprezintă Primăria Municipiului Craiova în relaţia de colaborare cu Primăria din Oslo; 
d.  asigură echipa de management din cadrul aparatului de specialitate al primarului: un manager 

de proiect si un manager financiar din cadrul Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte, un 
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asistent manager şi un inspector cu atribuţii în asistenţă socială din cadrul Direcţiei Administraţie 
Publică şi Asistentă Socială, un jurist din cadrul Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi 
Contencios Administrativ, un responsabil comunicare din cadrul Direcţiei Relaţii Publice şi 
Management Documente si expertul local pe problemele romilor;  

e. participă la întâlnirile de lucru în vederea organizării activităţii de management a proiectului şi 
la întalnirile de lucru lunare în vederea asigurării unei coordonări eficiente a activităţilor desfăşurate 
şi a resurselor alocate; 

f. stabileşte instrumentele de  monitorizare a rezultatelor proiectului şi realizează monitorizarea 
lunară a acestora;  

g. realizează activitatea de achiziţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind procedurile de 
achiziţie publică; 

h. realizează activitatea de audit, conform procedurilor interne ale compartimentului de 
specialitate al Primăriei municipiului Craiova la solicitarea Promotorului de proiect; 

i. participă la workshop-urile organizate în vederea analizei activităţilor desfăşurate şi a pregătirii 
informaţiilor pentru raportările intermediară şi finală; 

j. participa la activitatea de informare si publicitate, contribuind la asigurarea vizibilităţii 
proiectului prin comunicarea informaţiilor referitoare la obiectivele şi activităţile proiectului precum şi 
progresul si rezultatele obţinute; 

k. stabileşte prin consultarea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj criteriile de selecţie a 
cadrelor didactice de la fiecare şcoală cu învăţământ primar şi gimnazial de la nivelul municipiului 
Craiova, care vor face parte ulterior dintr-o reţea de specialişti în medierea relaţiilor elev-familie-
comunitate; 

l. participă la întocmirea regulamentului intern de organizare si functionare a retelei de specialisti 
in medierea relaţiilor elev-familie-comunitate; 

m. desemnează persoanele din cadrul echipei de management care participă la cursul de iniţiere 
în ocupaţia de mediator social; 

n. participă la identificarea şi evaluarea iniţială a cazurilor sociale la nivelul fiecărei şcoli din 
reţea; 

o. participă la elaborarea unei proceduri de intervenţie pentru activităţile de mediere socială 
realizate în şcoli; 

p. supervizează  activitatea de identificare şi evaluare iniţială a cazurilor sociale la nivelul fiecărei 
şcoli din reţea; 

q. participă la realizarea unei hărţi a şcolilor cu elevii aflaţi în situaţie de risc social de la nivelul 
comunităţii locale; 

r. participă la organizarea unei conferinţe de prezentare a rezultatelor intermediare ale 
proiectului şi de dezvoltare a unor parteneriate instituţionale; 

s. organizează un focus grup de analiză şi recomandări pentru dezvoltarea unui model de 
intervenţie în domeniul integrării şcolare şi sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc social; 

t. participă la elaborarea unui Ghid metodologic de intervenţie în domeniul integrării şcolare şi 
sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc social; 

u. organizează o întâlnire de diseminare a rezultatelor proiectului şi modelelor de intervenţie 
propuse de proiect în rândul reprezentanţilor tuturor celorlalte unităţii de învăţământ de la nivelul 
judeţului. 

 
 

B. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj: 
a. desemnează un expert care să coordoneze activităţile proiectului organizate la nivelul şcolilor 

vizate de proiect (responsabil de proiect); 
b. participă la stabilirea instrumentelor de monitorizare a rezultatelor proiectului şi realizează 
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monitorizarea lunară a acestora; 
c. asigură participarea la întâlnirile de lucru în vederea organizării activităţii de management a 

proiectului şi la întalnirile de lucru lunare în vederea asigurării unei coordonări eficiente a activităţilor 
desfăşurate şi a resurselor alocate; 

d. asigură participarea la workshop-urile organizate în vederea analizei activităţilor desfăşurate şi 
a pregătirii informaţiilor pentru raportările intermediară şi finală; 

e. asigură participarea la activitatea de informare si publicitate, contribuind la asigurarea 
vizibilităţii proiectului prin comunicarea informaţiilor referitoare la obiectivele şi activităţile proiectului 
precum şi progresul si rezultatele obţinute; 

f. efectuează selecția, prin responsabilul de proiect desemnat, a cadrelor didactice (căte unul de 
la fiecare şcoală cu învăţământ primar şi gimnazial de la nivelul municipiului Craiova) care vor face 
parte din reţeaua de specialişti în medierea relaţiilor elev-familie-comunitate și care vor participa la 
cursul de iniţiere în ocupaţia de mediator social; 

g. contribuie la întocmirea regulamentului intern de organizare si functionare a reţelei de 
specialisti in medierea relatiilor elev-familie-comunitate; 

h. contribuie la identificarea şi evaluarea iniţială a cazurilor sociale la nivelul fiecărei şcoli din 
reţea; 

i. contribuie la elaborarea unei proceduri de intervenţie pentru activităţile de mediere socială 
realizate în şcoli; 

j. supervizează activitatea de identificare şi evaluare iniţială a cazurilor sociale la nivelul fiecărei 
şcoli din reţea; 

k. contribuie la realizarea unei hărţi a şcolilor cu elevii aflaţi în situaţie de risc social de la nivelul 
comunităţii locale; 

l. asigură participarea la organizarea unei conferinţe de prezentare a rezultatelor intermediare 
ale proiectului şi de dezvoltare a unor parteneriate instituţionale; 

m. asigură participarea la organizarea unui focus grup de analiză şi recomandări pentru 
dezvoltarea unui model de intervenţie în domeniul integrării şcolare şi sociale a elevilor aflaţi în 
situaţie de risc social; 

n. contribuie la elaborarea unui Ghid metodologic de intervenţie în domeniul integrării şcolare şi 
sociale a elevilor aflaţi în situaţie de risc social; 

o. participă la întâlnirea de diseminare a rezultatelor proiectului şi modelelor de intervenţie 
propuse de proiect în rândul reprezentanţilor tuturor celorlalte unităţii de învăţământ de la nivelul 
judeţului. 

 
 

Art.3. Modificarea prezentului protocol se poate face cu acordul părţilor prin act adiţional. 
 
 

Art.4.  Încetarea prezentului protocol se face în următoarele situaţii: 
a) la expirarea termenului stabilit în protocol; 
b) de comun acord; 
c) prin denunţare unilaterală, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, care se comunică şi se 
motivează în scris. Termenul de preaviz este de 15 zile. 

 
 
Art.5.  Durata protocolului 

Protocolul se încheie până la data de 31.12.2016, cu începere de la data semnării, cu 
posibilitatea prelungirii, cu acordul părţilor, prin act adiţional, care va fi parte integrantă din prezentul 
protocol. 
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Art.6.  Orice modificare legislativă modifică de drept prevederile prezentului protocol. 
 
Art.7.  Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare în momentul semnării de către ambele părţi. 
 
Art.8. Neînţelegerile dintre părţi în legătură cu interpretarea şi executarea prezentului protocol care 
nu se rezolvă pe cale amiabilă vor fi soluţionate de către instanţele judecătoreşti în condiţiile legii. 
 
Art.9.   Prezentul Protocol de colaborare s-a încheiat astăzi, _____________ în 2 (două) exemplare, 
câte unul pentru fiecare parte. 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
CRAIOVA 

INSPECTORATUL  
ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 

 
 

PRIMAR 
Lia Olguţa VASILESCU                              

 

            INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL 
               Elena Lavinia CRAIOVEANU   

  
 

Direcţia Economico-Financiară 
Director Executiv 

Nicolae Pascu 

 
Vizat pentru legalitate, 

                       Cons Jr. Dana Coşei 

  
  

  
Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte 

Director Executiv 
Larisa Flori 

 

 

 
Direcţia Relaţii Publice şi Management 

Documente 
Director Executiv 
Claudiu Popescu 

 

 

  
Direcţia Administraţie Publică Locală şi Asistenţă 

Socială 
Director Executiv 

Ioana Stoian 
 

 

 

  
Vizat pentru legalitate, 

Cons Jr. Mădălina Decă 
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