
Luna martie a anului 2010 are o 
semnificaţie aparte pentru domeniul 
serviciilor sociale destinate cetăţenilor 
sectorului 6. În urmă cu 5 ani, la data de 
01.03.2005, a fost infiinţată Directia 
Generala de Asistenta Sociala și Protectia 
Copilului Sector 6, instituţie publică de 
interes local, cu personalitate juridică, aflată 
în subordinea Consiliului Local Sector 6. 
Noua instituţie are atribuţii în protejarea și 
promovarea drepturilor categoriilor sociale 
defavorizate din aria sa de competenţă. Până 
la acea dată competenţa acordării serviciilor 
sociale în sectorul 6 era împărţită între două 
instituţii distincte, având ca beneficiari  copiii 
și, respectiv, adulţii din comunitate. Această 
conjunctură ducea la o serie de 
disfuncţionalităţi în activitatea de asistenţă 
socială, familia, adulţii și copii fiind asistaţi 
separat.  

Misiunea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului o 
constituie corelarea, 
c o o r d o n a r e a  ș i 
gestionarea eficientă a 
unui sistem  integrat de 
servicii care să susţină 
intervenţia specializată pe 
toate pa l iere le de 
necesitate în domeniul 
social, informarea și 
sensibil izarea opiniei 
publice, responsabilizarea 
c omu n i t ă ţ i i  l o c a l e , 
implicarea societaţii civile 
și a partenerilor privaţi, în 
scopul susţ inerii ș i 
integrării sociale a tuturor 
categoriilor defavorizate. 
   S t r a t e g i a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Sector 6 este centrată 
pe două mari componente, dintre care una 
urmărește prevenirea situaţiilor de risc 
astfel încât intervenţia cu măsuri specifice de 
protecţie să poată fi evitată, iar cealaltă își 
propune orientarea serviciilor acordate 
înspre autonomizarea și reintegrarea socială 
a beneficiarilor deja existenţi.  
 Astfel, pe parcusrul celor 5 ani care au 
trecut, serviciile oferite cetăţenilor, 
programele și proiectele dezvoltate au 
pornit de la analiza nevoilor reale ale 
cetăţenilor sectorului nostru și au urmărit  
în egală măsură prevenirea situaţiilor de risc, 
cât și reabilitarea și reintegrarea în societate 
a beneficiarilor aflaţi în nevoie. 
 Totodată, am urmărit realizarea unei 
reţele de servicii sociale complexe prin 
atragerea de parteneri din zona 
organizaţiilor non-guvernamentale. Dacă la 

jumătatea anului 2005, existau mai puţin de 
10 parteneriate public-private în domeniul 
serviciilor sociale, astăzi DGASPC Sector 6 
numără peste 45 de parteneri și 
colaboratori. 
 În toţi acești ani, împreună cu 
partenerii noștri am realizat proiecte 
dedicate cetăţenilor, accesând fonduri 
nerambursabile de aproape un milion de 
euro. 
 Anual, peste 35.000 de persoane, 
aproximativ 10% din populaţia sectorului, 
beneficiază de servicii sociale directe, 
numărul persoanelor susţinute/sprijinite 
indirect de DGASPC Sector 6 ridicându-se 
la peste 100.000. 
 Cei 5 ani de asistenţă socială au 
însemnat eforturi susţinute din partea 
echipei DGASPC Sector 6, echipă care a 
pornit în martie 2005 cu un număr de peste 
650 de angajaţi, numărând în prezent 804 
angajaţi: asistenţi sociali, psihologi, medici, 
educatori și personal administrativ. Toţi 
aceștia au marcat multe reușite, servicii noi, 
modernizarea celor mai vechi, o nouă 
orientare în ceea ce privește asistenţa 
socială și protecţia copilului la nivelul 
sectorului 6, dar întreaga echipă, tânără și 
foarte entuziastă de altfel, recunoaște că mai 
sunt multe de făcut. 
 La acest moment de bilanţ, prezentăm 
cetăţenilor sectorului 6 rezultatele obţinute 
în acești 5 ani de instituţia noastră în 
activitatea de susţinere a categoriilor sociale 
defavorizate. În același timp, supunem 
atenţiei cititorilor noștri proiectele de 
anvergură pe care intenţionăm să le 
implementăm, destinate a veni în 
întâmpinarea nevoilor reale ale comunităţii 
noastre.  
   continuare în pag. 4 - 5 
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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. 

 

CINCI  ANI  DE  SERVICII SOCIALE  MODERNE  ÎN  SECTORUL 6  

 Echipa Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
sector 6 vă urează, cu ocazia Sărbătorilor 
Pascale ,sănătate, fericire şi împlinire 
sufletească.  
 Hristos  a  înviat! 
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“Cu un număr de 
peste 35.000 de 
persoane asistate 
anual, aparţinând 
tuturor  
categoriilor sociale, 
responsabilitatea 
ce ne revine este 
enormă. Vorbim 
aici de aproape 
10% din totalul 
cetăţenilor secto-
rului 6. Să nu uităm 

că în afara acestor persoane cu dificultăţi sociale de tot 
felul, avem programe și desfășurăm servicii specifice 
pentru un alt segment al populaţiei sectorului nostru, 
mult mai larg și mai greu de circumscris, anume 
persoanele sau familiile aflate în situaţii de risc. Conform 
principiului că este mai bine să previi decât  să combaţi, 
încercăm să venim în întâmpinarea oricăror situaţii ce 
pot declanșa o stare de criză și să susţinem persoanele 
ce se găsesc în pragul marginalizării sociale. Adolescenţii 
cu tulburări de comportament, familiile cu mulţi copii, 
șomerii, bătrânii lipsiţi de suport familial, sunt doar 
câteva din categoriile de risc din punct de vedere social.  

 În același timp suntem conștienţi că sarcina ce ne 
revine nu poate fi dusă la bun sfârșit fără un sprijin venit 
din partea unor organisme private sau chiar de la simplii 
cetăţeni. Am încercat în permanenţă să creăm 
parteneriate puternice și să implicăm toate persoanele 
dispuse să ne ajute în activitatea de asistenţă socială. Nu 
au fost uitaţi nici agenţii economici care își desfășoară 
activitatea pe raza sectorului 6. Fără o comunitate unită 
nu vom reuși să ne mobilizăm eforturile și să susţinem 
categorile sociale defavorizate sau aflate în situaţii de 
risc.  
 În pragul sărbătorilor pascale, aș vrea să adresez 
tuturor cetăţenilor sectorului 6 urarea de “Paște 
fericit!”, din partea mea și a angajaţilor pe care îi 
reprezint.  Cu prilejul acestui moment de bilanţ, vă 
asigur pe toţi că nu ne-am uitat obligaţiile pe care le 
avem faţă de semenii noștri defavorizaţi și vă chemăm să 
fiţi alături de noi în demersul de susţinere a lor. “ 
 
 
 
   Marius Lăcătuș 
   Director General 

 “Persoanele adulte care apelează la serviciile 
instituţiei noastre provin din categorii sociale 
defavorizate, fiecare cu problemele ei specifice. Misiunea 
noastră este să adaptăm serviciile oferite la aceste nevoi. 
La fel, și calificarea personalului trebuie să răspundă 
exigenţelor ce decurg de aici. Fie că este vorba de 
persoane cu handicap, de bătrâni sau de oameni cu 
venituri sub limita sărăciei, programele noastre specifice 
sunt orientate spre rezolvarea situaţiei de criză și, pe cât 
posibil, spre reintegrarea socială a celui asistat.  
 În funcţie de situaţia particulară a unui beneficiar, 
suportul nostru are o latură materială (pachete cu 
alimente, cantină socială, adăpost, acordarea drepturilor 
bănești cuvenite etc), dar și una de suport informaţional 
și consiliere psihologică. Încercăm în acest fel să 
acoperim ansamblul de nevoi cu care se confruntă 
persoana aflată în dificultate. In structura fiecărui 
compartiment cu atribuţii în asistenţa socială a 
persoanelor adulte, avem specialiști psihologi, juriști etc, 
pregătiţi să ofere servicii de suport emoţional și 
informaţional.  Prin specificul ei, activitatea de asistenţă 
socială presupune contactul direct cu oamenii, de cele 
mai multe ori la domicilul acestora. Și în astfel de situaţii, 
lucrătorii noștri sociali sunt pregătiţi să abordeze în mod 
profesionist, cu delicateţe, fiecare situaţie în parte, 
pentru a diminua pe cât posibil disconfortul emoţional al 

benef ic i aru lu i . 
Din experienţa 
mea de peste 12 
ani în acest 
domeniu, știu că 
a b o r d a r e a 
corectă a unei 
p e r s o a n e 
sporește șansele 
de rezolvare 
rapidă și uneori 
d e f i n i t i v ă  a 
situaţiei dificile 
cu care se 
confruntă. 
  
 La  sediul direcţiei protecţie socială persoane 
adulte, veţi întâlni în permanenţă oameni amabili, 
pregătiţi să vă consilieze și să vă îndrume. Am încercat 
totodată să eficientizăm activitatea în relaţia cu publicul, 
astfel încât timpul petrecut la ghișeu să fie cât mai mic.” 
 

 
  Alina Simion 
  Director General Adjunct 
  Direcţia Protecţie Socială 

ECHIPA  DGASPC  SECTOR 6 
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 “Latura 
financiară a 
activităţii de 
asistenţă socială 
este orientată 
spre suţinerea 
benef ic iar i lor 
nostri, oameni 
care din diferite 
motive nu își 
pot susţine prin 
p r o p r i i l e 
mijloace un trai 
n o r m a l  ș i 

decent. Fiind vorba de o activitate neproductivă, toate 
fondurile implicate vin din afara instituţiei și depind de 
anumiţi finanţatori. Principala sursă de finanţare este 
bugetul local. Acesta se alimentează, după cum știţi, 
din taxele și impozitele plătite în special de 
dumneavoastră, cetăţenii sectorului 6, atât persoane 
fizice cât și agenţi economici. O altă sursă de finanţare, 
accesibilă cu precădere în ultimii ani, o reprezintă 
fondurile europene destinate dezvoltării ţărilor 
membre ale Uniunii Europene. Prin proiectele pe care 
le-am înaintat instituţiilor care gestionează fondurile 
nerambursabile am reușit în cei 5 ani de activitate să 
atragem finanţare în valoare totală de un milion euro, 
bani destinaţi în totalitate dezvoltării de noi servicii 
pentru categoriile defavorizate din sector. Cea mai 
mare investiţie realizată prin accesarea unor astfel de 
fonduri o reprezintă crearea complexului de 
apartamente de tip social, destinate copiilor și tinerilor 

rezidenţi în ultimul centru de plasament din sectorul 6. 
Cu ajutorul acestei finanţari am reușit să închidem și 
acest din urmă centru, îndeplinind astfel standardele 
europene în domeniu. Alături de  extinderea reţelei de 
asistenti maternali, a reușit astfel să reducem 
cheltuielile cu copiii lipsiţi de îngrijire părintească.  

Cu fondurile de care am dispus până acum am 
reusit să modernizăm, renovăm și să dotăm întreaga 
baza materială a instituţiei: cele 3 creșe, toate sediile 
DGASPC, 2 centre pentru copii cu dizabilităti, să 
refacem în întregime vechiul Centru de Plasament nr. 
5 transformându-l în modernul Complex de Servicii 
Sociale “Sf. Nectarie”. Anul acesta ne-am propus să 
dăm în folosinţă, cel de-al doilea complex de servicii 
sociale din sector, de această dată, destinat 
persoanelor cu handicap, căminul “Floare Roșie “ care 
ne dorim să fie cel mai modern serviciu social de acest 
tip din ţară. 

Ţinând cont de criza economică cu care ne 
confruntăm, resursele noastre financiare sunt 
insuficiente pentru a susţine o activitate cu tot mai 
mulţi beneficiari actuali sau potenţiali. Din acest motiv 
avem în vedere extinderea activităţii de strângere de 
fonduri din susrse private, apelând la donaţii din partea 
firmelor sau a simplilor cetăţeni. Orice sumă destinată 
acestui scop inseamnă mai mult echilibru și mai multă 
stabilitate în sânul comunităţii noastre, devenind astfel  
un avantaj și pentru cel care o oferă. “ 

 
  Gabriela Schmutzer 
  Director General Adjunct 
  Direcţia Economică 

“Perioada ultimilor 5 ani a însemnat pentru 
Direcţia Protecţia Copilului o epocă a transformarilor 
structurale, a regândirii priorităţilor strategice, a 
reorganizării după principii noi și a abordării relaţiei cu 
comunitatea sectorului 6 dintr-o nouă perspectivă. 
Faptul că am reușit închiderea tuturor centrelor de 
plasament de tip vechi se datorează extinderii și 
eficientizării intervenţiei în comunitate, atât în sensul 
susţinerii materiale și psihologice a familiilor copiilor 
aflaţi în risc de abandon, cât și al creării de programe 
de prevenire noi, adresate copiilor vulnerabili din 
comunitate. Prin aceste programe, finanţate de 
consiliul local sau sprijinite de ONG-urile partenere, 
am reușit să atragem câteva sute de copii și tineri aflaţi 
în risc de marginalizare sau cu probleme de 
comportament care, pe parcursul derulării activităţilor 
și prin feed-back-urile date după încheierea 
proiectelor, au dovedit că pot înţelege și transforma în 
norme de comportament alternativele de 
comportament, dezirabil social, transmise de către 
specialiștii noștri. Implementarea acestor proiecte, 
precum și desfășurarea lor constantă în fiecare an, au 
contribuit la creșterea notorietăţii DGASPC pe plan 
local, la o bună diseminare a informaţiilor privind 

atribuţiile pe care le 
avem și la întărirea 
rolului de instituţie 
coordonatoare a 
furnizării serviciilor 
sociale la nivelul 
sectorului 6. Faptul că 
în acest moment 
denumiri ca „Tu 
alegi!”, „Liga tinerilor 
fotbaliști”, „La teatrale 
cu matale”, „Școala 
părinţilor” etc. sunt recunoscute  de către o bună 
parte dintre elevii și profesorii din școli și licee ca fiind 
programe de succes ale instituţiei noastre, ne arată că 
avem o abordare corectă a problemelor comunităţii și 
că ţine în bună măsură de iniţiativa și implicarea 
noastră să avem bune performanţe cuantificate statistic 
în combaterea celor două mari pericole la adresa 
copiilor defavorizaţi: abandonul familial și cel școlar.” 

 
  Nicolae Gorunescu 
  Director General Adjunct 
  Direcţia Protecţia Copilului 
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      continuare din pag. 1 

 
Printre realizările cele mai importante numărăm infiinţarea 

primului complex de servicii sociale dedicat persoanelor vârstnice, 
Complexul „Sf. Nectarie”, cea mai modernă instituţie de acest fel 

din ţara noastră și foarte 
posibil din estul Europei. . 
De asemenea, printre 
realizările la nivelul 
protecţiei sociale 
numărăm extinderea 
componentei de 
consiliere și recuperare 
atât pentru persoanele 
vârstnice cât și cu 
handicap. Dezvoltarea 
parteneriatelor cu 
asociaţii și fundaţii 
nonguvernamentale a 
semnificat de asemenea o 
creștere și o diversificare 
a tipurilor de servicii 

oferite. Astfel, prin subvenţiile acordate anual organizaţiilor 
partenere, funcţionează la nivelul sectorului 6 cantine sociale, care 
oferă zilnic hrană unui număr de peste 500 de persoane și familii 
aflate în dificultate. Totodată, având în vedere faptul că peste 35 % 
din populaţia sectorului 6 o reprezintă persoanele vârstnice, 
analizând constant nevoile acestei categorii, am înfiinţat servicii 
precum: îngrijire la domiciliu,  asistenţă medicală, monitorizarea 

stării de sănătate, masa 
pe roţi, pachete de 
menaj, peste 1500 de 
persoane vârstince 
beneficiind anual de 
aceste servicii.  
 Un program pe 
care l-am iniţiat în semn 
de preţuire pentru bunicii 
noștrii se intitulează 
„Premiul de Fidelitate” – 
premiu care se acordă 
cuplurilor care au împlinit 
peste 50 de ani de 
căsnicie, în total peste 
4000 dintre bunicii 
sectorului fiind premiaţi. 
  O altă categorie 
aflată constant în atenţia 
noastră, o reprezintă 

persoanele cu handicap, peste 11.000 de persoane fiind încadrate în 
grad de handicap, persoane pentru care DGASPC Sector 6 oferă o 
serie de servicii. În ultimii ani, a fost îmbunătăţită componenta de 
evaluare complexă, consiliere, recuperare, reabilitare și reintegrare 
în societate pentru această categorie.  Pentru persoanele cu 
handicap grav sunt angajaţi de către instituţia noastră un număr de 
asistenţi personali care se ocupă de îngrijirea permanentă a 
acestora. 
 Începând din anul 2005, DGASPC Sector 6 a urmărit 
accesibilizarea mediului fizic atât în ceea ce privește locaţiile proprii, 
cât și prin atenţionarea agenţilor economici din sector cu privire la 
dreptul la șanse eagle de deplasare al tuturor cetăţenilor sectorului 
nostru. Continuând acest program de accesibilizare, ne propunem 
ca începând din acest an să realizăm rampe care să le permită atât 
persoanelor cu handicap locomotor, cât și persoanelor mai greu 
deplasabile sau mamelor cu cărucioare accesul mai ușor din și în 

cele peste 500 de blocuri din sector. 
Pe parcursul celor 5 ani de la înfiinţare, DGASPC Sector 6 

și partenerii săi cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu 
handicap, au implementat mai multe proiecte cu finanţare 
nerambursabilă, enumerând aici „Un pas înainte” și „Dreptul la 
șanse egale”, realizate în parteneriat cu Fundaţia pentru sănatate 
mintală Estuar, prin care peste 500 de persoane cu probleme de 
sănătate mintală și familiile acestora au beneficiat de consiliere și 
terapie ocupaţională. 

Anual, DGASPC Sector 6 organizează în beneficiul 
persoanelor cu probleme de sănătate mintală, care se ridică la 
aproximativ 30% din totalul persoanelor cu handicap din sector, 
„Gala Gesturilor de Suflet”, eveniment menit să atragă atenţia 
societăţii asupra gravelor probleme de integrare socială cu care se 
confruntă semenii afectaţi de boli psihice. 

 Complexul de Servicii Sociale “Sf. Nectarie” 

CINCI  ANI  DE  SERVICII SOCIALE  MODERNE ÎN 
SECTORUL 6 
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Anual, au trecut pragul DGASPC Sector 6 peste 35.000 de persoane care au beneficiat, în funcţie de nevoile constatate de 
asistenţii sociali și psihologi, de o diversitate de servicii menite să le îmbunătăţească viaţa. Printre acestea enumerăm aici:  prestaţii și 
facilităţi acordate lunar unui număr de 10.500 de persoane cu handicap (buget complementar, indemnizaţii, bilete CFR, RATB, Metrorex 
gratuite), aproximativ 25.000 de persoane/familii 
primesc anual ajutor pentru încălzirea locuinţei pe 
timpul sezonului rece, peste 300 de familii sunt 
sprijinite lunar  cu alocaţii monoparentale și 
complementare, 5000 de tineri însurăţei au intrat 
în posesia celor 200 euro ce se acordă celor aflaţi 
la prima căsătorie. 

 
De asemenea, în vederea prevenirii și 

combaterii marginalizării sociale am demarat o 
serie de proiecte de susţinere a familiilor aflate în 
dificulatate: ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru 
plata întreţinerii, utilităţilor sau chiriei,  cantină 
socială, ajutoare pentru plata creșei și gradiniţei, 
toate aceste servicii fiind întotdeauna însoţite de 
consiliere juridică, psihologică sau în vederea 
găsirii unui loc de muncă (după caz). 

 
Am anunţat cu bucurie inaugurarea, la 

sfârșitul lunii martie 2010, a Centrului socio-

medical, compus dintr-un cabinet stomatologic și unul oftalmologic, unde 
pensionarii, persoanele cu venituri mici, copiii defavorizaţi vor putea primi 
tratament medical gratuit sau parţial subvenţionat. Putem aprecia acest 
centru medical o mare reușită, un program menit să vină în sprijinul celor 
care nu pot accesa acest tip de tratamente medicale, care pentru foarte 
mulţi cetăţeni ar reprezenta eforturi financiare peste puterile lor. Estimăm 
că anual peste 1500 de persoane vor beneficia de tratamente stomatologice 
și oftalmologice gratuite.  
 Centrul socio-medical funcţionează de luni până vineri, în Bd. 
Uverturii nr. 81, vis-a-vis de Teatrul „Masca”, telefon 0215691033, interior 
419. 
 Împreună cu partenerul nostru, Asociaţia AHAVA, am reușit să 
punem la dispozitia celor mai defavorizaţi membri ai comunităţii cabinete 
medicale moderne, utilate cu echipamente de ultimă generaţie. Un efort 
financiar pentru o comunitate locală mai sănătoasă, care va continua cu 
deschiderea altor cabinete de acest tip în toate cartierele sectorului nostru. 
 
 În continuare, protecţia categoriilor defavorizate rămâne o 
prioritate pentru instituţia noastră, dar urmărim iniţierea și extinderea 
programelor ce au ca scop prevenirea situaţiilor de risc în care pot ajunge 

anumite categorii sociale.   Cabinetul stomatologic din cadrul Centrului 
Socio-medical Sector 6 

Cabinetul oftalmologic din cadrul Centrului Socio-medical 
Sector 6 

CINCI  ANI  DE  SERVICII SOCIALE  MODERNE ÎN 
SECTORUL 6 



Protecţia socială a copiilor 
 
Începând din anul 2005, Direcţia Protecţia Copilului 

este parte componentă a Direcţiei Generale de Asistenţă și 
Protecţia Copilului Sector 6 și are ca misiune promovarea și 
protecţia drepturilor copiilor din comunitatea noastră. De-a 
lungul timpului, protecţia copilului a trecut printr-o serie 
succesivă de modificări legislative, de abordare a problematicii, 
de restructurare a sistemului de protecţie la nivel naţional, la 
care s-a aliniat și instituţia de protecţie a copilului de la nivelul 
sectorului nostru, fiind nu de puţine ori chiar promotori ai 
schimbărilor. 
 Cei 5 ani care au trecut de la înfiinţarea DGASPC 
Sector 6 au însemnat pentru sistemul de protecţie a copilului 
de la nivelul sectorului 6 modificări substanţiale de structură și 
viziune. Prin dezvoltarea de noi programe accentul s-a mutat 
de la protecţia de tip rezidenţial, care implica separarea 
copilului de familie și costuri ridicate ale sistemului, la 
promovarea metodei de prevenire a separării copilului de 
familie și la sprijinirea acesteia pentru a depăși situaţia de risc. 
De asemenea, programele de prevenire și combatere a unor 
fenomene grave în care erau implicaţi copii au constituit și 
constituie o prioritate majoră: combaterea cerșetoriei, a 
exploatării copilului, combaterea și prevenirea violenţei asupra 
copilului, a violenţei în școli. 
 O altă axă prioritară este reprezentată de dezvoltarea 
zonală a serviciilor de protecţie a copilului, în funcţie de 
structura subcomunităţilor de la nivelul cartierelor, înfiinţând 
astfel serviciile de asistenţă socială Militari, Drumul Taberei și 
Crângași-Giulești. 

 Dacă la începutul anului 2005,  peste 150 de copii 
trăiau în cele două centre de plasament de tip vechi, astăzi mai 
numărăm doar 20 de copii și tineri fără părinţi care trăiesc în 
patru apartamente de tip familial. Apartamentele de tip familial 
constituie un mediu normal de viaţă pentru copii, dându-le 
acestora șansa unei dezvoltări armonioase. Pe de altă parte, 
prin parteneriatele dezvoltate cu organizaţiile 
nonguvernamentale, 34 de copii fără părinţi traiesc în patru 
căsuţe de tip familial, moderne, aflate în cartierul Militari. 
  

 Pentru a scădea risculul separării copilului de familia 
naturală și al abandonului școlar, în toţi acești ani am dezvoltat 
reţeua de centre de zi menite să asigure supraveghere și 
educaţie copiilor proveniţi din familii aflate în dificultate: dacă 
în martie 2005, beneficiau de acest serviciu 10 copii, astăzi 
peste 160 de copii frecventează lunar cele 5 centre de zi. 
 Extinderea reţelei de asistenţi maternali profesioniști, 
angajaţi ai instituţiei noastre, reprezintă șansa unei vieţi mai 
bune pentru micuţii abandonaţi în maternitatea din sectorul 6. 
La începutul anului 2005, capacitatea reţelei de asistenţă 
maternală era de maxim 60 de copii, astăzi numărul copiilor 
care au șansa de a porni în viaţă „cu o mamă alături de 
ei” (chiar dacă nu propria lor mamă) este 120. Mai putem 
enumera modernizarea totală a celor 3 creșe, cu o capacitate 
de peste 600 de locuri pentru prichindeii din sector. 
  Protecţia oferită copiilor cu handicap – prin 
modernizarea celor două centre „Domniţa Bălașa” și „Sf. 
Andrei” și realizarea de programe de recuperare specifice – 
permit unui număr de 350 accesul la servicii de calitate. 
Totodată, anual peste 900 de copii cu handicap beneficiază de 
includerea în programe de sprijin și orientare școlară în funcţie 
de nevoi. 
 În paginile publicaţiei noastre, am detaliat în ultimii ani 
serviciile dedicate copiilor din sector, proiectele adresate atât 
copiilor și părinţilor, cât și cadrelor didactice, reamintim aici 
doar câteva dintre ele: proiectul „Tu Alegi”- prin care anual 
peste 500 de liceeni caută soluţii privind combaterea violenţei 
din școală, proiectul „Liga tinerilor sportivi”- metodă de 
realibilitare a copiilor cu comportament predelincvent și de 
promovare a vieţii sănătoase prin sport, proiectul „La teatrale 
cu matale” și „Corul Nostalgia”, în care sunt incluși anual peste 
1000 de copii promovând talentul artistic și comunicarea 
dintre aceștia, proiectul „Prestaţii excepţionale pentru copii” – 
suport material pentru peste 100 de copii aflaţi în situaţii socio
-medicale grave. Toate aceste proiecte vor continua și 
urmărim în continuare dezvoltarea de proiecte dedicate 
tuturor copiilor din sectorul 6.  

Prichindeii de la Creşa Drumul Taberei 

CINCI  ANI  DE  SERVICII SOCIALE  MODERNE ÎN 
SECTORUL 6 



P A G I N A  7  

Câteva date statistice privind sectorul nostru 

Populaţia stabilă pe 
 grupe de vârstă şi sexe 
  Total 371.050 
  Bărbaţi: 173.095 
  Femei: 197.955  

Copii şi tineri (0-19 ani):  
Total: 60.102 
Bărbătesc: 30.809 
Femeiesc: 29.293 

 Adulţi (20-64 ani):  
Total: 258.724 
Bărbătesc: 122.080   
Femeiesc: 136.644   

Bătrâni (65 >): 
 Total: 52.224 
 Bărbătesc: 20.188 
 Femeiesc: 32.036 

Pensionari: 94054 Număr şomeri: 3263 

Învăţământ: 
 Învăţământ preşcolar:   Învăţământ primar, gimnazial şi liceal:  
  Nr. Unităţi - 35     Nr. Unităţi - 42  
  Copii înscrişi - 7484     Copii înscrişi - 30596  
  Personal didactic - 523    Personal didactic - 2162 

Bărbaţi
Femei

Bărbaţi

Femei

Bărbaţi

Femei

Slice 3

Bărbaţi

Femei

Slice 3

Sumele repartizate din bugetul local al Primăriei Sector 6 către DGASPC Sector 6 

Anul Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Total 
2005 1429,40 1437,21 1949,60 2757,36 7573,57 mii lei 
2006 4225 4823 4218 5765 19031 mii lei 
2007 4878 6150 4769 12286 28083 mii lei 
2008 6462 6837 7629 8986 29914 mii lei 
2009 7844 8487 9213 9724 35268 mii lei 



 

Adevarat a inviat! 
 

 “Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest 
Paști” (Luca  20, 15) 
 După ce am parcurs, prin post, rugăciune și 
căinţă vremea Marelui Post al Sfintelor Paști, iată
-ne ajunși, cu ajutorul lui Dumnezeu ,,Care 
voiește ca toţi oamenii să se mântuiască și la 

cunoștiinţa adevărului să vină” (I Timotei 2, 4) în 
ziua cea mare și minunată, plină de 
dumnezeiască lumină, a Învierii Mântuitorului 
Hristos. 
 Prin învierea Sa din morţi Mântuitorul 
Hristos ne-a arătat că moartea nu pecetluiește 
existenţa, moartea pământească, ci este numai o 
graniţă ce desparte viata de aici, vremelnica, de 
cea de dincolo, veșnică. El însuși ne spune: ,,Eu 
sunt Învierea și Viaţa; cel ce crede în Mine, chiar 
dacă va muri, va trăi” (Ioan 11, 25) 
 Învierea lui Hristos Domnul dă sens trăirii 
celor credincioși și este garanţie că vor moșteni 
împărăţia lui Dumnezeu. ,, Prin Învierea lui 
Hristos s-a arătat, anticipat, că lumea aceasta și 
istoria ei nu sunt închise în ele însele, ci 
reprezintă o pregătire pentru viaţa de veci. 
 ,,Veniţi de luaţi lumină” sunt cuvintele prin 
care suntem chemaţi la sfânta noastră Biserică  

pentru a schimba 
și a nu curăţi 
simţurile, pentru a 

deveni și noi răspânditori ai luminii în 
întunericul acestei vieţi. Sărbătoarea Învierii 
este și trebuie să devină o sărbătoare a 
luminii, a vieţii și a bucuriei. 
 În miez de noapte, pentru toţi creștinii 
ortodocși care participă la sărbătoarea 
Învierii Mântuitorului, întunericul este 
îndepărtat nu doar cu ajutorul luminii din 
lumânarea pascală și nu doar dintre noi, ci 
este alungat atât din creaţie cât și din 
interiorul  sufletesc al fiecărui credincios. De 
aceea lumânarea purtată în mâini la Înviere 
amintește și de lumânarea  primită la Botez, 
care este graniţa de la întuneric la lumină. 
 Cu adevarat mare și sfântă și mult 
prăznuită este această zi a Paștilor în care 
Mântuitorul înviind din morţi, cu moartea pe 
moarte călcând, a pecetluit și a întărit cu 
fapta adevărul despre menirea Sa în lume și 
despre fiinţa și lucrarea Sa mântuitoare. 
 Astăzi este ziua bucuriei, ce biruiește 
luminile asupra întunericului a vieti asupra 
morţii biruinţa lui Hristos asupra faptelor 

răului. Bucuria Învierii să o trăim  din toata 
fiinţa noastră, de la copii și tinerii la vârstnici. 
În noaptea sfântă  am primit din partea 
preoţilor vestirea că ,,Hristos a înviat! și am 
răspuns cu multă bucurie “Adevărat a înviat!” 
 Sărbătoarea Învierii Domnului să ne 
încălzească inimile, să ne lumineze minţile și 
să ne binecuvanteze viaţa tuturor cu darurile 
ei cele bogate și în acest an și in vremea vieţii 
noastre. 

Hristos a Inviat! 
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