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ACORDAREA AJUTORULUI DE ÎNCALZIRE

Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 infor-
mează cetăţenii cu privire la modificările
privind acordarea de ajutoare pentru încăl-
zirea locuinţei pentru sezonul rece 1
noiembrie 2010 - 31 martie 2011. Astfel, în
conformitate cu OUG. 86/2010, la stabilirea
venitului net mediu lunar pe membru de
familie si, după caz, al persoanei singure, se
iau in calcul toate veniturile nete realizate
de membrii acesteia în luna anterioară
depunerii cererii, inclusiv cele care provin
din drepturi de asigurări sociale de stat,
asigurări de somaj, obligatii legale de întreţ-
inere, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu
caracter permanent şi alte creanţe legale, cu
excepţia burselor de studiu şi a burselor
sociale, precum şi a sprijinului financiar pre-
văzut de Hotărârea Guvernului nr.

1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a
cuantumului sprijinului financiar ce se
acordă elevilor în cadrul Programului na-
tional de protecţie socială «Bani de liceu»,
cu modificările şi
completările ulterioare.”

Ajutoarele de încălzire nu se
acordă persoanelor singure/ familiilor care
deţin cel puţin unul dintre bunurile prevă-
zute în Anexa nr. 3 la OUG nr.5/2003, re-
spectiv : clădiri sau alte spaţii locative în
afara locuinţei de domiciliu sau alte imobile
aflate în proprietate, cu excepţia locuinţei de
domiciliu, mijloace de transport- autoturisme
care depasesc 1.600 cmc, autoutilitare,
autocamioane de orice fel şi remorci,
şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iah-
turi, autobuze, microbuze (cu excepţia mi-
jloacelor de transport adaptate ale per-

soanelor cu handicap), utilaje agricole, de-
pozite bancare de peste 3000 lei, tereneruri
care depăşesc 1000 m2 în zona urbană.

continuare în pag. 4-5

Oamenii sunt grija noastră!

Asistenţă socială 6

Aniversăm cu
acest număr al
publicaţiei
noastre doi ani
de când oferim,
lună de lună,
informaţii de
interes social
adresate
cetăţenilor din
sectorul 6. Ca
instituţie abilitată
în aplicarea
măsurilor de
asistenţă socială
în comunitatea

noastră, ne-am propus, chiar de la debut, să vă
punem la dispoziţie informaţii utile şi la obiect, să vă
îndrumăm cu privire la interpretarea şi aplicarea
legislaţiei în domeniul social. În acelaşi timp, am
creionat poveşti de viaţă, destine ale celor de lângă
noi, oameni care au nevoie de sprijin pentru a merge
mai departe. Ne-am propus să fim lângă
dumneavoastră, să vă ţinem la curent cu programele
şi serviciile noastre, lansând încă de pe atunci un
dialog social permanent cu toţi cetăţenii sectolrului 6,
fie ei persoane asistate social sau oameni dornici să
răspundă chemării noastre la solidaritate. “Asistenţă
Socială 6 – pagini pentru oameni”, a fost şi rămâne
publicaţia destinată în primul rând celor defavorizaţi
social, mai ales în această perioadă dificilă pentru
mulţi dintre noi.

În decursul celor doi ani scurşi de la debut,
echipa DGASPC Sector 6 a rămas la fel de unită şi

entuziastă, oferind soluţii la problemele oamenilor din
comunitate, promovând serviciile şi proiectele
DGASPC Sector 6. Din paginile buletinului nostru
informativ, pe care vi-l punem gratuit la dispoziţie, aţi
aflat despre deschiderea Complexului de Servicii
Sociale “Sf. Nectarie”, dedicat persoanelor vârstnice
din sector, despre dezvoltarea reţelei de centre de zi,
prin care 150 de copii au zilnic o masă caldă, despre
serviciile educaţionale şi de supraveghere sau
modernizarea celor 3 creşe din sector, extinderea
reţelei de asitenţi maternali şi închiderea centrelor de
plasament. Nu au fost trecute cu vederea nici
modernizarea sediilor în beneficiul cetăţenilor,
derularea proiectelor şi programelor de prevenire şi
combatere a fenomenelor sociale grave (cerşetoria,
violenţa în şcoală, izolarea persoanelor cu handicap),
inaugurarea cabinetelor medicale gratuite sau
deschiderea noii grădiniţe sociale în octombrie 2010,
destinată copiilor nevoiaşi. Prin intermediul publicaţiei
noastre am încercat să implicăm cât mai mulţi actori
în activitatea de asistenţă socială şi sprijin comunitar:
organizaţii nonguvernamentale, instituţii publice locale
şi centrale, profesori, poliţişti, preoţi, medici, agenţi
economici etc. Ne-am îndreptat către aceştia, i-am
invitam să vină alături de noi, am deschis o linie
permanentă de colaborare şi dialog. Privind spre
viitor, vom continua activitatea de informare, vom veni
în întâmpinarea nevoilor comunităţii noastre şi vom
păstra deschis dialogul permanent cu cetăţenii
sectorului 6. Este un crez pe care ni l-am asumat şi
pe care îl vom sluji mai departe, atâta timp cât
dumneavoastră veţi avea nevoie de noi. Oamenii
sunt grija noastră!

Dragi cititori,

PAGINI PENTRU OAMENI
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In 1940, Cadrilaterul,
inc lus iv Balc icu l , a fost
redobândit de Bulgaria.

« Balcicul pentru mine a de-
venit un colţ de linişte şi odih-

nă, unde mă duc să-mi îm-
prospătez sufletul şi trupul. »

Doamna Grigorescu a
ajuns la Balcic în jurul vârstei de 2
ani. Nu-şi mai aminteşte exact când, dar la puţină vreme de la sosirea în Balcic s-a născut sora ei. „Practic toţi verişori mei sunt născuţi la Balcic,
eu sunt singura născută în România.” Nu mai ştie bulgăreşte, deşi îşi aminteşte că atunci rupea ceva, dar ştie că în familie vorbeau româneşte.
„Era o lume pestriţă, cu turci, macedoneni, greci...” Trăiau cu toţii într-o comunitate paşnică, fără niciun fel de conflicte, fiecare respectându-şi
legea firii. Povesteşte cu admiraţie despre copiii turci, cu care se juca adesea, şi care „erau foarte curaţi, aveau tot timpul cu ei un vas cu apă şi se
spălau mai tot timpul”

Fratele mamei acesteia, unchiul George, avea la Balcic o gospodărie frumoasă. „Avea o casă de piatră, din dale albe, ca cele din grădinile
Reginei, undeva sus, unde era fosta moară mare care a ars. Nimeni nu-şi mai amintea cum a ars, era doar o ruină şi noi copiii ne jucam printre ruine.
Erau acolo patru curţi şi noi am locuit acolo până prin clasele primare.”

Vorbeşte despre acea perioadă ca despre o lume paradisiacă. Ca despre o grădina a Raiului în care toată familia era împreună, se
ajutau, se sprijineau, aveau sentimentul că aparţine unei marii familii. « Măgarul era principalul mijloc de locomoţie. Intr-una din zile, împreună cu
sora mea, am încârcat desăgile măgarului numai cu flori de câmp şi l-am chinuit să le ducă acasă. Am mâncat atunci o sfântă de bătaie de toată
frumuseţea. »

Povesteşte despre oraşul Balcic ca despre un personaj, ca şi cum ar avea un suflet al lui, un suflet alb, care te-mbie la poveste. Cu
adieri uşoare şi cu un climat mediteranean, Balcicul, odată descoperit, transformă propria-i geografie, formele lui de relief în poezie şi
culoare, în admiraţie mută şi uimire tandră, în cucerirea căreia au plecat de atâtea ori visătorii şi artiştii. Dealurile line, din calcar alb, se ridică

maiestuoase din spuma mării. De multe ori, pe o margine a drumului
vezi acoperişul unei case, iar pe marginea cealaltă vezi fereastra altei
case, care ascunde după o perdea fragilă destine tainice. Terenul
denivelat este mereu surprinzător şi niciodată nu ştii, decât dacă eşti
un om al locului, dacă drumul pe care păşeşti urmează să urce sau să
cobore la următoarea cotitură. Dealurile sunt împânzite cu case
cochete şi albe, ce amintesc de casele greceşti. Totul degajă o
atmosferă tihnită, de netimp şi ţi se deschide în faţă o nesfârşită
făgăduinţă...

« Coasta are un farmec rar şi dacă s-ar dezvolta cu
îngrijire, ar putea deveni una din cele mai încântătoare părţi din

scumpa noastră ţară. »

Desigur că personajul central al amintirilor, dincolo de imaginile de
familie, de amintirile legate de verişorii ei, rămâne ca o icoană, Regina
Maria. Unchiul acesteia era cel care organiza vânătorile Reginei, astfel
că înainte de a porni la vănâtoare, erau câteva zile de mare

precipitare, ca şi cum s-ar pregăti un mare eveniment. „Regina era un bun vânător. Mi-amintesc cum unchiul meu vorbea admirativ despre ea, ca
despre o femeie de ispravă, care mergea şi câte o săptămână la vânătoare, cu cai, câini, şi o suită destul de numeroasă şi care stătea acolo printre
bărbaţi şi participa la tot ce însemna pregătirea vânătorii, fără să se sustragă de la nici o etapă. Era atentă la toate detaliile şi întotdeauna gata să înveţe
şi să ajute. Veneau apoi după câteva zile cu căruţele pline de prepeliţe şi mistreţi. Regina, după ce-şi oprea câteva, trimitea restul în sat, la oameni. Era
foarte generoasă. Noi, copiii, ţipam şi alergam în spatele căruţelor şi în felul acesta lumea ieşea la porţi să vadă prada.”

Dar grădinile? Cum erau pe atunci grădinile?
- Grădinile atunci se construiau, totul era o forfotă şi unchiul meu povestea cum Regina supraveghea atent desfăşurarea masivă a oamenilor.

Spunea mereu că nu vrea să strice peisajul natural şi a construit locul după forma coastei, nu coasta după forma construcţiei. Fiecare pom era plantat
la distanţa cuvenită de vecinul său ca să se poată dezvolta într-o nestânjenită frumuseţe. Decorul s-a întregit încet-încet într-o imagine senină,
care-ţi mângâie privirea cu o frumuseţe blândă, o frumuseţe care curge, suspină, murmură, povesteşte despre vremuri apuse.

Ştiam că Regina Maria a vizitat Balcicul pentru a doua oară în 1924, la insistenţele pictorului Alexandru Satmari, cu care întreţinea o
frumoasă prietenie şi acesta a fost momentul în care Regina a decis să-şi construiască o reşedinţă de vară. Satmari cunoştea bine locurile,
pentru că Balcicul devenise deja un loc frecventat de pictori. Camil Petrescu, de altfel, afirma că între 1919 - 1940 pictura românească avea un
singur subiect: Balcicul - care proba şi evidenţia personalitatea şi stilul celui din faţa şevaletului.

Sub acest generic continuă seria întâlnirilor literare ale Danielei Dumitrescu, psiholog

în cadrul Complexului de Servicii “Sfântul Nectarie”, cu beneficiari care trăiesc în acest

complex, oameni pe care viaţa i-a adus în apropierea noastră. Dna Grigorescu s-a născut în

1929 la Arad, dar a venit în Bucureşti pe când era foarte tânără. A lucrat în spitalul Titan,

până a ieşit la pensie, respective în anul 1984. Este divorţată de mai bine

de 30 de ani şi nu are copii. S-a intrenat în cadrul C.S.S. “Sf. Nectarie” în

mai 2009, fiind transferată de la Complexul Social de Servicii “Odăi”.

Balcic, cuibul linistit

Primul pictor care a descoperit Balcicul a fost Iosif Iser, în vara anului 1913, fiind
participant, ca soldat, la războiul balcanic. El spunea că a fost mobilizat în Dobrogea, dar că
tot aici şi-a trecut doctoratul în pictură. Peisajul acestui ţinut l-a pătruns carnal, visceral, im-
pregnându-l cu toate trăirile lui caste. Acesta a fost momentul care a declanşat ulterior deru-
larea întregii pleiade de peisagişti pe ţărmurile Coastei de Argint.

Alexandru Satmari - Balcic
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“Nu ştiu să spun în procente cât şi ce a
recuperat Diana datorită muzicii. Nici
să apreciez în cuvinte fericirea ce i se
citeşte pe chip atunci când atinge o
claviatură. Pot să vorbesc despre mine,
despre ce simt atunci când o privesc şi o
ascult cântând. Pentru ea, e parcă cel
mai firesc lucru din lume. Pentru mine,
bucuria imensă când o aud întrebând la
sfârsit: “Ti-a placut? Pentru tine am
cântat...", nu se poate compara cu nimic

SUNETELE CARE VINDECĂ
- Muzicoterapie pentru copii cu autism in sectorul 6 -

Studii aprofunate au demonstrat că ado-
lescenţii şi copiii care prezintă tulburări
din spectrul autist reacţionează pozitiv la
tratamentul prin muzicoterapie. Benefici-
arii acestei forme de terapie pot fi per-
soane cu dificultăţi în comunicarea ver-
bală şi non-verbală, cu toleranţă şi flexi-
bilitate scazute în ceea ce priveşte rela-
ţionarea socială şi angajarea în interacţi-
uni cu mediul înconjurător. Muzico-
terapia este o intervenţie specializată care are ca obiectiv descoperirea şi pro-
movarea aplicării efectelor psihologice, afective şi relaţionale ale muzicii asupra
indiviului. Muzicoterapia se divide în muzicoterapie activă (când subiectul cântă
sau joacă cu un instrument) şi muzicoterapie de receptivitate (când muzica este
doar ascultată). Această formă de tratament are mai multe planuri de intervenţie
şi implică o pregătire specifică a celor care o practică, începând cu faza de
evaluare a nevoilor şi continuând cu terapia propriu-zisă. Evaluarea prin muzico-
terapie poate poate identifica limitări şi punctele slabe la copii, dar etermină în
acelaşi timp şi potenţialul de care aceştia dispun. Prin aplicarea testului de recep-
tivitate se pot evidenţia problemele pacientului şi poate fi identificată muzica care
il va ajuta să se deschidă, să coopereze şi să relaţioneze cu tot ceea ce-l încon-
joară. Numeroase studii de caz au demonstrat efectele pozitive ale muzicotera-
piei asupra comportamentului de comunicare, asupra dezvoltării limbajului, a
îmbunătăţirii reacţiilor emoţionale şi comportamentale. De asemenea, activităţile
practice în acest domeniu au arătat efectul benefic al muzicoterapiei asupra
părinţilor şi persoanelor care au în îngrijire copii cu probleme de autism în ceea
ce priveşte depăşirea frustrărilor şi stresului cotidian.

Un nou modul al Proiectului “Şanse la integrare” a fost implementat de curând pe raza sectorului 6. Prin colaborarea
dintre DGASPC Sector 6 şi Asociaţia Puzzle România, muzicoterapia va sluji pe viitor ca metodă de tratament în cazul copiilor cu
sindrom din spectrul autist. Noua metodă a fost introdusă în comunitatea sectorului 6 cu supervizarea a doi formatori francezi,
reprezentanţi ai Centrului Internaţional de Muzicoterapie Francez şi cu sprijinul Asociaţiei RENINCO, instituţie cu tradiţie în
acest domeniu.

Activităţile proiectului cuprind pregătirea specialiştilor, şedinţe practice de muzicoterapie atât de grup cât şi individuale,
consilierea părinţilor, discuţii de grup între formatori şi viitorii specialişti.

Proiectul îşi propune formarea unei echipe multidisciplinare ce include şi voluntari formatori în muzicoterapie, care să
asigure servicii e evaluare pentru copiii cu autism, consiliere e specialitate pentru părinţii şi cadrele didactice care lucrează cu aceşti
copii. Un alt obiectiv îl constituie evaluarea copiilor identificaţi, selectarea şi pregătirea acestora pentru procesul e integrare în
învăţământul de masă. În carul aceluiaşi proiect părinţii copiilor cu autism vor fi pregătiţi pentru a deveni coterapeuţi în procesul
de recuperare şi integrare socială a micuţilor cu autism.

Maria, 30 de ani, mama unuia
dintre beneficiarii proiectului

Persoanele interesate de acest proiect se pot adresa la Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi in cadrul
DGASPC Sector 6. Tel: 0213176311 interior 235. Informaţii suplimentare la www.asistentasociala6.ro

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 anunţă distribuirea de
ajutoare alimentare europene către cetăţenii domiciliaţi legal pe raza sectorului 6, aflaţi în evidenţele
instituţiei noastre.

Categoriile de beneficiari care primesc ajutoarele alimentare sunt familiile si persoanele
singure care au dreptul la un venit minim garantat, precum si adulţii şi copiii cu handicap grav şi accen-
tuat neinstitutionalizaţi. Ajutoarele alimentare europene se acordă o singură dată pentru fiecare benefi-
ciar şi constau din 29 de kilograme de alimente: 15 kilograme de făină albă, 1 kilogram de zahăr, 7 kilo-
grame de mălai, 1,4 kilograme de biscuiţi, 3,6 kilograme de paste făinoase şi 1 kilogram de lapte praf.

Cei îndreptăţiţi sunt aşteptaţi în locaţia din Aleea Istru, nr. 6, în fiecare zi lucrătoare, în inter-
valul orar 8.00 - 6.30, vineri 8.00 - 14.00.

Ajutoare alimentare europene se distribuie până când toţi beneficiarii vor intra

in posesia lor.

AJUTOARE ALIMENTARE EUROPENE ÎN SECTORUL 6
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Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se acordă pe
baza cererii titularului şi declaraţiei pe propria răspundere, însoţită de actele
doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. (“Titularul
ajutorului pentru încălzirea locuinţei este persoana care a completat cererea,
iar beneficiarul este familia sau persoana singură, dupa caz. Titularul ajutorului
pentru încălzirea locuinţei este proprietarul locuinţei sau titularul contractului
de închiriere al acesteia, ori alt membru de familie major şi legal împuternicit
de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după
caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 18
ani.”)

 Formularele conţinând cererile şi declaraţile pe proprie răspundere sunt
transmise de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 furnizorului de energie termică (R.A.D.E.T.).

 Furnizorul de energie termică (R.A.D.E.T.) transmite formularele titula-
rilor de contract, şi anume consumatorilor individuali şi asociaţiilor de
proprietari/chiriaşi.

 Consumatorii individuali şi/sau asociaţiile de proprietari/chiriaşi, depun
cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere, precum şi actele dovedi-

toare la sediul R.A.D.E.T. Sector 6, care le transmite spre centralizare
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 6.

 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie
termică se realizează prin dispoziţia primarului, o singură dată* pentru
tot sezonul rece 1 noiembrie 2010- 31 martie 2011

 * în cazul în care cererea este depusă la începutul sezonului rece şi nu
intervin modificări în componenţa şi veniturile familiei pe toată perioada
de acordare.

 Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice
primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veni-
turilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

 Comunicarea se va face prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe
proprie răspundere, individual sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi,
în urma cărora primarul va emite noi dispoziţii.

Modificarea sau, după caz, încetarea dreptului la ajutorul pentru
încălzirea locuinţei cu energie termică se realizează începând cu luna în care
a intervenit modificarea/încetarea, în cazul când acestea s-au produs în
primele 15 zile ale lunii.

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Compensare
procentuală

Până la 155 lei 90%

Între 155,1 lei si 210 lei 80%

Între 210,1 lei si 260 lei 70%

Între 260,1 lei si 310 lei 60%

Între 310,1 lei si 355 lei 50%

Între 355,1 lei si 425 lei 40%

Între 425,1 lei si 480 lei 30%

Între 480,1 lei si 540 lei 20%

Între 540,1 lei si 615 lei 10%

ACORDAREA AJUTORULUI
DE ÎNCALZIRE

Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică

LIMITELE DE VENITURI ŞI CUANTUMURILE AJUTORULUI PENTRU ÎN-
CĂLZIREA LOCUINŢEI CU ENERGIE TERMICĂ

Pentru sezonul rece, cuprins între 1 noiembrie 2010- 31 martie 2011 compensările procentuale în
funcţie de veniturile înregistrate/membru de familie pentru persoanele care utilizează pentru
încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat sunt:

Persoanele singure beneficiază de o majorare de 10%, care se adaugă la procentul pentru familie afişat.
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LIMITELE DE VENITURI ŞI CUANTUMUL AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU
GAZE NATURALE
Pentru sezonul rece, cuprins între 1 noiembrie 2010- 31 martie 2011 cuantumul lunar al ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze
aturale în funcţie de veniturile înregistrate/membru de familie este:

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum lei

Până la 155 lei 262

Între 155,1 lei si 210 lei 162

Între 210,1 lei si 260 lei 137

Între 260,1 lei si 310 lei 112

Între 310,1 lei si 355 lei 87

Între 355,1 lei si 425 lei 62

Între 425,1 lei si 480 lei 44

Între 480,1 lei si 540 lei 31

Între 540,1 lei si 615 lei 19

Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne:

 Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru familiile şi persoanele singure, altele decât cele beneficiare ale ajutorului
social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă pe baza cererii şi
declaraţiei pe propria răspundere, însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum
şi contractul locuinţei.

 Formularele conţinând cererile şi declaraţiile pe propria răspundere sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către Serviciul
Ajutor Social din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.

 Titularii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, depun individual cererile şi declaraţiile pe propria răspundere,
precum şi actele doveditoare la serviciul menţionat mai sus.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, se face începând cu luna depunerii cererii şi se
realizează prin dispoziţie a primarului, o singură dată, pentru tot sezonul rece 1 noiembrie 2010- 31 martie 2011, cu
excepţia cazurilor în care intervin modificări în ceea ce priveşte componenţa familiei sau veniturile realizate, când se
emite o nouă dispoziţie.

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Pentru sezonul rece, cuprins între 1 noiembrie 2010- 31 martie 2011 cuantumul lunar al ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne,
cărbuni, combustibili petrolieri în funcţie de veniturile înregistrate/membru de familie este:

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Suma acordată lunar
Până la 155 lei 54 lei

Între 155,1 lei si 210 lei 48 lei

Între 210,1 lei si 260 lei 44 lei

Între 260,1 lei si 310 lei 39 lei

Între 310,1 lei si 355 lei 34 lei

Între 355,1 lei si 425 lei 30 lei

Între 425,1 lei si 480 lei 26 lei

Între 480,1 lei si 540 lei 20 lei

Între 540,1 lei si 615 lei 16 lei
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Începând cu luna
octombrie 2010, beneficiarii
serviciilor oferite de centrul
pentru copii cu dizabilităţi
auditive “Domniţa Bălaşa”,
din subordinea Direcţiei
Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Co-
pilului Sector 6, sunt in-
cluşi într-un nou program
de integrare socială. Prin
pa r tene r ia tu l d in t re

DGASPC Sector 6 şi Fundaţia “Chance for Life”, proiectul
socio-educaţional “Dezvoltarea abilităţilor practice şi a creativi-
tăţii la persoanele cu dizabilităţi” îşi propune să-i implice pe micii
beneficiari în activităţi specifice de grup, menite să le stimuleze
latura creativă şi potenţialului comunicativ.
Activităţile se defăşoară de două ori pe lună, conform unui pro-
gram bine stabilit ce cuprinde confecţionarea de felicitări, de
tablouri artizanale, mărţişoare sau împletituri de sfoară.
Proiectul care se întinde pe durata a 7 luni mai cuprinde activi-
tăţi de intercunoaştere şi participarea la expoziţii cu ocazia
diferitelor sărbători religioase.

De-a lungul timpului, cei peste 100 de copii hipoacuzici
din Centrul “Domniţa Bălaşa” din sectorul 6 au fost implicaţi în
numeroase activităţi creative printre care amintim participarea la
fesivaluri de teatru cu trupa “Micii Voinici” şi organizarea de
expoziţii cu produse artizanale în beneficiul unor categorii so-
ciale defavorizate.

Activităţi de stimulare a creativităţii pentru
copiii cu dizabilităţi din sectorul 6

Începând de luni, 11octombrie 2010, un număr de 50 de angajaţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6 beneficiază de cursul e pregătire în domeniul utilizării calculatorului ECDL-Start, în cadrul proiectului:

„Formare profesională pentru o administraţie publică modernă” COD SMIS 17642

Derulat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 pe o perioadă de 12 luni, proiectul este cofinanţat din Fon-
dul Social European şi este implementat in cadrul axei prioritare „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici
publice”, domeniul de intervenţie „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, operaţiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile pub-
lice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, licitarea şi managementul proiectelor”.
Valoarea totală a proiectului se ridică la valoarea eligibilă 892 932,00 lei, contribuţia din Fondul
Social European reprezentând 875,073.36 lei (98%), contribuţia DGASPC Sector 6 fiind de 17858, 64
(2%).

Scopul proiectului îl constituie pregătirea profesională a personalului din cadrul Direcţiei
pentru Asistenta Sociala şi Protecţia Copilului – Primaria Sectorului 6 Bucuresti în domenii cheie,
care vor sprijini îmbunătăţirea capacităţii organizatorice şi implementarea politicilor publice la nivel
local, respectiv a „Programului Operaţional Multianual Bucuresti 2007 – 2013” şi a „Strategiei de
dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Bucuresti, 2008 – 2013”.

Cursurile ECDL Start îşi propun să ofere celor înscrişi crearea unui cadru pentru dobandirea abilită-

ţilor si competenţelor specifice în folosirea tehnologiei informatice (permis ECDL – 50 pers.) si uti-

lizarea unei limbi străine de circulaţie europeană (limba engleză – 50 pers.) pentru un numar de 100

de angajaţi ai DGASPC sector 6, Bucureşti.

GRUPUL ŢINTĂ al întregului proiect este format din 178 de angajati ai DGASPC care vor beneficia in mod direct de participarea
la cele 5 sesiuni de instruire si celor doua seminarii tematice precum şi de o vizita de studiu în Marea Britanie. (166 persoane module de
formare si seminarii tematice, 12 persoane vizita de studiu).

Cursuri de utilizare a calculatorului pentru angajaţii
DGASPC Sector 6

UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social GUVERNUL ROMÂNIEI

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Inovaţie în administraţie
Programul Operaţional

"Dezvoltarea Capacităţii
Administrative"
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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 !

PAGINA CITITORULUI
- INTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI -

Mama mea este pensionara din 1995 pentru limita de varsta, V11, cu stagiul de cotizare
realizat (ani/luni/zile) 13/10/12 grupa a II-a de munca. Pensia mamei este de 544 RON. În luna mai
a acestui an i s-a depistat o tumoră ovariană care a fost operată, în prezent urmând tratamentul cu
citostatice. Care va fi pensia mamei dacă solicită pensie de handicap pentru neoplasm?

Răspuns: Stimată doamnă, vă informăm că pentru încadrarea în grad de handicap este necesar să vă adresaţi Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de pe raza teritorială de domiciliu.

Dacă domiciliul legal al mamei dumneavoastră este pe raza sectorului 6, puteţi să depuneţi un dosar la sediul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, sector 6, str. Drumul Sării, nr.2, la Serviciul Evaluare Complexă a
Persoanei Adulte cu Handicap, care să conţină următoarele acte:

 dosar cu şină;
 act de identitate copie şi original;
 adeverinţă de salariat/talon pensie
 referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul de familie (original);
 referat cu starea prezentă de sănătate de la medicul de specialitate (original)/ se va

specifica stadiul bolii;
 bilet de ieşire spital (copie)-după caz;
 analize medicale-după caz.

Drepturile şi facilităţile persoanelor cu handicap sunt prevăzute de Legea 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată şi sunt stabilite
în funcţie de gradul de handicap obţinut.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la telefon 021.410.30.20, interior
321 - Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap sau puteţi accesa pagina de web a instituţiei noastre:

www.asistentasociala6.ro.

As dori sa ma ajutati referitor la modul de calcul al
indemnizatiei pentru cresterea celui de-al doilea copil.
Situatia mea concreta: - primul copil este nascut in 4 septembrie 2008
(si beneficiez de CIC pana in data de 4 septembrie 2010 - 85% din
salariul avut inainte de nastere). Aacum asteptam al doilea copil, care
se va naste in jurul datei de 1Iunie 2010 (deci inainte de implinirea
celor 2 ani de CIC pentru primul copil). Nelamurirea mea este legata
de modul de stabilire a noii indemnizatii:
 se continua cu aceeasi indemnizatie ca si in cazul primului copil?
 va primi 85% din indemnizatia primului copil?
 va primi 600 RON ?

Răspuns: Stimată doamnă, vä comunicăm că, în conformitate cu prevederile OUG 148/2005, în cazul suprapunerii a
două sau mai multe situatii de indemnizaţie, se acordă o singură indemnizaţie, care va continua, în acelaşi cuantum, până la
împlinirea vârstei de doi ani a celui de-al doilea copil.

De asemenea, va informăm că actele necesare se depun cu o lună înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a primului copil
la serviciul competent din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului de pe raza teritorială a
domiciliului dumneavoastră.

Doamna G.N. Ne adresează următoarea întrebare:

Doamna N.C. are următoarele nelănuriri:

Pentru întrebări legate de serviciile sociale ne puteţi contacta la adresa de email dgaspc6@yahoo.com



Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 6

Director General- Marius Lăcătuş

Direcţia Economică
Director General Adjunct - Gabriela

Schmutzer

Sediul Central:
Adresa: Str. Cernişoara nr. 38-40;

Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229
Web site: www.asistentasociala6.ro

E-mail: dgaspc6@yahoo.com
Staţie RATB: Gorjului, Linii: 61, 62, 136, 137,

236, 336;

Staţia de Metrou – Gorjului

Direcţia
Protecţie Socială

Director General Adjunct - Alina Simion

Adresa: Drumul Sării nr.2, sector 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: Aleea Ţibleş, nr.64, sector 6
Telefon/Fax: 021/3176311; 021/3176312;

021/3176312
Metrou - Crângaşi

Linia Verde : 0800.800.660
(apel gratuit)

Telefonul de Urgenţă
(apelabil non-stop pentru situaţii grave care

necesită intervenţia de urgenţă a echipei
mobile)

0731.624.489

Redacţia :
Coordonator : Mihaela Drăgoi; Colectivul redacţional: Mihai Stoicescu, Cristina Sava; Foto: Robert Popescu; Colaboratori

ediţie: Daniela Dumitrescu, Diana Stoian, Martha Szolga, Cătălina Cocuz, Ilie Mogâldea.

Aşteptăm sugestiile, opiniile dumneavoastră cu privire la serviciile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 6 sau referitoare la conţinutul acestei publicaţii la :

Tel. 0213176311, int. 221, fax : 0213176312

e-mail : dgaspc6@yahoo.com

www.asistentasociala6.ro

INFORMAŢII UTILE
Primărie Sector 6
Adresă: Calea Plevnei nr. 147-149
Telefon: 021/529.83.19;
021/318.01.47
Fax: 021/318.01.52
Email: prim6@primarie6.ro
Web: www.primarie6.ro

Birou Unic
Adresă: Calea Plevnei nr. 147-149
Telefon: 021.529.83.23

Evidenţa persoanelor
Sediul Central
Str. Hanul Ancuţei Nr.4, Sector 6
Telefon: +40214341331, 4341305
FAX: +40214341331

Program:
Luni –Miercuri
8.00– 16.30
Joi 8.00 –18.30
Vineri 8.00 – 14.00
www.evidentapersoanelor6.ro

Biroul nr. 1– Secţia de Poliţie nr.
20
Telefon: +40214341331
Str. George Mihail Zamfirescu
Nr. 52. Sector 6
Biroul Nr. 2 - Secţia de Poliţie
Nr.21
Telefon: +40214330221
Str.Dezrobirii Nr. 37, Sector 6
Biroul Nr. 3 - Secţia de Poliţie
Nr.22
Telefon: +40214403223
Str.Braşov Nr. 19. Sector 6,
Biroul Nr.4
Telefon: +40214300292
Str.Virtutii Nr. 1-3. Sector 6,
Biroul Nr. 5 - Secţia de Poliţie
Nr.25
Telefon: +40214440648
Str.Aleea Callatis, nr.1-3 Sector 6,
Serviciul de Stare Civilă
Telefon:+40214105708
FAX : +40214105708
Str.Drumul Sării Nr.85, Sector 6

Administraţia Pieţelor
Adresa: Str. Crângaşi, nr. 29
Complex Comercial

„Galeriile Crângasi“,
Tel: 021/316.12.99

Administraţia Şcolilor
Adresă: Str. Fabricii, nr. 22, sector 6.
Telefon: 021.430.51.42, 021.430.51.43
Fax: 021.430.51.44
E-mail: office@as6.ro
Web: www.as6.ro

Secţii de poliţie sector 6
Secţia nr: 20
Str. Falciu nr. 52
Tel. comandant: 021/221.66.95
Tel. ofiţer serviciu: 021/212.60.32

Secţia nr: 21
Str. Dezrobirii nr. 37
Tel. comandant: 021/220.01.62
Tel. ofiţer serviciu: 021/434.01.88

Secţia nr: 22
Str. Braşov nr. 19
Comisar şef de poliţie
Tel. comandant: 021/413.28.46
Tel. ofiţer serviciu: 021/413.10.20
marţi – vineri: 8:30 – 16:30

Administraţia Domeniului Public şi
Dezvoltare Urbană Sector 6
Adresa: Intrarea Aviator Gheorghe
Caranda nr. 9
Telefoane: 0214100957

0214102550
E-mail: contact@adpdu6.ro

Serviciul Public pentru Finanţe
Publice Locale Sector 6
Adresa: Drumul Taberei nr. 18;
Linia Verde: 0800.800.221
E-mail: sesizari@taxelocale6.ro
www.taxelocale6.ro

Direcţia Generală de Poliţia
Comunitară Sector 6
Str. Drumul Taberei nr. 18, sector 6
Telefon: 0214131620;
Fax: 0214131743;
E-mail: office@politia6.ro
www.politia6.ro


