
   

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

                                                                                                     
                                                                                                     PROIECT 

 
         HOTĂRÂRE NR. _____ 

privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia Creştină „Ethos” 

 
 
         Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.08.2014; 
        Având în vedere raportul nr.118992/2014 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială prin care se propune aprobarea Protocolului de 
colaborare între municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi 
Fundaţia Creştină „Ethos” ; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011 privind asistenţa socială şi 
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 Protocolul de colaborare, între municipiul Craiova, prin Consiliul 

Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia Creştină „Ethos”, având ca obiect 
sprijinirea persoanelor aflate în situaţie de risc social din municipiul Craiova, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze protocolul de 
colaborare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.       

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Direcţia 
Administraţie Publică şi Asistenţă Socială şi Fundaţia Creştină „Ethos” vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 

 
 
 
 

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

 
 



   

MUNICIPIUL CRAIOVA                                                                  Se aprobă, 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială                            PRIMAR,                        
Compartiment Centrul Social Comunitar                                    Lia Olguţa Vasilescu           
Politici de Asistenţă Socială şi Parteneriate 
Nr. 118992/2014                                                            
                              SECRETAR, 
 
                                                             Nicoleta Miulescu 
 

R A P O R T 
privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Fundaţia Creştină „Ethos” – Craiova 
pentru sprijinirea persoanelor aflate în situaţie de risc social din municipiul Craiova 

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                            
 
         Prin cererea înregistrată sub numărul 113755 /2014, Fundaţia Creştină „Ethos” 
solicită încheierea unui Protocol de colaborare cu Consiliul Local al Municipiului 
Craiova având ca obiect colaborarea părţilor pentru sprijinirea persoanelor aflate în 
situaţie de risc social din municipiul Craiova, respectiv ajutorarea celor cu probleme 
de sănătate şi în special a celor cu dizabilităţi, a familiilor nevoiaşe, a persoanelor 
vârstnice şi a altor persoane aflate în impas sau cu o situaţie materială şi/sau socială 
precară. 
            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. 
     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. Astfel, prioritar a fost să se găsească 
soluţii optime în vederea sprijinirii grupurilor sociale vulnerabile  în vederea depăşirii 
eventualelor situaţii de risc, reintegrarea categoriilor sociale în viaţa normală, a 
creşterii capacităţilor lor de a face faţă problemelor dificile. Desigur că 
responsabilitatea faţă de nevoile sociale ale unei comunităţii revine în special 
autorităţilor şi instituţiilor locale, însă grija şi preocuparea fată de nevoile oamenilor, 
într-un context socio-economic precum cel de astăzi, necesită o abordare complexă 
care să cuprindă într-o lucrare social filantropică un număr cât mai mare de actori 
sociali dispuşi să lucreze în parteneriat pentru a avea astfel capacitatea de a răspunde 
mai mult şi mai bine nevoilor sociale din comunitate. 

Astfel, Fundaţia Creştină „Ethos” a răspuns pozitiv la soluţionarea cazurilor 
sociale semnalate de către autoritatea locală.  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 necondiţionat şi  persoane singure cu afecţiuni medicale  sau persoane 
vârstnice, fără aparţinători, fără venituri sau cu venituri foarte mici care au acumulat 
datorii la întreţinere precum şi cei care au rămas fără bunuri de strictă necesitate fiind 
uzate sau în imposibilitatea de a mai putea fi folosite, urmare salubrizării şi igienizării  
locuinţelor în care erau depozitate în exces resturi menajere. În vederea evitării 
marginalizării sociale a acestora şi ieşirea din impas, până la finalizarea demersurilor 
specialiştilor compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului 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  d-lui 
Sălceanu Marin în vârstă de 63 de ani, care are domiciliul în Cart. 1 Mai, bl.E12, sc.1, 
ap.2 persoană singură cu afecţiuni medicale, fără venituri, cu locuinţa plină de 
reziduri menajere care a beneficiat pe lângă sprijinul autorităţii şi de cel al fundaţiei. 
Întrucât persoana în cauză în anul 2013 avea datorii la întreţinere şi era debranşată de 
la utilităţi, reprezentanţii fundaţiei au achitat echivalentul sumei de 1000 EURO la 



   

Asociaţia de proprietari, au utilat locuinţa cu mobilier de strictă necesitate şi zilnic i-a 
adus o masă caldă.  În luna iulie a.c., fundaţia  a intervenit alături de autoritatea locală  
în sprijinirea d-nei Bichea Elena în vârstă de 59 ani, domiciliată în Craiova, str. 
Milcov, bl A56, sc1, et.3,ap.16, persoană singură aflată în situaţie de risc social care 
nu deţine acte de identitate, fără venituri, aflată în situaţia de a fi evacuată datorită 
neachitării restanţelor la întreţinere şi care avea depozitate în exces reziduri menajere. 
După salubrizarea  şi igienizarea locuinţei, precum şi după externarea d-nei Bichea 
din spital, fundaţia  a sprijinit  demersul autorităţii locale în soluţionarea cazului 
persoanei vârstnice, prin montarea unei uşi noi la intrarea în garsonieră, montarea 
unor geamuri, racordarea la apă, dotarea băii cu vas WC, a utilat locuinţa cu mobilier 
de strictă necesitate, săptămânal  asigurâdu-i curăţenia în locuinţă şi zilnic  aducându-
i o masă caldă. În mod similar fundaţia a mai intervenit în soluţionarea altor cazuri 
sociale, prin acordarea  de haine, obiecte de mobilier şi medicamente.  

Din datele statistice ale fundaţiei, reiese că în perioada  2009-2013, pentru 
ajutorarea  cazurilor semnalate de către autoritatea locală au fost consumate 
următoarele sume:     

                                                                                     
AN 2009 2010 2011 2012 2013 

SUMA(Lei) 27556 30618 34020 37800 41700 
 
De asemenea, la nivelul municipiului Craiova pentru sprijinirea persoanelor 

aflate în situaţie de risc social identificate de către membrii fundaţiei sau care au fost 
semnalate de către cetăţeni sau alte instituţii, au fost consumate aproximativ în 
perioada menţionată mai sus următoarele sume: 

                                                                                     
AN 2009 2010 2011 2012 2013 

SUMA(Lei) 632748 511885 610999 617482 738035 
 
Totodată Fundaţia Creştină „Ethos” a investit şi investeşte în proiecte pe 

termen lung precum Grădiniţa Particulară „Ethos”, Şcoala Particulară „Ethos”, 
instituţii acreditate unde nu se percep taxe de şcolarizare iar fundaţia suportă parţial 
sau total, în funcţie de caz, cheltuielile cu masa de prânz şi transportul cu microbuzul 
pentru aproximativ 60% din totalul elevilor, respectiv pentru 10-20% din totalul 
preşcolarilor şi care sunt copii aflaţi în situaţie de risc social şi Centrul ,,Ethos” de 
locuinţe pentru persoane vârstnice. 

Centrul ,,Ethos” de locuinţe pentru persoane vârstnice din Cart. Romaneşti 
este o clădire nouă a fundaţiei, construită cu o investiţie proprie, iar dotările acesteia 
respectă legislaţia în vigoare, având chiar şi un adăpost ALA. Fundaţia a obţinut 
avizele legale necesare punerii în funcţiune în acest an a centrului şi a înaintat 
documentaţia necesară la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice în vederea acreditării. Acest centru va oferi servicii de înaltă 
calitate la un număr de aproximativ 54 de persoane vârstnice, principalii beneficiari 
urmând a fi  persoanele care nu au susţinere familială sau financiară şi persoane care 
trăiesc în cea mai mare parte din pensii extrem de modeste. Îngrijirea bătrânilor se va 
face sub supravegherea unui personal profesionist şi devotat, iar pe lângă satisfacerea 
nevoilor fizice şi medicale Centrul ,,Ethos” se va preocupa şi de integrarea acestora 
într-un cadru familial plin de siguranţă, atenţie, comunicare şi dragoste în vederea 



   

păstrării sentimentului de demnitate umană şi respect atât de necesar la această vârstă. 
Fiind conceput special cu aşezare strategică între Şcoala „Ethos” şi Cartierul de case 
al angajaţilor de la Fundaţia Creştină „Ethos” persoanele vârstnice de la acest centru 
nu vor duce vreodată lipsa de vizitatori, vor putea fi chiar invitaţi la masă în familii 
sau vor putea primi vizita copiilor de la Şcoala „Ethos” care vor învăţa astfel lecţii de 
viaţă. 
  Având în vedere cele menţionate, în conformitate cu prevederile Legii  
nr.292/2011 privind asistenţa socială, 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 : 
- aprobarea Protocolului de colaborare dintre municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Fundaţia Creştină „Ethos”, ce are ca obiect 
colaborarea părţilor pentru sprijinirea persoanelor aflate în situaţie de risc social din 
municipiul Craiova, conform anexei; 
- împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze Protocolul de 
colaborare. 

 
                 
 
 
 
 
 
   DIRECTOR EXECUTIV,                  INSPECTOR  SPECIALITATE, 
  
                     Ioana Stoian                                             Elena Oprea 
 
 
 
 
 



Anexa la H.C.L. nr.________ 
  

 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

privind sprijinirea persoanelor aflate în situaţie de risc social din municipiul 
Craiova  

 
 
Între: 
Municipiul Craiova, prin Consiliul Local Craiova, cu sediul in loc. Craiova, str. 
A.I.Cuza, nr. 7, tel/fax 0251 / 415177, 
şi 
Fundaţia Creştină Ethos cu sediul in Craiova, str. Paltinis, nr. 57, telefon 
0251415384, fax 0251415384, cod fiscal 5984802, cont bancar 
RO32RNCB0139018032820001, deschis la Banca BCR Craiova, Agentia Patria, 
reprezentata prin d-ra Marinescu Octavia Simona, 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.292/2011 privind asistenţa socială, 
Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.17/2000 
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 
Art.1. Obiectul protocolului: 

Prezentul protocol  are 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 prezentei convenţii; 
• educaţia şi înscrierea copiilor în grădiniţa şi şcoala Ethos. 

 
 Art.2. Obligaţiile părţilor: 

A. Obligaţii comune: 
a. colaborarea părţilor în vederea reintegrării grupurilor sociale pentru a depăşi 

eventualele situaţii de risc şi reintegrarea acestora în societate; 
b. stabilirea de comun acord a orarului de desfăşurare a activităţilor 

corespunzătoare obiectului prezentului protocol; 



c. părţile vor delega o persoană de contact în privinţa derulării acestui protocol; 
d. respectarea şi aplicarea cu bună credinţă a prevederilor protocolului. 

 
B. Obligaţii specifice: 

1. Consiliul Local al Municipiului Craiova îşi asumă următoarele obligaţii: 
a. informarea colaboratorilor Fundaţiei Creştine „Ethos” cu privire la specificul 

activităţilor desfăşurate de către autoritatea locală în domeniul asistenţei şi 
protecţiei sociale; 

b. identificarea şi evaluarea situaţiilor privind persoanele singure şi familiile aflate 
în situaţie de risc social ce impun acordarea de beneficii şi servicii sociale 
precum şi alte ajutoare în vederea evitării marginalizării şi excluderii sociale; 

c. efectuarea de anchete sociale şi  transmiterea acestora  către Fundaţia Creştină 
„Ethos” în vederea soluţionării cazurilor sociale identificate; 

d. colaborarea cu Fundaţia Creştină „Ethos” în domeniul asistenţei sociale în 
vederea monitorizarii cazurilor sociale identificate; 

e. comunică celeilalte părţi, în scris şi în timp util, orice modificare de natură să 
afecteze executarea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol. 
 

2. Fundaţia Creştină Ethos îşi asumă următoarele obligaţii: 
a.  organizează, planifică şi coordonează activităţile desfăşurate în cadrul 

fundaţiei, în vederea asigurării calităţii serviciilor sociale oferite persoanelor 
singure şi familiilor aflate în situaţie de risc social;  

b.  desfăşoară activităţi caritabile în beneficiul persoanelor singure şi familiilor 
aflate în situaţie de risc social, le asigură consiliere şi îngrijire, după caz  şi 
oferă sprijin persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în baza datelor 
furnizate de către Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului; 

c. colaborează cu Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială din cadrul 
autorităţii locale în soluţionarea şi monitorizarea cazurilor sociale semnalate; 

d. comunică celeilalte părţi, în scris şi în timp util, orice modificare de natură să 
afecteze executarea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol; 

e. prezintă semestrial Primarului Municipiului Craiova un raport de activitate cu 
documente justificative privind activitatea desfăşurată, iar în termen de 15 zile 
de la încetarea Protocolului un raport final de activitate.  

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

adiţional. 
 

Art.4.  Încetarea prezentului protocol se face în urmatoarele situatii: 
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, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte.  
 
 
 



Art.5.  Durata protocolului 
Protocolul se încheie pentru o perioada de 12 luni, cu începere de la data 
semnării lui, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părţilor prin act adiţional, 
care va fi parte integrantă din prezentul protocol. 
 

Art.6. Orice modificare legislativă modifică de drept prevederile prezentului 
protocol. 

 
Art.7. Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare în momentul semnării lui 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. 

 
Prezentul Protocol de colaborare s-a încheiat astăzi, __________________ 

într-un număr de 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 
 
 
 
Consiliul Local al Municipiului                       Fundaţia Creştină Ethos 

                    Craiova,                                            Reprezentant legal 

 

                    PRIMAR,                                              Comp. Juridic 

          Lia Olguţa Vasilescu 
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