
 În perioada  9-17 iulie 
2009,  s-a desfăşurat 
p r o i e c t u l  „ M e d i u l : 
Descoperire, Valorizare şi 
Protejare”, derulat de 
Direcţ ia Generală de 
Asisten ţă  Socia lă  ş i 
Protecţia Copilului Sector 6 
în parteneriat cu Centrul 
Social Tivoli din Marsilia. 
 În cadrul proiectului au 
participat 12 copii români, 

proveniţi din centre de 
plasament sau înscrişi în 
programele de asistenţă 
socială a DGASPC Sector 
6 şi 12 tineri francezi din 
cadrul Centrului Social 
Tivoli din Marsilia. 
 Proiectul este finanţat 
prin programul “Tineret în 
acţiune” al Comisiei Europene şi îşi propune acţiuni şi activităţi de sensibilizare a tinerilor 
privind promovarea, valorizarea, protejarea mediului înconjurător precum şi descoperirea de 
noi soluţii şi materii reciclabile. Activităţile proiectului au inclus scufundări subacvatice, mers cu 
caiacul şi cu şalupa rapidă, activităţi prin care s-au descoperit mediul mediteranean si 
“frumoasele vieţuitoare marine” (Edy, 14 ani). Programul  îşi mai propune să dezvolte o 
conştiinţă ecologică  axată pe  protejarea naturii şi mediului înconjurător. 
 Un alt segment de activităţi a urmărit implicarea tinerilor în descoperirea de soluţii viabile, cu 
impact pozitiv asupra mediului înconjurător, soluţii ce pot fi implementate în comunitatea lor. 
Astfel, s-au realizat ateliere de lucru ce vizau explorarea spaţiului de locuit din perspectiva 
eficientizării consumului de resurse prin realizarea de sisteme eficiente de iluminat, de 
alimentare cu apă curentă şi încălzire. Soluţiile mai vizează identificarea şi folosirea de surse 
neconvenţionale de energie (solară, eoliană, bazată pe biocombustibili, e.t.c.). 
 Toate aceste activităţi au fost gândite  astfel încât să faciliteze şi să promoveze lucrul în 

grupuri mixte de copii 
francezi şi români, 
fiind un bun prilej de 
c o m u n i c a r e , 
s o c i a l i z a r e  ş i 
interacţiune. 
  S c h i m b u l 
intercultural a fost de 
un real succes, copiii 
reuşind să pună 
bazele unor prietenii 
de durată, în acest 
moment fiind foarte 
motivaţi si implicaţi în 
realizarea unui viitor  
proiect care să 
c o n t i n u e  ş i r u l  
exper ien ţelor  de 
schimb  intercultural 
cu prietenii lor 
francezi. 

„Mediul: Descoperire, Valorizare şi Protejare” 
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            Oamenii sunt grija noastră! 

Asistenţă socială 6 

Publicaţia ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ 6 este un buletin 

informativ al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi  

Protecţia Copilului Sector 6, 
apare lunar şi se distribuie 

GRATUIT cetăţenilor. 

Din Cuprins: 
 
• Mediul - descoperire, valorizare, 

protejare 

• Închisoarea destinului (partea a 
III-a) 

• Serviciile de Asistenţă Socială 
din sectorul 6 -  organizarea pe 
cartiere  

• Centrele de zi din sectorul 6 

• Serviciul management de caz- o 
nouă abordare a activităţii de 
acordare a serviciilor sociale în 
sectorul 6 

• Recomandări pentru prevenirea 
efectelor caniculei 

• Tabăra de vară pentru copiii din 
cartierul Militari - “Micul prinţ” 

MĂSURI ÎMPOTRIVA CANICULEI ÎN 
SECTORUL 6  

 
 Pe perioada verii, în zilele în care se  anunţă 
temperaturi caniculare, Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6  amena-
jează 4 puncte de prim ajutor destinate cetăţenilor 
afectaţi de căldură.  
 Punctele de prim ajutor sunt deschise în loca-
ţiile:  Drumul Taberei nr. 18 (sediul central DGASPC 
Sector 6), Drumul Sării nr. 2, Şos. Orhideelor nr. 2D şi 
Bd. Uverturii nr. 81. Totodată, personalul medical din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6 asigură asistenţă medi-
cală cetăţenilor în punctele de prim ajutor situate la 
Primăria sectorului 6, din Calea Plevnei nr. 147 – 149, 
precum şi în Hypermarket-ul Cora Militari.  
 Punctele de prim ajutor dispun de cadre medi-
cale, climatizare, echipamente medicale, medica-
mente de primă urgenţă, tensiometre.  
 Asistenţii sociali şi medicali asigură în 
toate punctele program pentru prevenirea efectelor 
caniculei în intervalul 10,00 – 18,00. 
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ÎNCHISOAREA  DESTINULUI 
 

 
 
Vă prezentăm partea a treia a materialului realizat de colega noastră, Daniela Dumitrescu, psiholog în cadrul 

Complexului de Servicii Sociale Sf. Nectarie, în urma discuţiilor avute cu unul dintre rezidenţii acestui complex, a cărui 
viaţă a fost  marcată de ororile comunismului. 

 
 
Tortura îmbina două planuri : fizic şi psihic. Cea fi-

zică, dincolo de bătăi crunte, de lovituri cu bocancii, bâte, pe 
trupul gol sau la talpă, imobilizări în poziţii chinuite, era înso-
ţită de lipsa somnului şi era completată de cea psihică, cu 
descalificări, înjurături, batjocorii, dar cel mai greu de supor-
tat era sentimentul de permanentă insecuritate, de senzaţia 
crudă, viscerală că toţi te urmăresc, că toţi urmează să te 
trădeze, mai devreme sau mai târziu. Că orice cuvânt, poate 
fi reinterpretat şi că-ţi poate periclita chiar viaţa. Că un 
cuvânt banal te poate ucide. 

« Ne băteau până ni se umflau bocancii » - spune 
domnul D, cu un zâmbet ironic, dar din care transpira o undă 
de tristeţe nesfârşită. « Ne puneau în genunchi, ne puneau 
un baston ca să îndoim genunchii, ne strângeau mâinile şi picioarele într-o singură legătură, apoi ne trân-
teau cu faţa în jos, rămânând cu tălpile în sus şi apoi ne întrebau : ``Unde vrei să te batem ?`` » 
 Cele mai groaznice amintiri se leagă de perioada sărbătorilor pascale, când tinerii care nu se 
lepădaseră de credinţă, erau înjosiţi „împărtăşindu-i” cu urină. Pe de altă parte, se auzeau uneori, dinspre 
oraş, cântecele bisericeşti care însoţeau sărbătorile. Deţinuţii îngânau acordurile care aminteau de 
eliberarea sufletului. Pe Dumnezeu nu ţi-l putea lua nimeni. 
 Albone era unul dintre cei care conduceau mişcările. Il vedeau prin găurile pe care şi le făcuseră 
prin obloanele cu care erau acoperite ferestrele. Vorbea cu torţionarii noaptea şi le dădea directivele. Nu 
a recunoscut niciodată implicarea lui. 
 Aici, la Piteşţi, a întâlnit şi lotul de studenţi ai lui Constantin Noica. Nu-şi mai aminteşte mare 
lucru, decât că lumea vorbea despre ei şi că erau printre cei mai rezistenţi deţinuţi. Noica avea deja aura 
unui personaj special, a unui punct de lumină care iradia în jurul lui speranţă. Imi povesteşte că învăţase 
şi poeziile lui Radu Gyr… acum nu-şi mai aminteşte nici măcar un vers. Să fie oare acea uitare forţată, ca 
şi cum ai vrea să smulgi din carnea fiinţei tale suferinţa, ca să dai o şansă iertării. Într-una  din întâlniri 
recunoaşte că ceea ce mi-a povestit nu reprezintă nici 20% din ceea ce s-a întâmplat! Unele lucruri a vrut 
să le uite, iar pe altele le-a uitat de la sine… 

Existau şi bucurii în puşcărie. Una dintre ele era ciorba de burtă. Atunci când burta era cărată la 
bucătărie, era târâtă pe jos, „ca să se spele”, pentru că oricum nu mai era 
spălată ulterior, aşa că de multe ori prin ciorba de burtă mai pluteau şi alte 
„bucurii”. O altă delicatesă era orezul „cu carne”, carne însemnând fluturii din 
orezul găurit. « La început mai separai mizeriile, dar când te răzbea foamea, mai 
închideai ochii ». 
Cam după un an, un an şi ceva au fost transferaţi la Poarta Albă, Constanţa, în 
urma unei încăierări între lotul de la Suceava şi cel de la Cluj. Nu au şitut ce s-a 
întâmplat, ci pur şi simplu într-o zi au fost înghesuiţi în vagoane. Nu era suficient 
loc ca toată lumea să stea pe jos, aşa că au făcut cu schimbul : o parte în picioa-
re, o parte pe jos. Au avut întâietate bătrânii. După scurt popas în comuna Dun-
ărea, unde au mâncat mâncare adevărată, au ajuns la Poarta Albă. Nu ştiau ce-i 
aşteaptă, unii sperau la mai bine, alţii credeau că este drumul spre exterminare. 
Acolo « şmecherii » din Piteşti au încercat să preia hăţurile (grupul de la 

Suceava) şi la Poarta Albă, dar « bătăuşii de acolo s-au impus » - Brigada 13 şi 14.  
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SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ  
O NOUĂ ABORDARE A ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  

ÎN SECTORUL 6 
 

 
 Prin modificarea organigramei, DGASPC Sector 6 şi-a propus o mai mare coerenţă în acordarea 
serviciilor sociale pentru categoriile defavorizate. Serviciul Management de caz, proaspăt constituit, 
are rolul de coordonator al acestei activităţi. Aceasta se realizează prin servicii multiple şi complexe 
oferite sub coodonarea unui profesionist (managerul de caz) care îşi asumă planul de servicii pentru 
copilul sau adultul intrat în sistem. Serviciul Management de caz asigură sincronizarea acţiunilor 
individuale şi colective, precum şi combinarea acestora în aşa fel încât atingerea obiectivelor  
stabilite pentru fiecare beneficiar în parte să se realizeze cu maximă eficienţă.  
 
 Atribuţiile serviciului vizează: 
 -  informarea beneficiarilor asupra prevederilor legale în vigoare, asupra demersurilor pe care 
trebuie să le întreprindă în vederea obţinerii serviciului social pentru care a optat, asupra drepturilor şi 
obligaţiilor ce le revin pe parcursul derulării serviciului social accesat; 
 - Coordonarea demersurilor efectuate de către membrii echipei multidisciplinare în vederea 
accesării serviciilor sociale  pentru care s-a optat, precum şi pentru elaborarea planurilor prevăzute de 
lege în acest sens;  

  
Activitatea de coordonare presupune: 
 - evaluarea complexă şi multidimensională a 
situaţiei copilului, familiei sale/reprezentantului legal, 
precum şi a persoanei adulte aflate în dificultate 
(persoane adulte/persoane vârstnice/persoane cu 
handicap), care au solicitat protecţie socială, în 
context sociofamilial, în vederea acordării serviciilor 
sociale adecvate nevoilor acestora; 
 - întocmirea planului individualizat de 
asistenţă şi îngrijire sau a planului serviciilor si 
intervenţiilor; 
  - alcătuirea echipelor multidisciplinare şi, 
după caz, interinstituţionale şi organizarea întâlnirilor 

cu echipa, precum şi a celor individuale cu profesioniştii implicaţi în rezolvarea cazului; 
 - implicarea activă a copilului, a familiei sale/reprezentantul legal, precum şi a persoanei adulte 
aflată în dificultate şi sprijinirea acestora în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul 
managementului de caz; 
 - controlul asupra demarării serviciilor/activităţilor prevăzute în planul individualizat de 
protecţie/planul de servicii/planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, după caz, precum şi asupra 
serviciilor şi intervenţiilor realizate pentru copil, familie/reprezentant legal, persoanele adulte aflate în 
dificultate; 
 - verificarea modului de furnizare a serviciilor/activităţilor (de exemplu, progrese obţinute, 
atingerea obiectivelor, probleme apărute) în limita de timp stabilită pentru fiecare serviciu/activitate; 
 - asigurarea unei comunicări eficiente între toate părţile implicate în rezolvarea cazului. 
 

Pentru început, Serviciul a preluat din cazuistica prezentă  380 de copii aflaţi în sistemul de 
protecţie de tip familial-rezidenţial la data redactării prezentei şi  65 persoane vârstnice îngrijite în 
cadrul Complexului de servicii sociale “Sf. Nectarie”, sector 6.  

 
Date de contact:  
Adresa: Şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6; Telefon: 0213176311 int. 236, fax: 0213176314,  
e-mail: dgaspc6@yahoo.com 
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Servicii de asistenţă socială dedicate  
cartierelor din sectorul 6 

 
Aşa cum am prezentat în numărul trecut, descentralizarea activităţii de asistenţă so-
cială destinate copilului, în sectorul 6, a devenit o necesitate din perspectiva efi-
cienţei serviciilor şi a promtitudinii acordării lor. Vă prezentăm în acest număr 
domeniul de competenţă, categoriile de beneficiari, serviciile şi modalitatea de lucru 
a celor trei servicii din sectorul nostru, alocate cartierelor Drumul Taberei, Militari şi 
Crângaşi-Giuleşti (inclusiv zonele mai mici cunoscute sub denumirea Regie şi Cotro-
ceni).  

Misiunea celor trei servicii este definită pe patru direcţii principale: 
   

• Acordarea asistenţei de specialitate şi a suportului necesar copilului şi familiei sale, în 
vederea respectării drepturilor copilului şi a evitării situaţiilor de risc; 

• Prevenirea separării copilului de părinţii săi; 
• Asigurarea măsurilor de protecţie specială pentru copiii aflaţi în dificultate; 
• Monitorizarea situaţiei copilului aflat în sistemul de protecţie şi revizuirea periodică a 

serviciilor acordate. 
 
Beneficiarii serviciilor oferite sunt copiii şi familiile acestora, care au domiciliul în sectorul 6.  

 

Categorii de beneficiari 
• copilul aflat în situaţii de risc care pot determina separarea de părinţii săi; 
• copilul lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi; 
• copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor 

săi; 
• copilul părăsit în unităţile sanitare ce au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau pedia-

trie, care au sediul în raza teritorială de competenţă;  
• copilul care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi care nu răspunde penal; 
• copilul care manifestă comportament deviant sau comportament caracterizat ca pre-

delincvent; 
• copilul ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 
• copilul care se află în plasament la familii sau persoane cu domiciliul în raza teritorială 

de competenţă; 
• copilul reintegrat în familia naturală, ai căror părinţi au domiciliul în raza teritorială de 

competenţă; 
• copilul aflat în orice situaţie care impune acordarea de prestaţii şi/sau servicii în vede-

rea respectării drepturilor copilului 
• cuplul mamă-copil aflat în situaţie de risc; 
• femeia gravidă predispusă să-şi abandoneze copilul sau să pună în pericol dezvoltarea 

normală a fătului; 
• familia biologică şi/sau familia extinsă a copilului aflat în una dintre situaţiile menţion-

ate; 
• familiile care au în plasament copii; 
• alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament. 
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Servicii oferite 
 

• Informare şi orientare; 
• Asistenţă de specialitate şi suport; 
• Evaluare socio-familială; 
• Consiliere socială; 
• Evaluare psihologică; 
• Consiliere psihologică; 
• Intervenţie oportună la nevoie; 
• Sprijin şi/sau acompaniere în relaţia cu alte autorităţi publice sau instituţii/organizaţii 

abilitate; 
• Reprezentare în relaţiile cu alte autorităţi; 

 
 

 Acte necesare pentru obţinerea serviciilor 
 
Actele necesare pentru întocmirea şi actualizarea dosarului social sunt 

solicitate beneficiarilor în funcţie de caracteristicile şi particularităţile 
fiecărui caz în parte, aşa cum sunt acestea identificate în urma evaluării 
iniţiale. 

Acte care sunt cel mai frecvent solicitate sunt: 
• acte de identitate (certificat de naştere, CI/BI, CIP, pasaport); 
• acte de stare civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces); 
• acte care evidenţiază situaţia juridică a minorilor faţă de părinţii lor, 

după caz (ex: hotărârea judecătorească prin care s-a pronunţat di-
vorţul părinţilor minorului; hotărârea judecătorească prin care se 
recunoaşte paternitatea unui minor etc); 

• documente care să ateste situaţia locativă a familiei; 
• adeverinţe din care să rezulte venitul membrilor familiei (sau din care să rezulte lipsa 

veniturilor); 
• adeverinţe/certificate medicale pentru copil şi pentru alţi membri din familie, după caz; 
• adeverinţe şi caracterizări şcolare; 
• adeverinţe din care să rezulte demersurile efectuate de solicitant în vederea găsirii unui 

loc de muncă (Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă); 
• cazier judiciar; 

 
Date de contact servicii de asistenţă socială: 

Adresa: Şos. Orhideelor nr.2D 
Telefon: 021.317.63.11; 021.317.63.12  
  Fax: 021.317.6314 
E-mail: dgaspc6@yahoo.com 
 

Serviciul de Asistenţă Socială Drumul Taberei - interior 231 
   
Serviciul de Asistenţă Socială Militari - interior 217 
  
Serviciul de Asistenţă Socială Crângaşi - Giuleşti - interior 218 
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            O A M E N I I  S U N T  G R I J A  N O A S T R Ă !  

CENTRELE DE ZI DIN SECTORUL 6 

 
Centrele de zi din sectorul 6 sunt coordonate de noile servicii de asistenţă socială organizate 

pe cartiere şi  au ca obiectiv principal prevenirea situaţiilor de risc care pot conduce la separarea 
copilului de părinţii săi, prin asigurarea unor activităţi de îngrijire şi educaţie (formală, non-formală 
şi informală) pe timpul zilei pentru copii şi prin asigurarea unor servicii de sprijin pentru părinţi sau 
alte persoane care au în îngrijire copiii, având rolul de a asigura menţinerea, refacerea şi 
dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor dificile. 

Centrele de zi funcţionează în cele 3 cartiere ale sectorului fiind organizate în 5 locaţii 
diferite: 

1. Şcoala Generală Nr.153 – Crângaşi-Giuleşti      4. Şcoala Generală Nr.157 – Militari 
2. Şcoala Generală Nr.167 – Crângaşi-Giuleşti   5. Şcoala Generală Nr.279 – Drumul Taberei 
4. Şcoala Generală Nr.168 – Crângaşi-Giuleşti 

 
Categorii de beneficiari 

 Copii de vârstă şcolară (6-15 ani), elevi ai şcolilor în care 
este organizat serviciul de zi  care: 

- beneficiază de prestaţii şi servicii destinate prevenirii 
separării lor de părinţi; 

- beneficiază de prestaţii şi servicii destinate prevenirii 
intrării copilului şi familiei în situaţii de dificultate; 

- beneficiază de o masură de protecţie specială; 
- au beneficiat de o masură de protecţie specială şi au fost 

reintegraţi în familie. 
Familia naturală/extinsă/substitutivă a copilului beneficiar. 

 
Servicii oferite 

- Educaţie formală şi nonformală/informală 
- Program de activităţi de joc şi petrecere a timpului liber 
- Informare şi orientare 
- Asistenţă de specialitate şi suport 
- Consiliere socială 
- Evaluare psihopedagogică 
- Orientare şcolară şi/sau profesională 
- Copiii din familiile sărace beneficiază de o masă caldă 

 
Acte necesare pentru obţinerea serviciilor 
 
Actele necesare pentru întocmirea şi actualizarea dosarului social sunt solicitate familiei în funcţie de 

caracteristicile şi particularităţile fiecărui caz în parte, aşa cum sunt acestea identificate în urma evaluării 
iniţiale. 

Acte care sunt cel mai frecvent solicitate, după caz: 
- acte de identitate (certificat de naştere, CI/BI, CIP, pasaport); 
- acte de stare civilă (certificat de căsătorie, certificat de deces); 
- acte care evidenţiază situaţia juridică a minorilor faţă de părinţii lor (ex: hotărârea judecătorească prin care 

s-a pronunţat divorţul părinţilor minorului; hotărârea judecătorească prin care se recunoaşte paternitatea 
unui minor etc); 

- documente care să ateste situaţia locativă a familiei; 
- adeverinţe din care să rezulte venitul membrilor familiei (sau din care să rezulte lipsa veniturilor); 
- analize medicale pentru copil şi avizul medicului pentru integrarea copilului în colectivitate; 
- adeverinţe/certificate medicale pentru copil şi pentru alţi membri din familie; 
- adeverinţe şi caracterizări/fişe şcolare; 
- declaraţii. 
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            O A M E N I I  S U N T  G R I J A  N O A S T R Ă !  

Tabăra de vară pentru copiii din cartierul  
Militari - “Micul prinţ” 

 
 La iniţiativa Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, copiii din 
Cartierul Militari au la dispoziţie o nouă locaţie 
destinată activităţilor educative şi de petrecere a 
timpului liber.  
 În perioada 20 - 26 iulie, Şcoala nr. 157, din 
Bucureşti, a găzduit tabăra de vară „Micul Prinţ”, în 
cadrul căreia un număr de 50 de copii, cu vârste 
cuprinse între 7 – 12 ani, au participat la ateliere de 
creaţie, jocuri, scenete, momente de muzică şi dans.  
 În activităţi au fost implicaţi educatori ai 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6, precum şi 7 voluntari care  fac 
parte din grupul francez “Scout”, din Lyon. 
 În primă etapă, acest proiect s-a derulat în 
cartierul Militari urmând să fie realizat şi în celelalte 
cariere ale sectorului 6 în perioada vacanţelor 
şcolare, cu scopul de a oferi copiilor din comunitate o 
alternativă de petrecere a timpului liber. 

Premii de fidelitate pentru 80 de cupluri din sectorul 6 

STIRI PE SCURT 

În zilele de 28 şi 29 iulie 2009, 

la sediul Direcţiei Generale de Asis-

tenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6, situat în str. Drumul Taberei 

nr. 18 (complex Orizont), au fost invi-

tate 80 de cupluri beneficiare ale pre-

miului de fidelitate pentru peste 50 

de ani de căsnicie. 

În cadrul unui proiect demarat 

de Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 

6, cu scopul stimulării familiei şi 

conştientizării importanţei stabilităţii 

în cuplu, cele mai stabile cupluri din 

sectorul 6 primesc premiul în valoare 

de 500 lei şi o diplomă pentru cei pes-

te 50 de ani de când formează o fami-

lie. 



Direcţia Generală  
de Asistenţă Socială  
și Protecţia Copilului  

Sector 6  
 

Director General - Marius 
Lăcătuș 

 
Direcţia Economică  

Director General Adjunct - 
Gabriela Schmutzer 

 
Sediul Central: 

Adresa: Drumul Taberei nr. 18, 
sector 6 

Telefon/Fax: 021/7457237; 
021/7456229 

 
Web site: 

www.asistentasociala6.ro  
E-mail: 

dgaspc6@yahoo.com 
 

Statie RATB: Complex Orizont, 
Linii: 69, 71, 90, 93, 105, 122, 

126, 168, 268, 368; 
 
 

Direcţia  
Protecţie Socială  

 
Director General Adjunct  -

 Alina Simion  
Adresa: Drumul Sării nr.2, sec-

tor 6 
Telefon/Fax: 021/4103020 

Localizare: Intersecţia Drumul 
Sării- Petre Ispirescu - Calea 13 

Septembrie 
Linii RATB: 96,139, 173, 226, 

385 
 

Direcţia  
Protecţia Copilului  

 
Director General Adjunct - 

Nicolae Gorunescu 
Adresa: Sos. Orhideelor nr. 2D, 

sector 6 
Telefon/Fax: 021/3176311; 
021/3176312; 021/3176314 

Metrou - Grozăvești 
Staţie RATB: Regie; Linii: 105, 

635 
 
 

Sediul central 

Recomandări pentru perioada caniculei 
 
Pentru populaţia generală 
• Evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11 – 18; 
• Ventilatoarele nu trebuie folosite dacă temperatura aerului depaşeşte 32 grade 
Celsius; 
• Dacă nu aveţi aer condiţionat în locuinţă, la locul de muncă, petreceţi 2-3 ore zilnic în 
spaţii care beneficiază de aer condiţionat (cinematografe, spaţii publice, magazine); 
• Purtaţi pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise; 
• Pe parcursul zilei faceţi duşuri călduţe, fără a vă şterge de apă; 
• Beţi zilnic între 1,5 – 2 litri de lichide, fără a aştepta să apară senzaţia de sete. În 
perioadele de caniculă se recomandă consumul unui pahar de apă (sau echivalentul 
acestuia) la fiecare 15 – 20 de minute. 
• Nu consumaţi alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea 
şi diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii; 
• Evitaţi băuturile cu conţinut ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri 
racoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice; 
• Consumaţi fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castraveţi, roşii) 
deoarece acestea conţin o mare cantitate de apă; 
• Evitaţi activitaţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, grădi-
nărit, etc). 
• Aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) 
oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar 
dacă nu vi le solicită; 
• Păstraţi contactul permanent cu 
vecini, rude, cunoştinţe care sunt în 
vârstă sau cu dizabilităţi, interesându-
vă de starea lor de sănătate. 
 
Pentru copii  
• Daţi copilului să consume, în mod 
regulat, lichide proaspete, chiar dacă 
acesta nu vi le cere, şi ajutaţi-l să le 
bea; 
• Nu lăsaţi niciodată copilul singur, 
chiar pentru perioade scurte de timp, în 
maşini sau în încăperi prost ventilate; 
• Luaţi cu dumneavoastră cantităţi 
suficiente de apă în cazul unei deplasări 
cu un autovehicul; 
• Evitaţi să scoateţi copilul din casă, 
pe perioada de caniculă, mai ales dacă 
este bebeluş (0-12 luni) ; 
• În cazul în care ieşiţi cu copilul, 
îmbrăcaţi-l lejer, chiar dacă are până la 
9 luni. 
• Nu uitaţi să-i protejaţi capul cu o 
pălărie de soare; 

  
 

Redacţia : 
Coordonator : Mihaela Drăgoi; Colectivul redaţional:  Mihai Stoicescu,  Ana-
Maria Tulugea; Foto: Robert Popescu, Colaboratori ediţie: Daniela Dumi-
trescu, Mihaela Hârţescu; 
  

 Pentru sugestii, opinii, ne puteţi contacta la  :  
Tel. 0213176311,  0213176312 int. 221, fax : 0213176314 

e-mail : dgaspc6 @yahoo.com, www.asistentasociala6.ro 


