
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 PROIECT 
 

HOTĂRÂREA NR.________ 
privind aprobarea Convenţiei de Colaborare încheiate între Consiliul Local al 

Municipiului Craiova şi Asociaţia „Dincolo de Autism” Craiova 
 

     Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.01.2013; 

Având în vedere raportul nr.4640/2013 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială prin care se propune aprobarea Convenţiei de Colaborare 
încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „Dincolo de 
Autism” Craiova, privind îmbunătăţirea serviciilor sociale  acordate copiilor şi tinerilor 
cu autism din municipiul Craiova asistaţi în cadrul asociaţiei; 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea dreptului copilului şi Hotărârii Guvernului nr.1438/2004 referitoare la 
aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire 
a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului 
lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi; 

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 Convenţia de Colaborare încheiată între Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Asociaţia „Dincolo de Autism” Craiova, având ca 
obiect îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor cu autism 
din municipiul Craiova asistaţi în cadrul asociaţiei, prevăzută în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze convenţia 
prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, Direcţia Economico - Financiară şi 
Asociaţia „Dincolo de Autism” Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 

       INIŢIATOR, AVIZAT, 
         PRIMAR,   SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU     Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 
 



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială 
Compartiment Centrul Social Comunitar  
Politici de Asistenţă Socială şi Parteneriate 
Nr. 4640 /2013 
                            Se aprobă, 
                                      PRIMAR,                        
 
                                                 Lia Olguţa Vasilescu           
 
 
                                                                                                         Avizat, 
                                                                                                    SECRETAR, 
 
                                                                                                 Nicoleta Miulescu 
 
 
 
       R A P O R T 

privind aprobarea Convenţiei de colaborare cu Asociaţia „Dincolo de  Autism” 
Craiova privind îmbunătăţirea 

serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor cu autism din  
din municipiul Craiova asistaţi în cadrul asociaţiei 

 
       Prin cererea înregistrată sub numărul 2995/2013, Asociaţia „Dincolo de  

Autism” solicită încheierea unei Convenţii de colaborare cu Consiliul Local al 
Municipiului Craiova având ca obiect îmbunătăţirea serviciilor acordate copiilor şi 
tinerilor cu autism asistaţi în cadrul asociaţiei. 

   Asociaţia „Dincolo de  Autism” este o organizaţie neguvernamentală cu o 
experienţă de peste 3 ani în lucrul cu persoane vulnerabile, care urmăreşte recuperarea 
copiilor şi tinerilor craioveni cu autism. 

   Autismul este o tulburare generală de dezvoltare cu deficienţe la nivelul 
comunicării şi limbajului, pentru care sistemele medicale, sociale sau pedagogice încă 
nu au găsit răspunsurile la nivel mondial. 

    Autismul infantil a înregistrat o creştere uimitoare în ultimul deceniu, multe 
familii fiind afectate prin boala copiilor lor şi care, descoperite de orice ajutor medical 
sau educaţional, au luat măsuri dictate de propriile nevoi căutând căi de reglare, 
ameliorare, dezvoltare a acestora, în sensul educării-reeducării, recuperării-reabilitării. 

     În momentul de faţă Asociaţia are în folosinţă un spaţiu cu suprafaţa de 24,00 
mp situat în cadrul Şcolii Speciale „Sf. Mina” unde organizează  şi dezvoltă activităţi 
educaţionale şi de suport socio-şcolar, pentru un număr de 15 copii şi tineri cu autism. 
A desfăşurat mai multe campanii de conştientizare a nevoilor persoanelor cu autism cât 
şi evenimente caritabile de strângere de fonduri  în vederea creerii unei baze materiale 
care să ajute la recuperarea tinerilor şi copiilor cu autism din Craiova, la continuitatea 
programului educaţional terapeutic pe perioada vacanţelor şcolare de vară, cât şi la 
alternative educaţionale din pedagogia curentă, colaborând astfel cu mai multe şcoli, 
instituţii şi companii private.  



      Menţionăm că  cele 15 persoane diagnosticate cu autism sunt în evidenţa 
Direcţiei Administraţie Publică şi Asistenţă Socială din cadrul autorităţii locale, la 
solicitarea părinţilor/reprezentanţilor legali şi beneficiază  de asistent personal sau 
indemnizaţie lunară. Pentru activitatea de îngrijire şi supraveghere, asistentul personal 
încadrat cu Contract individual de muncă, în conformitate cu Legea nr.448/2006 R, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Legea nr.53/2003- Codul  Muncii, 
primeşte un salariu de bază lunar în sumă de 812 lei, iar părintele sau reprezentantul 
legal al persoanei cu handicap grav primeşte o indemnizaţie lunară în cuantum de 610 
lei, conform  Legii 448/2006 R, cu modificările şi completările ulterioare.  

     Potrivit solicitării Asociaţiei „Dincolo de Autism”  aportul Consiliului Local al 
Municipiului Craiova va consta în alocarea sumelor necesare finanţării serviciilor 
terapeutice pentru copiii şi tinerii beneficiari ai asociaţiei oferite de către un număr de 
minim trei terapeuţi: 1 psiholog, 1 kinetoterapeut şi 1 logoped pentru realizarea unui 
program zilnic cu beneficiarii de minimum 4 ore.  

     Analizând solicitarea Asociaţiei „Dincolo de Autism”  precum şi configuraţia 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Consiliului Local al Municipiului 
Craiova la Capitolul Asistenţă Socială, propunem spre aprobare suportarea parţială a 
cheltuielilor efectuate de către asociaţia susmenţionată. 

     Având în vedere cele prezentate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 din 
Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de zi aprobat prin 
H.G.R. nr. 1438/2004 pentru aprobarea Regulamentelor – cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a 
celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea 
părinţilor săi coroborat cu art. 111 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, propunem:  
• aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Local al Municipiului Craiova 

şi Asociaţia „Dincolo de Autism” Craiova ce are ca obiect  îmbunătăţirea serviciilor 
acordate copiilor şi tinerilor cu autism din municipiul Craiova asistaţi în cadrul 
asociaţiei; 

• împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze Convenţia de 
colaborare. 
 
 
 
 
   DIRECTOR EXECUTIV,                  INSPECTOR  SPECIALITATE, 
  
                     Ioana Stoian                                          Elena Oprea 
 
 
                                     



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                 ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR.____________ 
 
 
 
                                CONVENŢIE DE COLABORARE 
privind îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor cu autism 

din municipiul Craiova asistaţi în cadrul Asociaţiei ”Dincolo de Autism” 
Craiova 

 
 

Între: 
 
 

• Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu 
sediul în Craiova, str. A.I.Cuza, nr. 7, judeţul Dolj,  
 
 şi  
 

• Asociaţia ”Dincolo de Autism ”Craiova, organizaţie neguvernamentală 
cu sediul în Craiova, str. George Enescu, nr.7, judeţul Dolj. 

 
Capitolul I Obiectul Convenţiei: 
 
       Art.1 Obiectul Convenţiei îl reprezintă colaborarea părţilor în vederea 
îmbunătăţirii serviciilor acordate copiilor şi tinerilor cu autism din municipiul 
Craiova asistaţi în cadrul asociaţiei prin susţinerea finanţării serviciilor 
terapeutice acordate acestora  în condiţiile legii; 

 
 

 
Capitolul II Drepturile şi obligaţiile părţilor 
 
     În cadrul Convenţiei de colaborare părţile semnatare se obligă după cum 
urmează: 
      Art.2 Consiliul Local al Municipiului Craiova îşi asumă următoarele 
obligaţii: 

a) să stabilească în bugetul de venituri şi cheltuieli aportul financiar pentru 
plata parţială a cheltuielilor ocazionate de susţinerea serviciilor 
terapeutice pentru copiii şi tinerii beneficiari ai asociaţiei; 

b) verifică modul de utilizare a sumelor alocate în bugetul local, respectarea 
limitelor şi destinaţiei acestora; 



c) virează sumele alocate în trimestrul următor în baza raportului de 
activitate prezentat de asociaţie; 

d) participă la selectarea personalului implicat în realizarea serviciilor 
terapeutice  pentru copiii şi tinerii beneficiari ai asociaţiei; 

e) identifică beneficiarii asociaţiei; 
f) monitorizează activităţile desfăşurate în cadrul asociaţiei, corespunzătoare 

obiectului prezentei convenţii; 
g) comunică celeilalte părţi în scris şi în timp util (maxim 10 zile) orice 

modificare de natură să afecteze executarea obligaţiilor asumate prin 
prezenta convenţie. 

 
Art.3  Asociaţia ”Dincolo de Autism”-Craiova îşi asumă următoarele 
obligaţii: 
a) organizează, planifică şi coordonează activităţile desfăşurate în cadrul 

asociaţiei, în vederea asigurării calităţii serviciilor sociale oferite 
beneficiarului; 

b) participă la selectarea personalului implicat în realizarea serviciilor 
terapeutice  pentru copiii şi tinerii beneficiari ai asociaţiei 

c) identifică beneficiarii asociaţiei; 
d) organizează campanii de strângere de fonduri; 
e) identifică eventuali finanţatori şi redactează cereri de finanţare, 
f) organizează campanii de advocasy pentru apărarea drepturilor persoanelor 

cu autism; 
g) identifică voluntari şi încheie contracte de voluntariat cu aceştia; 
h) colaborează cu Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială din 

cadrul autorităţii locale în rezolvarea eventualelor probleme sociale ale 
persoanelor cu autism; 

i) comunică celeilalte părţi în scris şi în timp util (maxim 10 zile) orice 
modificare intervenită în organizarea şi/sau activitatea proprie de natură 
să afecteze executarea obligaţiilor asumate prin prezentul acord; 

j) prezintă trimestrial Primarului Municipiului Craiova un raport de 
activitate, iar în termen de 15 zile de la încetarea Convenţiei un raport 
final de activitate ; 

 
Capitolul III Modificarea şi încetarea Convenţiei de colaborare 
 
Art. 4  Modificarea prezentei convenţii se poate face cu acordul părţilor, prin 
act adiţional. 
Art.5  Convenţia de colaborare încetează în următoarele situaţii: 
a) prin acordul părţilor; 
b) în situaţia în care una din părţi nu respectă clauzele prevăzute şi obligaţiile 

asumate; 



c) în situaţia în care sumele nu au fost utilizate în scopul în care au fost 
alocate; 

d) în situaţia în care nu au fost prezentate la timp rapoartele intermediare şi 
raportul final de activitate; 

e) în situaţia în care asociaţia îngrădeşte autorităţii locale dreptul de 
verificare a actelor financiar-contabile; 

 
Capitolul IV  Durata Convenţiei de colaborare 
 
Art. 6 Convenţia de colaborare este valabilă de la 01.01.2013, până la 
31.12.2013, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu acordul părţilor. 
 
Capitolul V Clauze speciale 
 
Art. 7 Neînţelegerile dintre părţi în legătura cu interpretarea şi executarea 
prezentei convenţii care nu se rezolvă pe cale amiabilă vor fi soluţionate de 
către instanţele judecătoreşti în condiţiile legii. 
Art.8 Prezenta convenţie se încheie în 2(două)exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului                   Asociaţia”Dincolo de Autism” 
             Craiova,                                                        Craiova, 
 
          PRIMAR,                                                     PREŞEDINTE, 
 
 Lia Olguţa Vasilescu                                               Gilda Stoica 
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