
europeană la nivelul sectorului 6.   
 Ideea principală a modificărilor 
constă în orientarea strategiei DGASPC 
sector 6 către activitatea de prevenire, 
care să reducă pe termen lung necesitatea 
intervenţiei în situaţii de criză şi plasarea 
copiilor în centre. Se are în vedere atât 
prevenirea abandonului familial sau şcolar 
pentru cazurile în care suntem sesizaţi cât 
şi identificarea timpurie a situaţiilor de 
risc. Apare şi o nouă dimensiune a 
prevenirii, aceea a programelor de 
prevenire adresate comunităţii. Ne gândim 
aici la campanii de informare, de 
popularizare a serviciilor şi oportunităţilor, 
consiliere şi cursuri pentru părinţi sau 
activităţi de petrecerea timpului liber 
pentru copii. Putem enumera printre cele 
mai de succes proiecte: ‘Liga tinerilor 
fotbalişti’, “Tu alegi!”, “La teatrale cu 
matale”, “Şcoala părinţilor”, “Tabere de 
dezvoltare personală” etc. 
 Noua organizare a Direcţiei trebuie 
să răspundă următoarelor exigenţe: 
- să gestioneze trecerea de la centre la 
servicii. Centrele rezidenţiale vor fi  
reduse la minim iar plasarea în centru va fi 
o soluţie de excepţie şi pe termen cât mai 
scurt, în beneficiul dezvoltării armonioase 
a copilului; 
- să dezvolte programe şi servicii care să 
se adreseze întregii comunitati, tuturor 
copiilor şi nu doar celor aflaţi în evidenţa 
DGASPC Sector 6. 
- să creeze un cadru de intervenţie mai 
apropiat de comunitate care să permită 
orientarea intervenţiei după specificul 
fiecărui cartier. Să creeze puncte de 
prevenire la nivelul subcomunităţilor 
pentru o mai bună conlucrare cu actorii 
sociali din  teritoriu. 
- să asigure o instrumentare profesională 
a cazurilor de prevenire prin 
implementarea riguroasă a 
managementului de caz şi prin calificarea 
superioară a personalului. 
- să deţină o bază de date comună pentru 
adulti şi copii care să cuprindă riguros 
evidenţa nevoilor şi serviciilor de care 
beneficiază fiecare familie asistată. 

În perioada 2005-2009, am 
asistat la o dinamică importantă atât a 
fenomenelor sociale în domeniul 
protecţiei copilului, cât şi a rolului 
asumat de instituţia noastră în relaţia cu 
comunitatea sectorului 6. Astfel, pe de o 
parte, constatăm reducerea drastică a 
numărului copiilor instituţionalizaţi şi a 
centrelor de plasament (de la peste 300 
de copii şi 4 centre în 2005 la 50 de copii 
şi 2 centre în 2008, cu o estimare pentru 
sfârşitul lui 2009 de a dispune la nivelul 
sectorului 6 doar de un centru pentru 
primire în urgenta şi un complex de 5 
apartamente în care să protejăm maxim 
24 de copii), pe de altă parte, o 
modificare a problematicii sociale la 
nivelul sectorului. Astfel, remarcăm o 
creştere medie de aproximativ 30% a 
numărului sesizărilor înregistrate la 
serviciile de prevenire ale DGASPC 
Sector 6, precum şi apariţia unor 
fenomene noi (problema copiilor cu 
părinţi plecaţi în strainatate, creşterea 
cerşetoriei infantile şi a familiilor fără 
adăpost care iau locul fenomenului 
copiilor străzii aflat în diminuare, 
creşterea numărului actelor de violenţă 
în şcoli, incapacitatea multor părinţi de a 
avea o bună relaţionare cu proprii copii 
etc.). În acelaşi timp, se face simţită 
necesitatea unei noi abordări a unor 
fenomene mai vechi (accentul pe 
calitatea şi diversitatea serviciilor de 
recuperare pentru copilul cu dizabilităţi, 
abordarea delincvenţei juvenile prin 
programe de petrecerea a timpului liber 
adresate copiilor în situaţie de risc, 
abordarea unitară a copilului şi a familiei 
sale etc.). Toate aceste fenomene 
necesită o modificare fundamentală a 
structurii DGASPC Sector 6, pentru a 
face mai bine faţă noilor nevoi semnalate 
la nivelul comunităţii (inclusiv de a crea 
premisele descoperirii sistematice a 
acestor nevoi), pentru asumarea cu 
succes a rolului de coordonator al 
furnizării serviciilor de asistenţă socială 
şi pe cel de principal aplicant  al 
programelor sociale cu finanţare 
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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: 
 
• Modificarea organigramei DGASPC 

Sector 6 şi noua orientare 
strategică în domeniul protecţiei 
copilului 

• Închisoarea destinului  

• Proiect franco-român în favoarea 
mediului înconjurător 

• Festivalul de teatru “La teatrale 
cu matale”, ediţia a III-a 

• “Zâmbetul Copilăriei” 

• “Rază de lumină” - o şansă la 
incluziune socială pentru 
persoanele cu handicap din 
sectorul 6 

• În dialog cu cititorii 
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Închisoarea destinului 
 
Vă prezentăm partea a doua 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. 

 
A doua zi l-au ridicat şi în prima noapte l-au dus la Prefectură, pe Calea Victoriei, unde a fost primit de 2 anche-

tatori şi un bătăuş zelos. Nu a văzut lumina soarelui mai multe zile. « Loveau în special la faţă…acolo mi-au spart toţi 
dinţi…aveam doar 20 de ani ». Era acuzat că ar extinde reţeaua de ilegalişti în Bucureşti şi i se cereau obsesiv numele 
celor cu care colaborează în capitală. Nu le-a putut oferi, din simplu motiv că ele nu existau, aşa că a fost mutat în sub-
solul Ministerului de Interne, pentru un alt interogatoriu mai serios. 

« Era o cameră fără geamuri, cu 2 paturi din ciment, cu masă şi scaun din ciment, iar ca să-ţi faci nevoile tre-
buia să baţi în uşă până nu mai puteai. Intr-un final veneau gardieni : ``Ia uite măh, asta se pişă pe el, da` vrea să-l 
omoare pe Dej !`` » 

A stat acolo vreo 3 săptămâni. Apoi a fost « băgat la comun ». 
« Primeam 1/8 de pâine pe zi. Unii dintre deţinuţi o fărimâţau ca să mănânce mai mult timp frimiturile. » 
A fost condamnat pe 10 aprilie 1948 la Tribunalul Militar din Uranus, unde era grefier vărul lui. « Mi-am văzut la 

Tribunal toţi colegii. Vărul meu şi-a luat concediu cât s-a judecat procesul. Nu mă putea vedea aşa. El a fost cel care 
mi-a anunţat părinţii…” A fost un proces comun pentru întreg lotul. Nu au vrut bani pentru un avocat ca să-i apere, aşa 
că au avut un avocat din oficiu, care nu s-a învrednicit să fie mai mult decât o prezenţă în sală. Intrega pledoarie a 
constat în : « Clientul meu recunoaşte că este vinovat şi vă rog să aveţi în vedere faptul că este încă la vârsta copil-
ăriei ». El a primit 5 ani, pentru că nu s-au găsit dovezi împotriva lui, însă marea majoritate a lotului, printre care şi 
P.P., au fost condamnaţi la 15-16 ani. 

« Am aflat că mergem la Piteşti. Acolo mergeau studenţii. Elevii mergeau la Târgşor, muncitorii la Gherla şi 
intelectuali la Aiud. Aşa se împărţeau atunci » 

Închisoarea de la Piteşti a fost construită din ordinul lui Armand Călinescu, pe vremea pe când era prim-
ministru, cu scopul de a extermina tineretul legionar. El n-a mai ajuns s-o vadă terminată, dar numele său a fost adesea 
pomenit în blestemele deţinuţilor. Scenariul fusese minuţios elaborat, iar în momentul cînd a fost hotărît Piteştiul ca 
închisoare de executare a pedepsei pentru studenţi, pricipalul argument a fost faptul că este aşezat în afara oraşului, 
de unde nici un ţipăt nu s-ar fi putut auzi. Cu timpul însă oraşul s-a extins, iar puşcăria s-a apropiat. 

      Cât priveste construcţia, avea forma literei T. Încăperile erau împărţite în celule de 4/2 m şi camere de 10/6 m. 
Coada T-ului avea etajele construite din două rânduri de celule, legate între ele cu o plasa groasa de sârma, iar în faţa 
celulelor – un culoar de un metru. După ce vreo 2 deţinuţi s-au sinucis, au pus o plasă de protecţie între etaje. La parter 
si la subsol erau camere de 10/6 m. Capul T-ului era format din doua rânduri de celule, fără plasă între ele, având un 
culoar de beton, unde se putea asigura cel mai perfect secret. În aceste celule trebuiau sa fie izolaţi şefii tineretului 
legionar. La etajul întâi, în partea dreapta a capului T-ului, se deschidea o camera mare, numită camera 4 spital. Lângă 
această cameră era o celulă care îndeplinea funcţia de cabinet medical. În camera 4 spital încăpeau, în paturi suprapu-
se, cam vreo 50 de deţinuti. 

La subsol, în capul T-ului, se găsea bucătăria, spălătoria, baia şi boxe de pedeapsă severă. La marginea unui 
rând de celule, se găsea WC-ul, iar la unirea T-ului cu capul lui, la fiecare etaj, se găsea o celulă de pedeapsă, numită 
„celula neagră”. 

 Celula lui era de 3 persoane, dar frecvent erau în celulă 6, 7 chiar şi 9 persoane. Erau paturi de fier suprapuse 
şi-i scoteau o jumătate de oră pe zi pentru necesităţile fiziologice. A învăţat rapid codul de comunicare dintre prizonie-
ri. Impărţiseră alfabetul în 4 grupe a câte 5 litere. Prima bătaie însemna grupa din care face parte litera care urmează, 
iar după o scută pauză urma litera. Spre exemplu, litera A însemna o bătaie, urmată de încă una scurtă, iar litera B în-
semna o bătaie urmată de 2 bătăi scurte etc. Ajunsese că bată foarte rapid şi reuşeau să comunice astfel tot felul de 
zvonuri. « Era mai greu când veneau deţinuţi noi, că trebuia să-i înv-
ăţăm. Unii prindeau mai repede, alţii nu reuşeau. » 

O dată pe săptămână ieşeau la plimbare în curtea interioară. 
« Ne învârteam până ameţeam. Gardienii de la Piteşti erau etalon de 
prostie şi de îngânfare !»  

Au aflat că la camera 4 spital a început « re-educarea ». Nu 
ştiau despre ce este vorba, dar nu suna bine deloc. La doar câteva zile, 
au început să fie aruncaţi prin celule oamenii pe care doar câteva respi-
raţii îi mai despărţeau de moarte şi pentru că torţionarii oboseau, erau 
lăsaţi să moară aruncaţi care încotro prin celulele mai libere. 

Uneori ţipetele se auzeau atât de aproape că simţeai cum te 
atinge durerea lor. Printre ţipete, se distingea cruzimea vocilor torţiona-
rilor : 

« - Lasă-l mă`, nu vezi că moare !  
   - Dă-l în p… mă-sii, să moară de mâna mea ! » 
« Eram îngroziţi. Am crezut că fiecăruia dintre noi îi va veni rândul. Nu ştiam cum îşi alegeau victimele, dar 

cum murea câte unul ne gândeam : ``Oare cine  urmează ? Dacă urmez eu ?`` » 
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 Tinerii români şi francezi s-au cunoscut în urmă cu 
un an, la Bucureşti, când a avut loc o primă vizită a 
francezilor având ca principale obiective promovarea unei 
atitudini tolerante privind diferenţele culturale, încurajarea 
diversităţii culturale, precum şi refuzul rasismului şi 
atitudinilor discriminatoare.  Programul vizitei a cuprins 
excursii la Curtea de Argeş, Castelul Bran, jocuri în parcurile 
bucureştene, competiţii sportive şi manifestări culturale 
organizate de cei mici. În data de 14 iulie, copiii au 
sărbătorit  Ziua Franţei la Bucureşti, în cadrul unui program 
propus de partea franceză. La finalul sejurului, ambele echi-
pe şi-au exprimat  dorinţa de a continua colaborarea în ca-
drul unei vizite a grupului român la Marsilia pentru a profita 
de mediul mediteraneean în cadrul temei protejării mediului 

înconjurător  pentru o fază secundă a proiectului de schimb de tineri Franţa-Romania. 

Proiect franco-român în favoarea mediului 
înconjurător 

 

 În cadrul proiectului „Mediul: Descoperire, 
Valorizare şi Protejare”, derulat de Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi Centrul 
Social Tivoli din Marsilia, un grup de 12 copii şi tineri din 
sectorul 6 vor petrece primele două săptămâni ale lunii iulie 
împreună cu prietenii lor francezi.  

 Cu suport financiar de la Comisia Europeană, 
programul are ca scop schimbul de experienţă dintre tinerii 
români şi francezi, precum şi facilitarea cooperării 
interculturale în rândul tinerilor, prin implicarea acestora în 
activităţi de protecţie a mediului şi dezvoltare durabilă.  

 În proiect sunt incluşi 24 de tineri români şi francezi 
cu dificultăţi socio-economice sau cu probleme de integrare 
socială, financiare, familiale şi psihopedagogice.  Se 
urmăreşte atât oferirea unor oportunităţi pentru aceşti tineri, în vederea alinierii la media sanşelor tinerilor 
de vârsta lor, cât şi o propagare a efectelor acestui tip de parteneriat în cadrul unor grupuri sociale aflate în 
dificultate. Tema proiectului este educaţia în spiritul unei vieţi sănătoase  prin intermediul unor activităţi 
practice de educaţie nonformala şi sport. 

 Participarea activă a tinerilor este urmarită in toate fazele proiectului (înainte, în timpul şi după 
sejurul propriu-zis), reprezentând esenţa acestui program.  
 
 Obiectivele proiectului sunt: promovarea educaţiei ecologice şi a menţinerii unei sănătaţi 
armonioase prin practicarea de activităţi sportive în aer liber; sensibilizarea tinerilor în ceea ce priveşte 
protecţia mediului, descoperirea de noi soluţii şi materii reciclabile. Pe durata sejurului, adolescenţii sunt 
incurajaţi să implementeze alternativele ecologice şi să le împartaseasca celor cu care vor interacţiona 
(familie, colegi, membrii din comunitate). Programul mai urmăreşte informarea tinerilor cu privire la relaţia 
dintre mediul înconjurător şi sănătatea umană, conştientizarea efectelor pe care comportamentele lor 
cotidiene le pot avea asupra propriei calităţi a vietii din perspectiva dezvoltării durabile. 
 Programul sejurului cuprinde o vizită la Notre Dame de la Garde, plimbari cu barca şi caiacul, 
scufundări subacvatice, turneu de petanque (joc tradiţional francez), amenajarea unei grădini şi a unei 
locuinţe ecologice. 
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La teatrale cu matale! 
- ediţia a III-a - 

 
 

 Cea de-a treia ediţie a Festivalului „La teatrale 
cu matale” a avut loc în prima parte a lunii iunie a aces-
tui an. Evenimentul a marcat etapa finală a programului 
de cursuri cu acelaşi nume iniţiat de Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în 
sprijinul copiilor defavorizaţi.  

În atmosfera începutului de vacanţă, La 
eveniment  au participat 10 trupe alcătuite din elevi ai 
şcolilor generale şi liceelor din sectorul 6, din copii 
incluşi în sistemul social de protecţie, alături de trupa 
de juniori a Teatrului Masca, gazda festivalului. 

La lăsarea cortinei, premiul cel mare a revenit 
trupei Micii Voinici, alcătuită din copii cu deficienţe de 
auz ai centrului Domniţa Bălaşa, din subordinea Direc-
ţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6. Artiştii au interpretat într-o manieră originală, în care lipsa cuvintelor a trecut neobservată, 
schiţa Bubico a lui I.L. Caragiale. Juriul a mai răsplătit trupele: „Fantastico” , de la Şcoala Generală 
nr. 142, cu piesa „L-am visat pe nenea Iancu” (o prelucrare a mai multor piese ale lui I.L. Caragiale), 
obţinând locul al II-lea, trupa „English is Funny”, de la Liceul „Marin Preda”, ocupând locul al III –lea. 
Juriul a acordat premii speciale: Cea mai buna actriţă – Izabela Petrică de la Centrul pentru Copii Hi-
poacuzici „Domniţa Bălaşa” şi Cel mai bun actor – Sorin Rusesu,  membru Trupei Dramart – Şcoala 
Generală    nr. 172 „Sf. Andrei. 

 
Promovând arta ca mijloc de terapie şi dezvoltare a 
personalităţii, “La teatrale cu matale!” este unul 
dintre proiectele de dezvoltare a abilităţilor 
personale iniţiat de Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6. Cu scopul 
de a ameliora situaţia copiilor cu probleme de 
comportament, programul îşi propune includerea 
acestora în grupuri de copii şi adolescenţi cu 
aceleaşi preocupări. Cursurile de teatru organizate 
în cadrul acestui proiect urmăresc în primul rând 
reintegrarea socială a micilor beneficiari, prin 
intermediul stimulentelor specifice activităţilor de 
grup.  

Ediţia precedentă a Festivalului „La Teatrale cu matale!”, lansat în 2007, s-a desfăşurat sub 
reflectoarele Centrului Cultural al Minsterului Internelor si Reformei Administrative, acolo unde cele 14 trupe 
înscrise în competiţie au evoluat în faţa juriului format din regizori şi actori, precum şi a spectatorilor mari şi 
mici veniţi să-i încurajeze. Tinerii artişti au interpretat piese din repertoriul unor autori consacraţi precum 
Caragiale sau Cehov, dar şi creaţii originale care au dat o notă aparte evenimentului. Trupele au fost 
alcătuite din elevi ai şcolilor generale şi liceelor din sectorul 6, de la Clubul Copiilor Sector 6, copii 
hipoacuzici sau cu probleme comportamentale aflaţi în evidenţa Directia Generala de Asistenta Sociala si 
Protectia Copilului Sector 6 , precum şi copii delincvenţi de la Penitenciarul Rahova. 
 Premiul cel mare a revenit şi anul trecut trupei „Micii Voinici” ai Centrului pentru Copii cu Dizabilităţi 
„Domniţa Bălaşa”, care a interpretat schiţa „Vizita” de I.L. Cargiale.  
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Zâmbetul copilăriei în sectorul 6 
 Ziua de 1 Iunie a acestui an a oferit micilor locuitori ai sectorului 6 un spectacol din care nu 
au lipsit muzica, concursurile şi premiile destinate a-i răsplăti pe cei mai talentaţi. Organizat de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, spectacolul a avut loc în 
incinta parcului Drumul Taberei (Moghioroş), acolo unde numeroşi cetăţeni au venit să petreacă 
prima după-amiază  însorită a lui Cireşar. Ca în fiecare an, protagoniştii evenimentului au fost micii 
artişti ai Corului Nostalgia, susţinut de instituţia noastră. Au evoluat alături de copiii din sectorul 6 
în spectacolul “de la Foişor” artişti consacraţi ai scenei româneşti: Mirabela Dauer, Raoul şi 
Autentic, parteneri tradiţionali ai Corului Nostalgia, alături de care au înregistrat albumul, “Zâmbetul 
copilăriei”, dedicat zilei de 1 Iunie.  
 În cadrul evenimentului s-a organizat o tombolă cu premii atractive precum telefoane mobile 
sau mini ATV-uri electrice, dar şi competiţii de desene pe asfalt, atelier de creaţie, interpretare şi 
skate; Copiii au fost răsplatiţi cu premii, baloane, dulciuri, face-painting. 

 

  
 
 

 
 
 Prin atragerea copiilor şi tinerilor din sector în activităţi distractive şi de petrecere a timpului 
liber încercăm să contribuim la creşterea solidarităţii în rândul comunităţii noastre şi să facem 
cunoscute printre cetăţeni serviciile pe care le oferim.  

 Corul Nostalgia este alcătuit din copii proveniţi 
din centre de plasament sau înscrişi la cursurile de 
învăţământ din sectorul 6. Tinerii artişti, cu vârste între 
6 si 18 ani, cântă împreună încă  din anul 1998, lansând 
de-a lungul timpului nu mai puţin de 7 albume, sub 
îndrumarea coordonatorului Allen Alexandru.  
 Cu sprijninul instituţiei noastre, grupul si-a 
îmbunatăţit treptat performaţele artistice, ceea ce i-a 
adus notorietatea şi statutul de invitat al unor 
evenimente sau emisiuni de prestigiu.  
 Copiii au fost invitaţi să susţină recitaluri la 
emisiuni de televiziune de prestigiu precum “Duminica în familie”, la Gala Gesturilor de Suflet, la 
festivalul Floare de Colţ, precum şi la alte manifestări organizate cu şi pentru copii. 
 Corul Nostalgia este unul din proiectele lansate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Sector 6 în scopul prevenirii situaţiilor de risc la minori şi integrării în comunitate a 
copiilor cu probleme psiho-sociale.  
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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 !  

 

         continuare din pagina 1 
 
Pentru îndeplinirea acestor exigenţe au apărut necesare următoarele modificări ale organigramei în 

domeniul protecţiei copilului: 
-Se înfiinţează Serviciul Management de Caz în subordinea Directorului General al DGASPC Sector 6 

prin care se urmăreşte o mai bună coordonarea a cazurilor, realizată de un singur responsabil care răspunde 
de toată traiectoria copilului separat de părinţi până la ieşirea cazului din sistem. Se evită traseul dificil al 
copilului de la un serviciu la altul şi se realizează o mai buna aplicare a metodei managementului de caz. În 
acelasi timp se iniţiază aplicarea metodei managementului de caz la asistenţa persoanelor adulte. Trebuie 
precizat că apariţia acestui serviciu este simultană cu desfiinţarea Serviciului Rezidenţial care nu-şi mai 
găseşte utilitatea de acum câtiva ani deoarece numărul centrelor rezidenţiale aflate în subordonarea 
metodologică a serviciului rezidenţial a scăzut în ultimii ani de la 7 la 3 şi nu se preconizează creşterea 
numărului acestora. În plus, centrele speciale ‘Domniţa Bălaşa’ şi ‘Sfântul Andrei’ vor oferi servicii de 
recuperare şi pentru copiii din comunitate ceea ce face utilă coordonarea metodologică a acestora de către 
Serviciul Evaluare Complexă. Ultimul rămas, Centrul de Plasament ‘Orhideea’, va fi desfiinţat până la 
sfarşitul anului 2009 iar copiii vor fi mutaţi într-un complex de 5 apartamente cu o structură de coordonare 
proprie. 

- Trecerea Serviciului Monitorizare în subordinea Directorului General şi lărgirea atribuţiilor la 
întreaga activitate a DGASPC Sector 6, ceea ce va crea premiselor de a avea o bază de date unică a 
beneficiarilor DGASPC Sector 6 prin care să se poată accesa situaţia întregii familii nu doar a copilului 
putând astfel aprecia ansamblul nevoilor precum şi al prestaţiilor acordate. 

-Trecerea serviciului Intervenţii în Regim de Urgenţă în subordinea Directorului General şi lărgirea 
atribuţiilor la nivelul întregului DGASPC Sector 6 în vederea satisfacerii nevoilor identificate la nivelul 
Direcţiei Persoane Adulte pentru asistarea adulţilor în situaţii de urgenţă. 

-Înfiinţarea serviciilor de intervenţie pe cartiere, prin acordarea responsabilităţii teritoriale în locul 
celei orientate pe tipuri de probleme. Astfel în locul Serviciului Anchete Psiho-Sociale, al Serviciului 
Delincvenţă Juvenilă şi Asistenţa Copiilor Străzii şi al Serviciului Plasamente de Tip Familial se înfiinţează: 
Serviciul de Asistenţă Socială Giuleşti-Crângaşi, Serviciul de Asistenţă Socială Militari şi Serviciul de 
Asistenţă Socială Drumul Taberei. 

Prin această reorganizare cazul unui copil va fi privit la nivelul unui singur serviciu ca un ansamblu 
de nevoi şi condiţii şi nu doar din perspectiva unei anumite probleme ca până acum.  În plus, având un şef de 
serviciu care să aibă în răspundere un teritoriu, cu întreaga problematică privitoare la copii, realizăm 
premisele pentru o mai bună cunoaştere a nevoilor şi a specificului cartierelor respective precum şi o mai 
bună identificare a resurselor. Totodată se crează premisele iniţierii unei activităţi de informare şi prevenire 
coerente la nivelul instituţiilor din comunitate. Se poate realiza o mai bună distribuţie a sacinilor de muncă 
precum şi o specializare mai complexă a angajaţilor care învaţă să gestioneze orice fel de situaţie aflată în 
competenţa asistentului social.  

-Trecerea centrelor de zi de tip after-school ‘Licurici’ în subordinea serviciului de cartier 
corespunzator, deoarece centrele tip after-school sunt în mod esential servicii de prevenire care trebuie 
înscrise în ansamblul intervenţiei sociale la nivelul comunităţii din care fac parte. Ele vor constitui 
principalele repere în strategia programelor de prevenire ale fiecărui cartier. Astfel centrele de zi vor fi cele 
mai apropiate puncte de contact ale DGASPC cu comunitatea. 

-Se înfiinţează  "Complexul de servicii pentru protecţia copilului – apartamente sociale de tip 
familial” în urma câştigării unei finanţări în valoare de 1800000 RON pentru punerea în aplicare a proiectului 
„Complexul de servicii pentru protecţia copilului –apartamente sociale de tip familial” în cadrul programului  
de interes naţional „Închiderea instituţiilor de tip vechi pentru protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de 
tip familial şi apartamente”, având ca autoritate finanţatoare Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului.Proiectul complexului de apartamente se afla în plină derulare astfel încât, la sfârşitul 
anului 2009, Centrul de Plasament „Orhideea” va fi desfiinţat, toţi copii fiind mutaţi în noua structură.  

Acest proiect de modificare a structurii unei direcţii de asistenţă socială şi protecţia copilului 
reprezintă un proiect pilot la nivelul ţării şi avem convingerea ca rezultatele implementarii lui se vor 
răsfrânge asupra intregului sistem de protecţie socială din România. 

 
      Nicolae Gorunescu, director general adjunct -  
               Direcţia pentru Protecţia Copilului 

Modificarea organigramei DGASPC Sector 6 şi noua orientare 
strategică în domeniul protecţiei copilului 



P A G I N A  7  

            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: Doamna C.T. Ne scrie: Sunt în concediu pentru creşterea 

copilului în vârstă de până la 2 ani, concediu care se va încheia în 26 februarie 

2010. Din motive obiective dorim să intre soţul meu în concediu pentru 

creşterea copilului, pentru perioada care a rămas, adică până în februarie, eu 

urmând să mă reîntorc la muncă. Aş dori să ştiu dacă acest lucru este posibil.  

 

 Răspuns: În conformitate cu prevederile OUG 148/2005, republicată, 

beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru creştere a copilului, 

persoanele, care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit conf. Codului Fiscal, timp de 12 

luni în ultimul an anterior naşterii copilului. Soţul dumneavoastră poate beneficia de concediu şi indemnizaţie 

de creştere a copilului până la 2 ani, dacă îndeplineşte condiţia mai sus menţionată şi dacă dumneavoastră 

renunţaţi la acest drept. 

“Rază de lumină” - o şansă la incluziune socială pentru persoanele cu handicap 

din sectorul 6 

 

  Cu sprijinul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 şi al partenerului său, 
Asociaţia Umanitară Equilibre, persoanele cu handicap beneficiare de servicii specializate în sectorul 6 au 
confecţionat o serie de obiecte artizanale  pe care le vor expune în zilele de 25 şi 26 iunie la târgul 
„ARTABILITATE”, organizat de Asociaţia Alternativa 2003. 

„ARTABILITATE” este primul târg de normalitate socială şi se va desfăşura în Parcul Plumbuita, între 
orele 10,00 – 18,00. La târgul dedicat talentului persoanelor cu handicap incluse în programele mai multor 
instituţii de stat şi organizaţii non-guvernamental, sunt expuse obiecte de decor interior, accesorii vestimentare, 
mic mobilier, felicitări, vase de lut, jucării, toate realizate manual, 
din materiale naturale şi în culorile verii.  

Participarea persoanelor cu handicap din sectorul 6 la acest 
eveniment este susţinută prin Proiectul „Rază de lumină”, derulat de 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 
6 în parteneriat cu Asociaţia Umanitară Equilibre. Proiectul se 
desfăşoară în cadrul „Complexului de Servicii pentru Persoane cu 
Dizabilităţi”  şi oferă persoanelor cu handicap, aflate permanent în 
risc de excluziune socială, o şansă de a-şi descoperi şi dezvolta atât 
aptitudinile lucrative cât şi  abilităţile de comunicare cu semenii lor. 

Persoanele interesate de accesarea acestor servicii se pot 
adresa la  Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu 
Dizabilităţi, Bd. Uverturii nr. 89, Bl. P16, parter (intrarea prin spatele 
blocului), Tel: 021.434.83.88. 

 Dacă aveţi sugestii sau întrebări pentru rubrica “În dialog cu cititorii” , ne puteţi scrie la adresa:  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 - Birou Comunicare, Sos. Orhideelor 

nr.2D, Sector 6, Bucureşti sau la e-mail: dgaspc6@yahoo.com.  Specialiştii noştri: jurişti, asistenţi sociali, psi-

hologi vă vor răspunde cu promptitudine. 



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: 
 
• Mediul: descoperire, valori-

zare şi protejare 
 
• Închisoarea destinului 

(partea a III-a) 
 
• Sprijin pentru persoanele 

marginalizate social 
 
• Tabără de vară în cartierul 

Militari 
 
• Sfatul juristului 
 
• În dialog cu cititorii 
 
• Ştiri pe scurt 
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 Pentru sugestii, opinii, ne 
puteţi contacta la  :  
Tel. 0213176311,  0213176312 
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e-mail : dgaspc6 @yahoo.com 

STIRI PE SCURT 
Tabere gratuite pentru copiii 

defavorizaţi din sectorul 6 
 

După un an de şcoală, copiii îngrijiţi 
în centrele de plasament şi de zi de pe raza 
sectorului 6  întâmpină cu bucurie primele  
zile  de vacanţă.  

Din prima zi a vacanţei mari, un 
număr de 34 de copii aflaţi în îngrijirea 
Centrului Domniţa Bălaşa vor petrece două 
saptamâni în tabara de la Costineşti, cu 
sprijinul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului sector 6.  

De sejururi la mare şi la munte vor beneficia pe timpul vacanţei mari toţi copiii aflaţi 
în grija Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6 precum şi 
bătrânii îngrijiţi în sistem rezidenţial în cadrul Complexului de Servicii Sociale Sf. Nectarie. 

 
În sectorul 6, însurăţeii ridică prima de căsătorie  

 
În perioada 17 – 24 iunie 2009 s-au prezentat la casieria 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 
6, situată în str. Drumul  Taberei nr.18, (complex Orizont), cei 52 
de titulari ai dispoziţiilor privitoare la prima de căsătorie, emise în 
perioada de 17.04.2009 – 30.04.2009. 

Pentru a intra în posesia celor 200 de euro, sumă ce se 
acordă doar persoanelor aflate la prima căsătorie,  tinerii căsătoriţi 
au prezentat următoarele documente în original: dispoziţia de plată 
a primei şi actul de identitate al titularului dispoziţiei. 

Tinerii care au spus « DA » în faţa ofiţerului stării civile, în 
sectorul 6, sunt invitaţi să solicite prima de căsătorie în termen de 
30 de zile de la oficierea căsătoriei la sediul Direcţiei Protecţie Socială din Str. Drumul Sării 
nr.2, sector 6. 

Mai multe detalii legate de acordarea primei de căsătorie, precum şi formularele necesare 
pot fi găsite pe pagina web a instituţiei:  www.asistentasociala6.ro. 


