
 MUNICIPIUL  CRAIOVA 
 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
   

                                                                  PROIECT  
                                                          

                 HOTĂRÂREA NR. ________ 
privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Craiova, prin 

Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova 
 
 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
31.03.2016; 

         Având în vedere raportul nr.49524/2016 întocmit de Direcţia Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială prin care se propune aprobarea Protocolului de colaborare 
dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Comunitatea 
Evreilor Craiova; 

     În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la 
asociaţii şi  fundaţii, modificată şi completată, Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea 
Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate 
persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerii care au părăsit sistemul de 
protecţie a copilului şi a alotor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum 
şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi 
cantinelor sociale, Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, modificată şi completată, Legii  nr.292/2011 privind asistenţa socială, Legii 
nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, Hotărârii Guvernului 
nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor- cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 

      În temeiul 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, 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 dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor 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. Se desemnează dna.Ioana Stoian, director executiv al Direcţiei Administraţie 
Publică şi Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Municipiului Craiova, ca reprezentant al municipiului Craiova, cu atribuţii în 
urmărirea derulării Protocolului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre. 



 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  

Administraţie Publică Locală, Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială 
şi Comunitatea Evreilor 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                         Lia Olguţa Vasilescu 
Centrul Social Comunitar, Politici de Asistenţă Socială şi Parteneriate              
Nr.49524/16.03.2016 

 
 AVIZAT, 
 
                                                                            VICEPRIMAR                            Pt. 

SECRETAR 
 
               Dan Daşoveanu                         Ovidiu 

Mischianu 
 

 
R A P O R T 

Privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Craiova, prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Comunitatea  Evreilor Craiova pentru 
sprijinirea persoanelor vârstnice de cult mozaic aflate în dificultate din municipiul 

Craiova 
 
 

Prin cererea înregistrată sub numărul 24962/2016, Comunitatea Evreilor Craiova 
solicită încheierea unui Protocol de colaborare cu Municipiul Craiova prin Consiliul 
Local al Municipiului Craiova având ca obiect realizarea de măsuri şi acţiuni de sprijin 
comune, pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor vârstnice de cult mozaic, în 
scopul prevenirii sau limitării unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce 
la marginalizare sau excluziune la nivelul comunităţii locale. 

Comunitatea Evreilor Craiova cu sediul în str. Horezului, nr.5, oferă servicii de 
îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice de cult mozaic aflate în incapacitatea de a se 
descurca singure, servicii care s-au dovedit în timp viabile şi care răspund nevoilor 
persoanelor aflate în evidenţă. Acestea urmăresc limitarea sau prevenirea unor situaţii de 
dificultate sau vulnerabilitate a beneficiarilor pentru a evita sau preîntâmpina 
marginalizarea. Prin aceste servicii de îngrijire la domiciliu se are în vedere prevenirea 
instituţionalizării persoanelor de vârsta a III-a de cult mozaic, care nu au posibilitatea de 
a-şi realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă. 

În prezent, sunt asistaţi un număr de 23 de beneficiari, finanţarea serviciului de 
îngrijire la domiciliu se realizează din fonduri proprii ale Comunităţii Evreilor Craiova, 
iar resursele umane implicate sunt personal calificat şi personal cu studii medii şi 
superioare. Beneficiarii serviciului de îngrijire la domiciliu sunt supravieţuitorii 
(persoane vârstnice aflate în incapacitatea de a se descurca singure) Holocaustului şi/sau 
ai terorii naziste, născuţi înainte de 09.05.1945, cu provenienţa din ambii părinţi evrei 



sau cu un singur părinte evreu sau solicitantul care nu este evreu, cu partenerul evreu, cu 
condiţia să fi convieţuit cu acesta cel puţin 25 de ani.  

Principalele activităţi desfăşurate sunt: activităţi de identificare ale nevoilor 
beneficiarilor, activităţi de informare despre drepturi şi obligaţii, măsuri şi acţiuni pentru 
reducerea efectelor situaţiilor de criză, măsuri şi acţiuni în vederea menţinerii asistatului 
în comunitate, încurajarea socializării şi participării la diverse activităţi. 

Printre serviciile oferite persoanelor vârstnice de către Comunitatea Evreilor 
Craiova menţionăm: supraveghere în vederea asigurării siguranţei, transport, socializare, 
prepararea şi servirea mesei, menaj, asigurarea igienei corporale a beneficiarilor, 
sprijinirea acestora la grupurile sanitare, baie, precum şi însoţirea la deplasarea în 
exteriorul locuinţei.  

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, 
prin acest parteneriat se va urmări creşterea calităţii serviciilor oferite persoanelor 
vârstnice din cultul mozaic.  

Având în vedere cele prezentate, potrivit prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi  
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea 
Standerdelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, 
persoanelor fără adăpost, tinerii care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a alotor categorii de 
persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor 
acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii  nr.292/2011 privind 
asistenţa socială, Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, Hotărârii 
Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor- cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale 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: 

- Aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Craiova prin Consiliul Local al 
Municipiului Craiova şi Comunitatea Evreilor Craiova în forma anexată la prezentul raport şi 
împuternicirea Primarului Municipiului Craiova să semneze acest protocol. 

- Desemnarea  reprezentantului Municipiului Craiova, în persoana dnei. Ioana Stoian, director 
executiv al Direcţiei Administraţie Publică şi Asistenţă Socială, din cadrul aparatului de 
specialitate, cu atribuţii în urmărirea derulării Protocolului. 
 

 
 
 
 
 

 



 
DIRECTOR EXECUTIV,                                                         ÎNTOCMIT, 

 
                      Ioana Stoian                                                               Insp. spec. Elena 

Oprea 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.O.- 2ex. 

 



                                                                          Anexa la Hotărârea nr. ____________/____________ 
  

 
PROTOCOL DE COLABORARE 

 
privind sprijinirea persoanelor vârstnice de cult mozaic 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, reprezentat prin Primar - dna. Lia Olguţa Vasilescu 
şi 
Comunitatea Evreilor Craiova cu sediul în str. Horezului, nr. 5, telefon 0351/434036, cod fiscal 
4553178,  reprezentată prin Preşedinte - doctor profesor Sabetay Corneliu 
 În conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi  fundaţii, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordinului nr. 2126/2014 privind aprobarea Standerdelor 
minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor 
fără adăpost, tinerii care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi a alotor categorii de persoane 
adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în 
sistem integrat şi cantinelor sociale, Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii  nr.292/2011 privind asistenţa 
socială, Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, Hotărârii 
Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale. 
 
Art.1. Obiectul protocolului: 

Prezentul protocol  are ca obiect colaborarea părţilor în vederea realizării de măsuri şi 
acţiuni de sprijin comune, pentru a răspunde nevoilor sociale ale persoanelor vârstnice de cult 
mozaic, în scopul prevenirii sau limitării unor situaţii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce 
la marginalizare sau excluziune la nivelul comunităţii locale. 
 
 Art.2. Obligaţiile părţilor: 

A. Obligaţii comune: 
a. respectarea drepturilor persoanelor asistate: participare egală, autodeterminarea, autonomia, 

demnitatea personală şi confidenţialitatea; 
b. respectarea regulamentelor de ordine interioară şi a statutului partenerilor; 
c. implicarea şi asigurarea comunicării şi colaborării permanente în folosul beneficiarilor; 
d. promovarea imaginii partenerului; 
e. participarea la întâlniri de lucru, seminarii, conferinţe care vizează aspecte de interes comun; 
f. implicarea partenerilor în procesul de elaborare ale Strategiei şi Planului de dezvoltare a 

serviciilor locale de asistenţă socială; 
g. părţile vor delega o persoană de contact în privinţa derulării acestui protocol; 
h. comunică celeilalte părţi, în scris şi în timp util, orice modificare de natură să afecteze 

executarea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol. 
 

B. Obligaţii specifice: 
1. Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova îşi asumă 

următoarele obligaţii: 
a. informareză colaboratorii Comunităţii Evreilor Craiova cu privire la specificul activităţilor 

desfăşurate de către autoritatea locală în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale; 
b. informează, îndrumă şi consiliază cu privire la obţinerea unor beneficii şi servicii sociale 

acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
 

2. Comunitatea Evreilor Craiova îşi asumă următoarele obligaţii: 
a.  organizează, planifică şi coordonează activităţile de îngrijire la domiciliu, în vederea 

asigurării calităţii serviciilor sociale oferite persoanelor vârstnice de cult mozaic aflate în 



                                                                          Anexa la Hotărârea nr. ____________/____________ 
incapacitatea de a se descurca singure;  

b. 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 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 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 Modalităţile de comunicare şi persoanele de contact 
 În derularea prezentului protocol părţile vor folosi următoarele mijloace de comunicare: fax,  
e-mail, poştă. 
 Persoana din cadrul Comunităţii Evreilor Craiova, responsabilă de urmărirea derulării 
protocolului, este ________________, iar datele de contact ale acesteia sunt: _________________. 

Reprezentantul municipiului Craiova este ______________________,telefon ___________, 
e-mail:_____________________, cu atribuţii în urmărirea derulării Protocolului. 

 
Art.7. Orice modificare legislativă modifică de drept prevederile prezentului protocol. 
 
Art.8.  Prezentul Protocol de colaborare intră în vigoare în momentul semnării lui de către ambele 

părţi. 
 
Art.9. 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. 
 
           Municipiul Craiova                                               Comunitatea Evreilor Craiova 

                                                                                                   

                 PRIMAR,                                                                   PREŞEDINTE,  

         Lia Olguţa Vasilescu    Dr. Prof. Sabetay Corneliu 

 

 DIRECTOR EXECUTIV- D.A.P.A.S. 

              Ioana Stoian 

 

        Vizat pentru legalitate, 

     Cons Jr. Mădălina Decă 
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