
la sărbătoarea noastră din data de 1 
iunie, în incinta Parcului Drumul Taberei 
(Moghioroş), începând cu orele 11.00. 

Începutul verii aduce în sectorul 
6 bucuria copilăriei. Ca în fiecare an, 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6 organizează 
pentru micuţii locuitori ai comunităţii un 
spectacol în care muzica şi voia bună 
sunt oaspeţi nelipsiţi.  

Evenimentul  îşi propune să 
promoveze talentul copiilor din Corul 
Nostalgia, alcătuit din copii aflaţi în 
sistemul de protecţie sau înscrişi la 
şcolile din sector. La spectacol şi-au 
confirmat prezenţa artiştii Mirabela, 
Autentic şi Raoul, prieteni ai copiilor din 
Corul Nostalgia. 

Cu acest prilej, cei 13 artişti vor 
lansa cel de-al  şaselea album al lor, 
intitulat “Zâmbetul Copilăriei” şi dedicat 
sărbătorii de 1 Iunie. Nu vor lipsi dansul,  
baloanele, dulciurile, face-painting-ul 
sau premiile special pregătite pentru 
această ocazie. În cadrul spectacolului 
se organizează o tombolă cu premii 
atractive precum telefoane mobile sau 
mini ATV-uri electrice. 

Vă aşteptăm pe toţi, mari şi mici, 

Stimati cititori, 
Întâmplarea ne aduce uneori în preajma unor oameni 

extraordinari, pe care am sperat 

în taină să îi întâlnim. Când 

stăm faţă  în faţă cu semeni de 

excepţie, a căror viaţă pare să 

fi fost ghidată de destin, totul 

ne apare mai puţin fortuit, iar 

întâmplarea îmbracă haina destinului şi pentru noi. Colega 

noastră Daniela Dumitrescu, psiholog în cadrul Complexului 

de Servicii Sociale Sf. Nectarie, din sectorul 6, a avut şansa 

de a cunoaşte  astfel de oameni a căror viaţă este un 

exemplu de demnitate şi curaj. Rândurile care vor urma 

sunt rodul acestor întâlniri în care rolurile s-au schimabt 

iar cel care părea neputincios  devine mentorul celui 

chemat să îl ajute. Le mulţumim cu consideraţie acestor  

beneficiari şi îi împrumutăm  colegei noastre psiholog 

condeiele de jurnalist, pentru a vă călăuzi, în paginile 

unui foileton, printre momentele pline de tâlc ale unor 

povestiri adevărate. 

 

                        Redacţia “Asistenţă Socială 6” 

ZÂMBETUL COPILĂRIEI  
- Ziua Copilului în sectorul 6 -  
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“Cu prietenie” 
 
 La începutul acestui an, o 

frumoasă prietenie s-a legat între copiii 

cu dizabitităţi de auz şi vorbire de la 

Centrul Domniţa Bălaşa din sectorul 6 şi 

un grup de copii de la Centrul “Trebuie” 

Feteşti, judeţul Ialomiţa, în cadrul unei 

expoziţii de produse artizanele, găzduită 

d e  C a m e r a  D e p u t a ţ i l o r ,  p r i n 

amabilitatea doamnei preşedinte, 

Roberta Anastase. Încă de atunci, copiii 

din sectorul 6, care au primit o donaţie 

din partea unor elevi de la licee din 

capitală şi din Ploieşti, constând în 

materiale pe care micuţii artişti le 

utilizează în cadrul atelierului de 

creaţie, şi-au exprimat intenţia de a 

ajuta şi ei la rândul lor alţi copii 

defavorizaţi să-şi implinească visele.  

Zis şi făcut: micuţii s-au pus pe treabă 

şi au realizat peste 300 de obiecte de 

artizanat pe care le vor expune cu 

ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, 

expoziţie realizată cu sprijinul Camerei 

Deputaţilor. Cu sumele colectate copiii 

vor achiziţiona materiale necesare 

bunei funcţionări a Centrului “Trebuie” 

din Feteşti. Iar dacă participanţii la 

expoziţie vor fi îndeajuns de generoşi, 

copiii îşi propun să organizeze o 

excursie la munte împreună cu prietenii 

lor de la Feteşti. 

            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: 
 
• Violenţa nu este o soluţie; Tu 

alegi! 
• Închisoarea destinului 
• “Vulturii Negri” din sectorul 6 
• Ne jucăm dar muncim 
• În dialog cu cititorii 
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Închisoarea destinului 
 
 
81 de ani. Acest om împlinise 81 de ani cu nici 2 luni înainte. Veni-

se de câteva zile în cămin, era slăbit. Fiica lui mă avertizase că nu-i place 
să vorbească despre perioada de detenţie, pe care am aflat că a traversat
-o în tinereţe. De-a lungul anilor evitaseră subiectul, ca pe ceva ce încerci 
să-l ingori, dar care transpiră din toate temerile tale. Fusese prizonier 
exact în perioada în care s-a derulat procesul de « re-educare » în 
puşcăria de la Piteşti. Subiect într-adevăr greu, sumbru, inuman, sfâşietor, 
cu atât mai mult cu cât toate astea s-au întâmplat nu departe de prezent, 
deşi atrocităţile comise amintesc mai degrabă de omul primitiv, decât de 
cel modern. Totuşi vroiam atât de mult să pot vorbi cu el despre asta. Citi-
sem câte ceva. undeva prin facultate, mă impresionaseră paginile pline de 
suferinţă şi mărturiile grele ale celor care au reuşit să supravieţuiască şi 
au găsit şi puterea să poată vorbi despre asta, dar nu avusesem niciodată 
ocazia să cunosc pe cineva care să fi fost măcar în apropierea fenomenu-
lui. Mă tot întrebam care ar putea fi abordarea cea mai puţin intruzivă, 
care să-l leze cel mai puţin, care să-l facă să-mi vorbească deschis, fără 
să-l răscolească dureros, dacă ar fi fost posibil asta. 

Era în faţa mea un om care se vedea că fusese, la jumătatea se-
colului trecut, un bărbat înalt, longilin, slăbuţ, care însă acum purta am-
prenenta lunilor de imobilizare, păstrând totuşi lumina în privire. Părul, dat 
pe spate, destul de lung, avea doar câteva fire albe, ca şi cum n-ar fi tre-
cut peste el nimic care să-l albească. Părul era cel care mai păstra încă aerul rebel, al omului care nu şi-a pierdut 
demnitatea sau sufletul. Ochii şi-i ascundea în spatele unor ochelari a căror ramă se deslipise. Vorbeşte încet şi îşi 
pierde suflu repede, dar pe măsură ce mă obişnuiam cu ritmul lui, înţelegeam din ce în ce mai mult şi din ce în ce 
mai bine. 

Am început să vorbim despre lucruri mici, banale, despre felul în care viaţa s-a scurs, iar cuvintele s-au legat 
repede între noi şi, ca printr-o vrajă, el a fost cel care a deschis subiectul detenţiei. Asta mi-a dat curajul de care 
aveam nevoie pentru a păstra subiectul în atmosferă, pentru a-i dilata frazele prin întrebări deschise şi a-l transfor-
ma într-o temă posibilă pentru întâlnirile următoare. A fost mai cooperant decât am sperat să fie şi astfel întâlnirile 
noastre au curs lin, pline de amintiri dureroase, de nume, de locuri, de trăiri de neînchipuit, de orori, de spaime şi 
spasme de durere şi uneori, de ochi înlăcrimaţi, fie ai lui, fie ai mei. Povestea lui m-a dus cu gândul la « Cel mai iubit 
dintre pământeni », la absurd. 

Si povestea începe cu iarna lui 1947… 
 

*** 
 

Venit de puţină vreme în Bucureşti la studii, dl D merge de Crăciun să-şi vadă familia, la Pogoanele, lângă 
Buzău. Este un moment bun să-şi revadă şi colegii de liceu, fiind curios să afle care, cine pe unde a reuşit să 
păşească. Fiecare încercase să-şi găsească un drum, o viziune, un crez cu care să poată merge mai departe. Vremu-
rile erau tulburi. Războiul se terminase de curând, ţara era săracă şi singurele care dădeau speranţă erau promisiu-
nile, idealurile. 

Unul dintre colegi îl invită la o întâlnire, undeva într-o cameră deasupra unei bucătării de vară, într-o curte 
privată. Proprietăreasa (mama unuia dintre ei) va plăti, mai târziu, cu 4 ani din viaţă pentru că a permis asta. 

S-a trezit alături şi de alţi colegi şi de comisarul Mlădinescu şi au început să strige prezenţa dintr-un aşa 
numit catalog. Apoi s-a trezit în mijlocul discuţiilor politice. Orientarea era spre P.N.Ţ. şi au început să discute ce ar 
însemna dispariţia lui Gheorghe Gheorghiu Dej. « Discuţiile aproape că mă amuzau – cum ar fi putut o mână de câţi-
va tineri să-l omoare pe Gheorghiu Dej ? Le-am considerat prostii, rătăciri ale unor adolescenţi înfierbântaţi de nişte 
idealuri pe care probabil nici nu le înţelegeau foarte bine. Totuşi mă tenta ideologia P.N.T. pentru că promovau cins-
tea.» 

Revine în Bucureşti, după anul nou, ca să-şi continue studiile. Aici locuia la o mătuşă al cărei fiu era grefier 
la Tribunalul Militar. Impărţea cu el o garsonieră, pe care o elibera discret atunci când vărul lui venea însoţit de vreo 
gingaşă domnişoară, undeva pe Brezoianu, vis-a-vis de blocul Curentul. De aici l-au ridicat. 

Cu o seară înainte aflase de la unul dintre colegii lui că erau urmăriţi, că se întâmplau evenimente în Buzău. 
Puiu, unul dintre colegi, fugise în munţi pentru că era urmărit, dar în cele din urmă a fost şi el prins.  

 
          Daniela Dumitrescu 
 continuare în numărul viitor         
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Oaspeţi din Parlament la Complexul de 
Servicii Sociale “Sf. Nectarie” 

"Ne jucăm, dar muncim" în sectorul 6 

 

 În cadrul proiectului socio-educativ “Adaptare, socializare, acceptarea copiilor cu dizabilităţi“, iniţiat de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în colaborare cu Liceul Petru Poni în data 
de 9 mai 2009, a avut loc o acţiune de plantare de flori în grădina Centrului pentru Copii cu Dizabilităţi Domniţa 
Bălaşa.  
 Sub sloganul „Ne jucăm, dar muncim”, la acţiunea din str. 
Aleea Istru, nr.6 au participat 20 de copii, atât din Centrul 
Domniţa Balaşa, pentru copii hipoacuzici, cât şi din cadrul 
Grupului Şcolar Industrial Petru Poni din Bucureşti. Copiii au 
realizat, alături de prietenii lor, modele din flori pe care le-au 
plantat în curtea Centrului Domniţa Bălaşa, înfrumuseţând locul în 
care trăiesc .  
 Proiectul “Adaptare, socializare, acceptarea copiilor cu di-
zabilităţi“ îşi propune abilitarea şi reintegrarea socială a copiilor 
cu handicap din sectorul 6 prin implicarea lor, alături de copiii 
fără handicap, în activităţi de grup care stimulează capacitatea 
de comunicare şi spiritul de iniţiativă. 

 Luni, 20 aprilie 2009, cei 85 de bătrâni rezidenţi în cadrul 
Complexului de Servicii Sociale „Sf. Nectarie” din sectorul 6, au 
primit vizita doamnei Roberta Anastatse, preşedinte al Camerei 
Deputaţilor.  Cu ocazia Sărbătorilor Pascale, doamna preşedinte a 
oferit cadouri persoanelor în vârstă şi a servit masa de prânz alături 
de aceştia. 
 Cu acest prilej, doamna Anastase s-a interesat de viaţa 
celor 80 de bătrâni aflaţi permanent în centru şi a oferit fiecăruia 
câte un cadou. 
 Inaugurat la sfârşitul anului 2008,  Complexul de Servicii 
Sociale Sf. Nectarie oferă servicii de găzduire, îngrijire de 
specialitate şi relaxare pentru persoanele în vârstă  domiciliate pe 
raza sectorului 6. 



Violenţa nu este o soluţie. Tu alegi!  
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Pornind de la ideea că violenţa în şcoli este o realitate dură, cu care se confruntă zilnic copiii benefi-
ciari ai sistemului de învăţământ, proiectul “TU ALEGI” a fost gândit ca o modalitate de apropiere şi dialog 
între copii, tineri şi adulţi. Programul abordează, într-un limbaj adecvat, atât cauzele cât şi consecinţele vio-
lenţei în şcoli şi licee, căutând să-i atragă pe liceenii beneficiari de partea celor care luptă împotriva acestui 
fenomen. Proiectul cuprinde doua componente: cursuri de informare susţinute în liceele din sector şi festi-
valul de artă şi sport, ca alternativă la comportamentul violent. Anul acesta au fost implicaţi peste 200 de 
elevi din clasele a IX-a ale liceelor Marin Preda, Eugen Lovinescu şi Grigore Moisil. 

 În data de 8 mai 2009, începând cu orele 10.30, în sectorul 6 a avut loc Festivalul de Artă şi 
Sport „TU ALEGI!”,  parte integrantă a proiectului cu acelaşi nume iniţiat în urmă cu trei ani, de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.  
 Într-o atmosferă de vacanţă, copiii şi adolescenţii prezenţi în 
incinta Parcului Drumul Taberei au fost beneficiarii, dar şi 
protagoniştii manifestării ce s-a desfăşurat sub sloganul “Violenţa nu 
este o soluţie. Vino alături de noi să găsim soluţii prin artă şi sport!”.  

Evenimentul a debutat cu un concurs de proiecte antiviolenţă 
realizate de elevii liceelor « Marin Preda », « Eugen Lovinescu » şi 
« Grigore Moisil », din sectorul 6. Proiectele adolescenţilor au adus în 
discuţie situaţii de zi cu zi din viaţa de elev, cauzele care generează 
violenţa, dar mai ales modalităţile de combatere a ei. 

În faţa juriului, format din profesori şi reprezentaţi ai DGASPC 
Sector 6, precum şi a spectatorilor prezenţi s-a evidenţiat proiectul “Adolescenţa, prima poveste de 
dragoste”, al grupului HEIWA (pace) , compus din elevi ai Liceului Grigore Moisil.  Iniţiatorii proiectului 
au realizat un site şi un film care promovează nonviolenţa. 

 
În cadrul concursului de proiecte antiviolenţă s-au mai remarcat: elevul Iscusitu Mihai Adrian – 

Liceul Marin Preda, cu melodiile “Pace mondială” şi “ “Antiviolenţă”, precum şi grupul “Take five” al 
Liceului Eugen Lovinescu. 

 
 
Festivalul a continuat cu demonstraţii de şah, remy şi desen.  
 
 

Concursul de skate organizat în 
incinta parcului a atras numeroşi 

participanţi şi spectatori. 



Acest proiect s-a dezvoltat ca răspuns la nevoile comunităţii, într-o atitudine de deschidere spre 
comunitate şi spre instituţiile de învăţământ şi printr-o strategie de prevenire a violenţei între tineri. Pro-
gramul face parte dintr-o serie de proiecte de prevenire a violenţei şi a comportamentelor delincvente, 
dezvoltate de DGASPC Sector 6 (Şcoala Părinţilor, La Teatrale cu matale!,  Liga Tinerilor Fotbalişti).  
Proiectul vine în întâmpinarea sesizărilor primite de la instituţiile de învăţământ, în care se reclamă forme 
de agresivitate între elevi sau între elevi şi profesori. La nivelul instituţiei noastre se consideră că inter-
venţiile în situaţii de criză nu duc la combatarea acestui fenomen şi că este necesară dezvoltarea unui 
program de prevenire adaptat realităţii din şcoli, conform experienţei de lucru dobândite de psihologii şi 
asistenţii sociali în lucrul cu astfel de cazuri. 
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 Cursurile antiviolenţă au fost susţinute de o echipă complexă de specialişti din cadrul DGASPC Sector 6, 
într-un design atractiv, abordând următoarele teme: portretul adolescentului din zilele noatre, comunicarea cu 
adulţii, violenţa în şcoală, relaţia de cuplu, calea de succes, grupul de prieteni. S-a urmărit dezvoltarea personală 
a adolescenţilor în baza principiului non-violenţei, printr-o comunicare asertivă, care să conducă la  stimularea 
responsabilităţii intersociale în alegerile de viaţă pe care tinerii le fac,  dezvoltarea creativităţii, atitudinii proso-
ciale, capacităţilor de negociere tip câştig-câştig în relaţiile în care sunt implicaţi tinerii, precum şi la îmbunătăţi-
rea relaţiilor profesori-elevi. 
 
 Cursurile se realizează într-un mod interactiv, temele alese sunt prezentate utilizandu-se ca tehnici princi-
pale jocul, experienţa personală şi discuţiile. Aceste tehnici au fost alese pentru a promova învăţarea 
experienţială, care aduce rezultate mult mai bune şi rapide pentru tineri şi adulţi. 
În cadrul cursurilor este încurajată exprimarea liberă a opiniilor beneficiarilor direcţi cu privire la toate subiectele 
abordate. Prin metodele utilizate, copiii sunt valorizaţi şi sustinuţi în acţiunile ce au ca scop dezvoltarea 
capacitaţiilor de alegere cu privire la viaţa lor personală.  

 
Tematica cursurilor sustinute a fost : 
Sesiunea I : dedicată prezentării proiectului, identificării nevoilor şi aşteptărilor  elevilor, definirea imagi-

nii unui adolescent; 
Sesiunea II: dedicată modului în care ne alegem prietenii; 
Sesiunea III: dedicată  alegerii căilor de succes; 
Sesiunea a IV a: dedicată comunicării cu adulţii; 
Sesiunea a V a: dedicată relaţiilor de cuplu; 
Sesiunea a VI a: dedicată violenţei în şcoală. 

 
Întâlnirile cu copiii au avut loc o dată pe săptămână în cadrul orelor de dirigenţie. La întâlniri au participat atât 
copii, cât şi dirigintele clasei respective. 
 

Violenţa nu este o soluţie. Tu alegi!  
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VULTURII NEGRI DIN SECTORUL 6 

            O A M E N I I  S U N T  G R I J A  N O A S T R Ă !  

 

În data de 23 mai 2009, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 organizează cea 
de-a opta ediţie a competiţiei „Liga Tinerilor Fotbalişti”, începând cu ora 11,00, în Parcul Crângaşi. 

Competiţia este dedicată copiilor din sistemul de protecţie, anul acesta participând echipe ale sectoarelor 2, 3, 4 
şi 6, precum şi două echipe formate din elevi ai unor licee din sectorul 6. 
Toţi cei 60 de copii participanţi sunt răsplătiţi cu diplome şi premii constând în 
echipamente sportive. Câştigătorii locului întâi vor pleca  într-o excursie la 
munte.  
“Liga Tinerilor Fotbalişti” este un proiect de tradiţie al Direcţiei Generale de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. Destinat iniţial copiilor ce stăteau 
permanent sau temporar pe stradă, succesul înregistrat a impus extinderea 
proiectului la alte categorii de beneficiari, în special copii cu devianţă comporta-
mentală, aflaţi în risc de abandon şcolar, risc de delincvenţă sau proveniţi din 
familii marginalizate (ex. din comunităţile de rromi) sau din centre de plasament. 
Proiectul îşi propune atragerea copiilor 
cu probleme psiho-sociale în activităţi 

sportive cu scop educativ şi de modelare a comportamentului în colectivitate.  
Modalităţile de stimulare a comunicării şi  responsabilizării, pe care le implică 
lucrul în echipă, au impus astfel de iniţiative în activitatea de asistenţă socială.  
Se urmăreşte dezvoltarea capacităţilor de relaţionare pentru acesti copii, 
crearea unei modalităţi de condiţionare a imbunatatirii comportamentului 
copiilor şi, nu în ultimul rând, oferirea unei alternative educative pentru petrece-
rea timpului liber şi identificarea de noi cazuri de copii aflaţi în situaţii de risc. 
Participarea la programul de fotbal este completată de activităţile de asistenţă 
socială, consiliere psihologică şi sprijinire a familiei de origine. Performanţa 
sportivă constituie un obiectiv secundar în cadrul proiectului, importante fiind 
efectele participării la acest program asupra conduitei copiilor (reluarea legăturii 
cu şcoala, reintegrare familială, evitarea recidivei pentru copiii delincvenţi etc) 
Selectarea copiilor pentru participarea la competiţii se face ţinând cont de rezultatele şcolare şi de comportamentul 
copiilor în familie. 
 

În fiecare an, peste 30 de copii , cu vârste între 10 şi 18 ani, domiciliaţi în sectorul 6, participă la antrenamente 
săptămânale (de câte 2 ore) precum şi la turnee sau competiţii între echipe din sistemul de protecţie a copilului sau din 
şcoli, unele dintre acestea fiind organizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.  

Echipa de fotbal “Vulturii Negri”, a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protec-
ţia Copilului Sector 6, are un palmares bogat, cu participări multiple la competiţii naţionale şi 
internaţionale destinate copiilor cu probleme psiho-sociale. 
 
 Internaţional: 
– 4 participări la ‘Dolny Pocernice Children’s Houses Cup’ – competiţie cu 32 de echipe or-
ganizată în fiecare an la Praga. 
Clasări: 2004 - locul 9, 2005 - locul 9, 2006 - locul 8, 2007 – locul 7. 
 Intern: 

• 2002 – ‘Liga tinerilor fotbalişti’ – locul 3 
• 2003 – ‘Liga tinerilor fotbalişti’ – locul 2;  
  ‘Liga stelelor’ – locul 3. 
• 2004 – ‘Liga tinerilor fotbalişti’  - locul 2;  
  ‘Liga stelelor’ – locul 4 
• 2005 – ‘Liga tinerilor fotbalişti’ – locul 1;  
  ‘ Cupa Şcoala nr.202’ -  locul 3;  
  ‘Cupa DGASPC sector 2’ – locul 4; 
• 2006 – ‘Liga tinerilor fotbalişti’ – locul 1; 
• 2007 – ‘Liga tinerilor fotbalişti’ – locul 4; 
• 2008 – ‘Liga tinerilor fotbalişti’ – locul 3; 
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Întrebare: Doamna Lavinia ne întreabă cum poate proceda dacă beneficiază deja de acordarea 
stimulentului pentru primul copil şi este însărcinată cu cel de-al doilea copil. 

 
Răspuns: în conformitate cu prevederile OUG 148/2005, aveţi dreptul să beneficiaţi de 

stimulent, chiar dacă sunteţi însărcinată şi vă aflaţi în concediu prenatal pentru copilul care urmează 
să se nască (indemnizaţia de maternitate aferentă concediului prenatal,  este considerat  venit 
impozabil). Nu veţi mai putea beneficia de stimulent, după naşterea copilului, daca veţi solicita 
indemnizaţia pentru creşterea copilului până la 2 ani (iunie 2009). 

De asemenea, stimulentul dumnevoastră acordat până la vârsta de 2 ani a copilului (100lei/
luna), este plătit de Agenţia pentru Prestaţii Sociale Bucureşti, str. Hambarului nr.6,  sector 2, tel/fax: 
021/250.90.20,  021/250.90.21, 021/250.90.22, 021/250.90.23.  

 

            O A M E N I I  S U N T  G R I J A  N O A S T R Ă !  

În dialog cu cititorii 

 Întrebare: Domnul Dumitrescu ne întreabă care sunt tipurile de alocaţii şi indemnizaţii pe care statul 
le oferă copiilor, mai exact:   
- care sunt tipurile de alocaţii pentru copiii din familie; 
- care sunt tipurile de alocaţii pentru copii institutionalizaţi, cu diverse dizabilităţi, HIV etc.  
- care ar fi valoarea unei alocaţii lunare (atât cele pentru copiii din familie, cât şi cele pentru copiii cu 
dizabilităţi etc.)  
- cum se plătestc respectivele alocaţii?  
 
 Răspuns: Conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 
republicată, copilul cu handicap, indiferent de grad, beneficiază de alocaţie de stat în condiţiile şi în 
cuantumul prevăzut de lege, majorat cu 100%; 

 Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiază de: 

- alocaţie lunară de hrană, calculată pe baza alocaţiei zilnice de hrană stabilite pentru consumurile colective 
din unităţile sanitare publice. 

În conformitate cu H.G. 577/2008, privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 61/1993, 
privind acordarea alocaţiei de stat pentru copil, (republicată), copilul beneficiază de: 
- alocaţie de stat pentru copil (0-2 ani- 200 lei, 2-18 ani-42 lei);  
 Alocaţiile se plătesc de către Agenţia de Prestaţii Sociale de domiciliu, prin mandat poştal sau 
 în cont personal/cont de card; 
  
 De asemenea, informaţii suplimentare legate de acordarea diverselor tipuri de alocaţii puteţi găsi şi 
pe site-ul nostru www.asistentasociala6.ro.  

Întrebare: Doamna Carmen doreşte să afle dacă mai poate recupera alocaţia de stat neridicată 
şi ce instituţie este abilitată să-i ofere un răspuns competent. 

Răspuns: pentru o cât mai bună informare vă puteţi adresa Agenţiei pentru Prestaţii Sociale de 
pe raza teritorială a domiciliului dumneavoastră. Dacă aveţi domiciuliul în Bucureşti vă puteţi adresa 
Agenţiei pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti cu adresa: Str.Hambarului, nr. 6, sector 2, Tel/
fax: 021/250.90.20,  021/250.90.21, 021/250.90.22, 021/250.90.23. 



Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială și Pro-
tecţia 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 Ori-
zont, Linii: 69, 71, 90, 93, 

105, 122, 126, 168, 268, 368; 
 
 

Direcţia  
Protecţie Socială  

 
Director General Adjunct  -

 Alina Simion  
Adresa: Drumul Sării nr.2, 

sector 6 
Telefon/Fax: 021/4103020 
Localizare: Intersecţia Dru-
mul 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 

Din numărul viitor: 
 
• Reorganizarea servicii-

lor sociale în sectorul 6 
 
• Festivalul de teatru « La 

Teatrale cu Matale » 
 
 
• Echipa mobilă pentru 

copiii cu handicap din 
sectorul 6 

 
• Închisoarea destinului 

(partea a II-a) 
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INFORMATII UTILE 
 
Primărie Sector 6 
Adresă: Calea Plevnei nr. 147-149 
Telefon:     021/318.01.48 
                 021/529.83.19 
Fax:          021/318.01.52 
 
Email: prim6@primarie6.ro 
Web: www.primarie6.ro 
 
Birou Unic  
Adresă: Calea Plevnei nr. 147-149 
Telefon:   021/318.01.51 
               021/5298.323 
 
Evidenţa persoanelor 
Sediul Central 
Str. Hanul Ancuţei Nr.4, Sector 6 
Telefon:  +40214341331, 4341305 
FAX:          +40213151515 
 
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. Sector6 
Biroul Nr.2 - Secţia de Poliţie Nr.21 
Telefon:  +40214341331 
Str.Dezrobirii Nr. 37, Sector6 
Biroul Nr.3 - Secţia de Poliţie Nr.22 
Telefon:  +40214341331 
Str.Braşov Nr. 19. Sector6, 
 
Serviciul de Stare Civilă 
Telefon:+40214105708 
FAX : +40214105708 
Str.Drumul Sării Nr.85, Sector6 

 
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 
Comisar şef de poliţie GANCEA SANDU 
Tel. comandant: 021/221.66.95 
Tel. ofiţer serviciu: 021/212.60.32 
Secţia nr: 21 
Str. Dezrobirii nr. 37  
Comisar şef de poliţie PAVEL MARIN 
Tel. comandant: 021/220.01.62 
Tel. ofiţer serviciu: 021/434.01.88 
Secţia nr: 22 
Str. Braşov nr. 19  
Comisar şef de poliţie OPRIŞAN IONEL 
Tel. comandant: 021/413.28.46 
Tel. ofiţer serviciu: 021/413.10.20 
 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului 
Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7 
Sector 1, Bucureşti, Cod poştal 010322 
Tel: 021-315-3633, 021-315-3630, 021-310-0789, 021
-310-0790 
Fax: 21-312-7474 
E-mail: office@anpca.ro 
Web: www.copii.ro 
 Program relaţii cu publicul: 
luni: 8:30 – 18:30  
marţi – vineri: 8:30 – 16:30  
 
Autoritatea Naţională pentru Drepturile 
Persoanelor cu Handicap 
Calea Victoriei nr. 194, Bucureşti 
Tel: 021-2125438 ; 021-2125439 
Fax: 021- 2125443 
E-mail: registratura@anph.ro 
Web: www.anph.ro  


