
consacraţi. Vedete precum 

Mirabela Dauer, Nico, Raoul şi 

Autentic vor fi alături de 

Corul Nostalgia  şi vor susţine 

prin prestaţia lor acest 

eveniment caritabil.  Kamara 

şi trupa de dans a Teatrului 

Constantin Tănase. O 

tombolă cu multe surprize va 

va fi organizată în cadrul 

acestui spectacol la care vă 

aşteptăm pe toţi, sâmbătă, 19 

decembrie, orele 17.30, în 

incinta AFI Palace Cotroceni. 

Parteneri: 

AFI PALACE COTROCENI 

MERIDIAN TRAVEL 

RADIO BUCUREŞTI 

 În data de 19 

decembrie 2008, orele 17.30, 

în incinta AFI Palace 

Cotroceni, Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Sector 6 

organizează în beneficiul 

c a t e g o r i i l o r  s o c i a l e 

defavorizate din sectorul 6 un 

spectacol devenit tradiţional. 

“Stele de zăpadă”, spectacol 

dedicat comunităţii, îşi 

propune să creeze o 

atmosferă de solidaritate şi 

b u c u r i e  c u  o c a z i a 

sărbătorilor de iarnă. În 

centrul spectacolului nostru 

se află Corul Nostalgia, care, 

sub aceeaşi denumire, va 

lansa cu acest prilej un nou 

album. 

Corul Nostalgia este un 

proiect, unic în ţară, al 

Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6, menit să 

promoveze talentul copiilor 

incluşi în sistemul de 

protecţie sau înscrişi la 

cursurile şcolilor din sector. 

Pentru aceşti copii (multi 

dintre ei din famili i 

destrămate sau sărace) cea 

mai mare pasiune este 

muzica, iar Corul Nostalgia le

-a oferit ocazia de a-şi 

descoperi talentul şi de a-l 

perfecţiona. Cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă, copiii 

au pregătit un spectacol în 

beneficiul acelor  persoane 

care, asemeni lor,  au nevoie 

de un gest de încurajare.  

 De-a lungul timpului, 

Corul Nostalgia a cântat la 

festivalul Floare de Colţ, la 

Gala Gesturilor de Suflet, 

precum şi în multe alte 

evenimente organizate cu şi 

pentru copii.  

Spectacolul din seara de 

19 decembrie va fi centrat pe 

lansarea noului album 

Nostalgia, “Stele de zăpadă”, 

la care au colaborat artişti 

Oamenii sunt grija noastră! 

 Asistenţă socială 6 
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DIN CU PRINS:  

 

 Stele de zăpadă  în sec-

torul 6  

 Modificări ale plafonului 

maxim pentru acordarea 

ajutorului de încălzire în 

sezonul rece 2009-2010 

 Cântarea României 

 Sărbătoarea Sfântului 

Nectarie în sectorul 6 

 Dreptul la şanse egale 

 Mutarea sediului cen-

tral al D.G.A.S.P.C. Sector 

6 

 Ajută-i cu adevărat! 

 

STELE  DE  ZĂPADĂ  ÎN  SECTORUL  6 

 

 Modificări ale plafonului maxim pentru acordarea ajutorului de încălzire  

a locuinţei în sezonul rece 2009-2010 

 

 Ca urmare a adoptării Legii nr. 358/20.11.2009 privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 106/2009 pentru modificarea O.U.G. nr. 5/2003 privind 

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru 

plata energiei termice, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 aduce la cunoştinţa cetăţenilor revenirea la plafonul de 615 lei - venit mediu 

net/membru de familie. Detalii despre obţinerea acestor ajutoare în paginile  4 şi 5. 

 

 

        continuare în paginile 4-5 

Publicaţia ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 6, buletin 

informativ al Direcţiei 

Generale de Asistenţă 

Socială şi  Protecţia 

Copilului Sector 6, apare 

lunar şi se distribuie 

GRATUIT cetăţenilor. 



P A G I N A  2  “frânturi de destin” 
 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. 

concursului „Cântarea României”, această 

mândrie a „trecutului regim”.  

Cât priveşte concursul „Cântarea 

României” acesta consta în realizarea unui 

tur al „frumoasei noastre ţărişoare” în care 

obiectivele turistice pe care trebuiau să le 

atingă erau prestabilite. Condiţiile 

presupuneau să meargă cu mijloace 

mecanice cât mai puţin, să se adăpostească 

în corturi, să-şi prepare hrana singuri (la 
focuri de tabără) şi să ţină un jurnal al 

excursiei în care să noteze evenimentele 

semnificative, locaţiile în care au ajuns, 

precum şi aspecte importante despre 

localnici sau zonele vizitate. Directorul şcolii 

vede în dl M. exact persoana potrivită 

pentru coordonarea acestui proiect. El a 

făcut selecţia copiilor, pentru că le cunoştea 

capacităţile fizice şi tot el a fost responsabil 

şi cu partea artistică a concursului, pentru că 

a avut iniţiativa de a profita de frumuseţea 

peisajului transpunându-l în schiţe, desene, 

contururi, forme etc.  

Aşa că într-o zi senină de iulie, 12 

„copiliţe cuminţi”, dar voinice şi cu talent la 

desen, împreună cu dl M. (profesorul de 

sport), dl Nicolae (directorul şcolii) şi dl 

Ţeperdel (profesorul de geografie) pornesc 

în această frumoasă aventură, înarmaţi cu 5 

aparate foto, entuziasm şi câteva kilograme 

bune în spinare pentru că fiecare avea în 

rucsac mâncare cât pentru 12 zile.  

„De la Bucureşti am luat trenul până 
la poalele munţilor Apuseni şi de acolo am 

început aventura turistică, cu dorinţa de a ne 

cunoaşte ţara”. In fiecare localitate, comună, 

sat prin care treceau, poposeau la şcolile 

aferente şi anunţau „la centru” faptul că 

„echipa şcolii „Ion Roată” a atins obiectivul 

X, la data Y”, regulă de bază a concursului. 

Şcoala „Ion Roată”, undeva în 

judeţul Ilfov, pe Valea Ialomiţei, la 12 km de 

Urziceni, pe şoseaua spre mare, într-un 

cătun cu copii frumoşi şi sănătoşi, aici 

începe povestea noastră. Comuna este 

străbătută de calea ferată Urziceni – 

Slobozia, iar micuţa gară, care poartă 

vechea denumire de Broşteni, se află chiar 

în centrul comunei. Timp de 5 ani de zile 

(între anii 1974 şi 1979), dl M. a coborât şi 
a urcat de luni până sâmbătă, dimineaţa la 6 

şi seara la 9, în vagoanele murdare, reci şi 

pline de oamenii care-şi duceau viaţa pe 

drumul către sau dinspre Bucureşti. Fusese 

repartizat aici după terminarea studiilor şi 

după ce încheiase cariera de sportiv, care îi 

adusese atâtea bucurii, alternativa 

profesoratului părându-i-se cea mai 

potrivită.  

Dar nu doar sportul a făcut parte 

din viaţa lui, ci şi desenul, pictura, aşa că 

reuşeşte să adune câţiva copii talentaţi într-

un cerc de pictură, care se-ntruneşte o 

dată pe săptămână. Imi povesteşte, cu un 

zâmbet ştrengar pe chip, de perioada în 

care, cu elan voios de pionier, mergea în 

fiecare vineri la Palatul Pionierilor (din 

Palatul Cotroceni), la cercurile de pictură. 

Era în clasa a V-a şi fusese selectat dintre 

copiii şcolii, pentru că întotdeauna îi 

plăcuse să-şi arunce mâna pe coala de 

hărtie, atunci când emoţiile îl invadau. Işi 

aminteşte cum vatmanul număra copiii, şi la 

dus şi la întors, şi tramvaiul nu pleca „până 

nu ieşea socoteala”. Se pare că era 

tramvaiul cu care mergeau lua toţi copii din 

Bucureşti  şi îi ducea la Palatul Pionerilor, 

după un program riguros, în care fiecare 

zonă avea programată o zi. Rahova 

(cartierul în care a crescut dl M.) era 

programată vinerea. Aşa că timp de 2 ani, 

în  fiecare vineri, a învăţat ce înseamnă 

forma, linia, culoarea, echilibrul unui desen, 

perspectiva, lumina şi umbra şi în felul 

acesta talentul său a fost şlefuit, iar mâna 

devenea din ce în ce mai sigură pe tuşele 

sale.  

Acum, la şcoală, reuşea să-şi 

împlinească ambele laturi şi cea sportivă şi 

cea artistică. Se simţea împlinit, pentru că 
trăia şi cultiva frumosul, în trup şi suflet. 

Directorul şcolii „Ion Roată”, dl 

Ion Nicolae, „un om cam neîndemânatic, dar 

care compensa printr-un suflet mare şi 

generos”, primeşte într-o zi regulamentul 

pentru un concurs de orientare turistică, 

desfăşurat la nivel naţional, în cadrul 

Primul popas semnificativ a fost în 

comuna Bogdan Vodă – „descălecătorul 

României”, cel care a unit ţările române sub 

o singură mână de conducător, creând Ţara 

Românească. Comuna este situată pe Valea 

Izei, în partea de sud-est a judeţului Maramu-

reş, la 100 km de municipiul Baia Mare şi 50 

km de Sighetu Marmaţiei, la o altitudine 

medie de 400m. În această zonă valea se 

lărgeşte puţin, iar dealurile mai joase compa-
rativ cu împrejurimile muntoase (dar ajun-

gând la 600 m altitudine) şi mai puţin împ-

ădurite, dovedesc o activitate intensă încă 

din Evul Mediu.  

Aceasta a fost reşedinţă  voievozi-

lor români din Maramureş. In acea vreme a 

fost ridicată o cetate pe malul înalt al Izei 

descoperită în urma săpăturilor arheologice 

din 1984 pe locul numit Grădina lui Cârlig şi 

o biserică din piatră ale căror ruine se mai 

pot vedea şi acum. 

Tot de aici, voievodul Dragoş şi-a 

ridicat în 1343 oamenii cu care a trecut din-

colo de munti, în Moldova, pentru a opri 

năvălirile tătarilor. Aceştia sunt înfrânţi şi se 

retrag peste Nistru. Pentru a apăra în conti-

nuare populaţia aflată la răsărit de Carpati, 

voievodul maramureşan rămâne domn pe 

aceste meleaguri, dar este dependent de 

regele Ungariei. In aceeaşi vreme cu Dragoş 

se afla în Maramureş un dârz voievod numit 

Bogdan. Când regatul feudal maghiar încear-

câ sâ înfrângă rezistenţa cnezatului condus 

de Bogdan, voievodul alege în locul supune-

rii, drumul pribegiei. El părăseşte Cuhea - 

vechea denumire a actualei comune 

« Bogdan Vodă » şi, străbătând pasul Prislop, 

ajunge peste munţi, organizând statul feudal 

independent Moldova, prin unirea formaţiu-

nilor politice existente (1359). În 1365, loca-

litatea împreună cu satele învecinate vor fi 

dăruite de regele Ungariei, Ludovic I de An-

jou, nepoţilor lui Dragoş Vodă alungaţi din 

Moldova de Bogdan, drept recompensă pen-

tru pagubele suferite. 

In comuna « Bogdan Vodă », în 

acest loc care musteşte a istorie, au făcut 

unele dintre cele mai frumoase schiţe, cu 

tineri îmbrăcaţi în costum popular, căci nu 

puteau să poposească fără să scoată din ruc-
sac hârtie şi creion, pentru a-şi amprenta 

amintirile şi cu schiţe. Localnicii parcă poartă 

şi acum, pe umerii mari şi puternici, toată 

măreţia istoriei încărcată şi încercată de 

atâţia duşmani. Bărbaţii înalţi şi puternici, 

femeile frumoase şi harnice, nu făceau decât 

să-mplinească şi mai mult măreţia locului. 

CÂNTAREA ROMÂNIEI 

Valea Izei  în  apropierea comunei 

Bogdan Vodă 
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Sărbătoarea Sfântului Nectarie în sectorul 6 

 La vârsta de 20 de ani părăseşte 
Constantinopolul pentru a deveni învăţător în 

insula Chios. Acolo, a încurajat cu multă sârguinţă 

tinerii şi localnicii înspre o viaţă mai spirituală, 
întru milostenie şi virtute, nu numai prin cuvintele 
sale, ci mai ales prin exemplul însuşi al vieţii sale 

de privaţiune şi rugăciune.  La 7 noiembrie 1876 a 
devenit călugar, sub numele de Lazăr, în 
mănăstirea din Nea-Moni. Căutând doar lucrurile 

de Sus, model de blândete şi supunere, a fost 
îndrăgit de toţi fraţii din comunitate şi a devenit 
Diacon un an mai târziu. Prin generozitatea unui 

locuitor pios din insulă, apoi prin protecţia 
Patriarhului Alexandriei, Sofronie, el a putut să-şi 
continue studiile la Atena şi să obţină diploma 

Facultăţii de Teologie. 
 In 1885 ajunge la Alexandria unde a fost 
hirotonit preot şi apoi a devenit Mitropolit al 

Pentapolisului. Predicator şi secretar patriarhal, el 

a fost trimis la Cairo, ca reprezentant al 
Patriarhului, în biserica Sf. Nicolae. In ciuda 
acestor onoruri alese, Nectarie şi-a păstrat 

smerenia şi sârguinţa pentru virtuţile Evangheliei. 
Dragostea şi admiraţia pe care i-o purta poporul s
-au întoars însă împotriva lui, fiind acuzat că ar 

dori tronul patriarhal al Alexandriei. Astfel a fost 
alungat din scaunul său şi s-a îmbarcat pentru 
Atena unde se trezi singur, neştiut, dispreţuit şi 

lipsit chiar de pâinea cea de toate zilele, căci nu 
ştia să păstreze nimic pentru sine şi-şi împărţea 
săracilor puţina sa avuţie.  

 Abandonând proiectul iniţial de a se retrage în 
Muntele Athos, a rămas câţiva ani predicator 
(1891-1894), iar apoi a fost numit director al şcolii 

ecleziastice Rizarios, destinată pregătirii viitorilor 

Preoţi. Profunda sa cunoaştere a Scripturilor, a 
Sfinţilor Părinţi şi chiar a ştiintelor profane, 
precum şi fiinţa sa plină de blândeţe, orientată 

către oameni, aveau să-i permită să insufle acestei 
instituţii o înaltă calitate intelectuală şi morală. 
Sfântul Ierarh a preluat asupra lui conducerea şi 

lecţiile Pastoralei, dar nu a încetat să-şi trăiască 
programul de ascet, de meditaţie şi de rugăciune a 
unui călugar. 

 Nectarie a păstrat însă în adâncul inimii sale o 
dragoste arzătoare pentru liniştea şi pacea vieţii 
din mănăstire, de aceea profită de dorinţa 

exprimată de câteva dintre fiicele sale spirituale 
pentru a se retrage din tulburările vieţii mondene 

 In data de 9 octombrie 2009, 

credincioşii creştini îl pomenesc pe Sfântul 

Nectarie, un mare iubitor al sfintelor virtuţi, 

care a urcat până pe culmile lor. Astfel, 

Complexul de Servicii Sociale „Sf. Nectarie” a 

avut un nou motiv de sărbătoare a sufletului.  

În dimineaţa zilei de 9 octombrie, o zi blândă 

de toamnă, C.S.S. „Sf. Nectarie” a primit 

binecuvântarea preotului paroh şi a părintelui 

Stelian. După o slujbă plină de evlavie şi 
lumină, cele două feţe bisericeşti au vorbit 

beneficiarilor despre iertare, recunoştinţă şi 

despre cel care a fost Sfântul Nectarie. Viaţa 

unui sfânt scapă uneori înţelegerii obişnuite a 

unui om care trăieşte în lume şi cu cele 

lumeşti aproape. Omul care a fost 

îndumnezeit devine veşnic, prin unirea sa cu 

Dumnezeu, cu har. 

Apoi, în buna tradiţie românească , beneficiarii 

Centrului şi-au poftit oaspeţii la masă. 

Bucatele alese au fost sfinţite şi bătrânii s-au 

bucurat de prezenţa caldă şi vorba bună a 

invitaţilor. Iconiţele sfinţite primite în dar, vor 

aminti acestora de momentele emoţionante 

care le-au înseninat ziua. 

 

 

SFÂNTUL  NECTARIE  DIN  

AEGINA 
Sfântul  Părinte Nectarie s-a născut la 1 
octombrie 1846, în Selibria (Tracia), din părinţi 
săraci, dar credincioşi pioşi : Dimos şi Maria 

Kefala. Primind la Sfântul Botez numele de 
Anastasie, el a dovedit încă din copilarie o mare 
milă şi o înclinare profundă pentru studiu. Apoi 

şi-a 

continuat studiile  la Constantinopol, lucrând în 

acelaşi timp ca angajat într-un magazin. Tânărul 
băiat nu a fost tentat de tulburările vieţii 
mondene, preocupându-se în special de clădirea 

înlăuntrul său a omului interior, după chipul lui 
Hristos, prin rugăciune şi meditaţie asupra 
scrierilor Sfinţilor Părinţi. 

şi să pună bazele unei mănăstiri 
feminine în insula Eghina (între 

1904 şi 1907). 
Acum este perioada în care a 
arătat puterea Domnului prin 

minunile pe care le-a făcut: 
vindecări miraculoase ale unor 
boli grave sau chiar în faze 

terminale, a adus ploaia într-o 
insulă secetoasă şi multe altele, 

minune continuând până în zilele 
noastre. 

In ciuda dificultăţilor care au 
urmat primului război mondial, 
el interzise cu stricteţe 

călugăriţelor sale să facă provizii 
de hrană şi ordonă să fie 
împărţite săracilor. In afara 

acestor sarcini, Nectarie găseşte 
timp să redacteze un mare 
număr de lucrări de teologie, de 

morală, de istorie a Bisericii 
pentru confirmarea Bisericii din Grecia în Sfânta 
Tradiţie a Părinţilor, adesea ignorată în vremea 

aceea din cauza influenţelor apusene.  

A fost atins de o dureroasă boală timp de peste 
un an şi jumătate. El îi mulţumea lui Dumnezeu că-
l încerca astfel şi se străduia să ascundă durerea 

până cu puţină vreme înaintea morţii sale. După 
un ultim pelerinaj la o icoană a Maicii Domnului, 
situată nu departe de mănăstire, el şi-a anunţat 

ucenicii săi de plecarea la cer şi a fost transferat 
într-un spital din Atena, unde după 50 de zile de 
suferinţă, îşi dădu sufletul în pace lui Dumnezeu 

(pe 8 noiembrie 1920).  
Minunile au început să apară şi continuă în fiecare 
zi şi acum pentru cei care se apropiau cu 

încredere de Moaştele sale sau care se încred 
puternicei sale mijlociri.  
Trupul Sfântului rămase ca prin minune neatins de 

vreme timp de 20 de ani, degajând o mireasmă 

cerească şi delicată. In 1953, când fu in sfârsit 
dispersat după legile naturii, se procedă la mutarea 
Moaştelor (3 septembrie) sale şi se constată atunci 

că acelaşi parfum se degaja cu putere. De atunci 
nu a încetat să-şi bucure credincioşii care se 
apropiau de aceste preţioase rămăşite, dându-le 

încredinţarea că Sfântul Nectarie a găsit calea 
către Dumnezeu. Cultul său a fost recunoscut 
oficial în 1961, iar povestea minunilor sale nu 

încetează să fie scrisă în fiecare zi. Mormântul său, 
la Aegina, se numără printre pelerinajele cu cea 
mai multă lume în Grecia. 

Moaştele Sfântului Nectarie se află şi în România, 

la Mănăstirea Radu-Vodă, din Bucureşti. 

Preotul paroh Stelian alături de bătrânii din Complexul de Servicii 
Sociale “Sf. Nectarie” 

Bătrâni asistând la slujba în cinstea Sfântului 

Nectarie, 09 noiembrie 2009 
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Compensările procentuale pentru încălzirea locuinţei cu energie termică 
 
           Pentru sezonul rece, cuprins între 1 noiembrie 2009 – 31 martie 2010 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. 

 

 
       Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale 
 
       Pentru sezonul rece, cuprins între 1 noiembrie 2009 – 31 martie 2010 cuantumul lunar al ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei cu gaze naturale în funcţie de veniturile înregistrate/membru de familie este: 

  

 

 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% 

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 

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

Modificări ale plafonului maxim pentru acordarea ajutorului de încălzire  

a locuinţei în sezonul rece 2009-2010 
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Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei  

furnizorul de energie termică (R.A.D.E.T.) la 
Direcţia Generală 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 
2009-31martie 2010, 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 veniturilor 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. 

 
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu 

gaze naturale, lemne sau alţi combustibili 

 Ajutorul pentru încălzirea 
locuinţei cu energie termică se acordă 

pe baza cererii titularului cu privire la 
componenţa familiei şi veniturile acesteia, 
însoţită de declaraţia pe proprie răspundere. 

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei 
este persoana care a completat cererea, iar 
beneficiarul este familia sau persoana singură, 

după 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 titularilor 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 prin 

pentru familiile şi persoanele singure se 
acordă pe baza cererii titularilor, însoţită de 

declaraţia pe propria răspundere privind 
componenţa familiei şi veniturile acesteia, 
precum şi contractul locuinţei. Personele/

familiile care se încălzesc cu gaze naturale 
trebuie să prezinte şi ultima factură Distrigaz. 

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. 
Sediul Serviciului Ajutor Social este în Str. 

Drmul Sării nr. 2, sector 6, Bucureşti. 

Titularii ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu gaze naturale sau lemne depun 
individual cererile şi declaraţiile pe propria 

răspundere la serviciul menţionat mai sus. 
Stabilirea dreptului la ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei cu gaze/lemne, se face 

începând cu luna depunerii cererii şi se 
realizează prin dispoziţie a  primarului, o 
singură dată, pentru tot sezonul rece 1 

noiembrie 2009-31 martie 2010, cu excepţia 
cazurilor în care intervin modificări în ceea 
ce priveşte componenţa familiei sau 
veniturile realizate, când se emite o nouă 

dispoziţie.    

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

 Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne,  

cărbuni, combustibili petrolieri 
 
       Pentru sezonul rece, cuprins între 1 noiembrie 2009 – 31 martie 2010 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 

 În perioada sezonului rece 2008 - 2009, DGASPC Sector 6 a acordat ajutorul de încălzire pentru un număr de 16.113 
familii domiciliate în sectorul 6. Alte 1.225 cămine au beneficiat de ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze, iar 159 au primit 
ajutor la achiziţionarea de combustibil lichid sau solid.  
 
Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi sunt rugaţi sa acceseze site-ul instituţiei www.asistentasociala6.ro. 

http://www.asistentasociala6.ro/
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 A S I S T E N Ţ Ă  S O C I A L Ă  6  

sector 6, din fondurile proprii, pentru o 
perioadă de 3 ani. 

Cel mai longeviv şi de succes partener al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Sector 6 s-a 

dovedit a fi Fundaţia Estuar, organizaţie 
cu tradiţie în domeniul serviciilor 
comunitare pentru persoanele cu 

probleme de sănătate mintală. 

Parteneriatul dintre autoritatea locală 
sector 6 în domeniul asistenţei sociale şi  
Fundaţia Estuar a împlinit 12 ani de la 

inaugurare, perioadă în care peste 3000 
de persoane cu probleme de sănătate 
mintală, precum şi familiile lor,  au 

beneficiat de servicii de calitate, prin 
intermediul programelor derulate în 
comun.  

Prin derularea proiectului “Un Pas 
Inainte”, în perioada 2004-2008, 
parteneriatul nostru a vizat crearea unui 

complex de servicii de integrare a 
adultilor  cu probleme de sănătate 
mintală în vederea includerii în societate 

şi a reducerii gradului de sărăcie a 

acestora. În cadrul acestui parteneriat s-
au deschis porţile unui centru care oferă 
servicii complexe de terapie individuală 

şi de grup:  activităţi psihoeducative, 
antrenament al funcţiilor cognitive, 
dezvoltarea propriului potenţial şi a 

stimei de sine, intervenţii 
psihoeducaţionale vizând adaptarea  la 
viaţa socială cotidiană, depistarea şi 

rezolvarea situaţiilor de criză. Centrul şi-
a continuat şi dezvoltat activităţile în 
cadrul proiectului « Dreptul la şanse 

egale » şi constituie nucleul 
parteneriatului dintre DGASPC Sector 6 
şi Fundaţia Estuar în domeniul protecţiei 

persoanelor cu probleme de sănătate 
mintală.  
Tot în parteneriat cu Fundaţia Estuar am 
organizat şi Gala „Gesturilor de Suflet în 

sănătate mintală”, eveniment ajuns la cea 
de-a şasea ediţie. Ne propunem prin 
această manifestare să aducem la 

cunoştinţa opiniei publice dificultăţile cu 
care se confruntă persoanele cu prob-
leme psihice în Romania şi să premiem 

personalităţile publice implicate în 
domeniul sănătaţii mintale. 

La nivelul sectorului 6, dintr-un 

total de 11,032 de persoane cu handicap, 
3235 au handicap mintal şi neuropsihic.  

“Dreptul la şanse egale” este un proiect 
derulat de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia 

E s t u a r ,  î n  s c o p u l 

implementării unui serviciu 
complex de integrare socială 
a adulţilor cu probleme de 

sănătate mintală  din 

comunitatea sectorului 6.  
Proiectul a demarat în luna 
noiembrie a anului 2008 şi a 

fost susţinut printr-o 
finanţare Phare în valoare de  
143.074,00 EURO, fără 

TVA.  
Cu ajutorul programelor de îngrijire 
comunitară complexă, care favorizează 

includerea socială a adulţilor cu 
probleme de sănătate mintală, 
programul a urmărit reducerea 

spitalizării psihiatrice pe termen lung, în 
beneficiul întregii comunităţi.  Serviciile 
oferite au constat în: asistenţă socială 

comunitară complexă adaptată; 

abilitarea pentru susţinerea unei vieţi 
independente în cadrul comunităţii, 
crearea unor locuri de muncă protejate; 

crearea unor echipe multidisciplinare 
care să intervină în managementul de 
caz al fiecărui beneficiar; limitarea 

tendinţei pentru spitalizarea îndelungată 
din motive sociale.  

Proiectul i-a încurajat pe 

toţi beneficiarii să se 
concentreze asupra vieţii 
reale, oferindu-le oportu-

nitatea să-şi apere drep-
turile şi să-şi susţină 
nevoile, prin dezvoltarea 

aptitudinilor de comu-
nicare şi auto-
reprezentare socială. În 
acest sens, proiectul a 

cuprins: activităţi lucra-
tive (confecţionat 
diverese obiecte), edi-

tarea unei reviste, activi-
tăţi sportive, educative 
(grup de artimetică de 

informatică etc), terapie 
(grup de meloterapie, 
grup de dezvoltare per-

sonala, grup de discuţii, grup de auto-
cunoastere şi suport, terapia prin 

teatru, terapie prin dans, terapie prin 
pictură). 

Numărul de beneficiari s-a ridicat la 
103, dintre care 8 persoane au fost 
angajate în cadrul proiectului. Este de 

menţionat faptul că toţi cei 103 benefici-
ari au renunţat la spitalizarea pe termen 
lung, în urma includerii în program. 

Activităţile desfăşurate în scopul 

promovării produselor realizate de 
beneficiari în cadrul proiectului s-au 

concretizat în organizarea a 7 expoziţii 
şi participarea la alte 3. De asemenea, 

am organizat 4 spectacole artistice cu 
protagonişti din cadrul acestui proiect. 
Printre rezultatele proiectului mai enu-

merăm:  creşterea nivelului de trai şi a 
implicării sociale,  îmbunătăţirea comu-
nicării, creşterea încrederii în forţele 

proprii .  
Un număr de 14 beneficiari s-au implicat 
direct în organizarea unor activităţi 
precum instruire calculator, monitori-

zare internet, cenaclu de film, atelier de 
lumânări, ora bucătarului, recreative, 
biblioteca, matematica, muzică, grădi-

nărit, activităţi gospodăreşti. Alţi 7 
voluntari au fost implicaţi în proiect. 
Sustenabilitatea financiară pentru 

continuarea activităţilor după 
terminarea proiectului va fi asigurata de 
către Consiliul Local al Sectorului 6, 

prin intermediul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială si Protecţia Copilului 

DREPTUL LA ŞANSE EGALE 
un parteneriat în beneficiul persoanelor cu probleme de sănătate mintală 

 În data de 26 noiembrie 2009, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Sector 6 şi Fundaţia Estuar au organizat o conferinţă de presă prilejuită de finalizarea proiectului DREP-
TUL LA ŞANSE EGALE, derulat în perioada noiembrie 2008 – noiembrie 2009 pe raza sectorului 6, în 
beneficiul persoanelor cu probleme de sănatate mintală. 

 Gazdele întâlnirii au fost dr. Cristian Andrei, preşedinte al Fundaţiei Estuar, şi d-nul Marius 
Lăcătuş, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 
alături de reprezentanţi ai celor două organizaţii.  
În cadrul întâlnirii, jurnaliştii au fost informaţi asupra obiectivelopr proiectului şi gradului de  îndeplinire 

a acestora, asupra efectelor pozitive asupra beneficiarilor şi dificultăţilor întâmpinate în implementarea 
activităţilor specifice. S-a subliniat importanţa continuării şi promovării acestui program ca model de 
bună practivă la nivel naţional.  

Evenimentul a fost însoţit de organizarea unei expoziţii de fotografie şi a unui vernisaj cu obiecte artis-
tice create de beneficiari în cadrul activităţilor din proiect. 

Obiecte artizanale realizate de 

beneficiarii  proiectului “Dreptul 
la şanse egale” 
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AJUTĂ-I CU ADEVĂRAT ! 
 

Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 îi avertizează pe cetăţeni cu privire 

la posibilitatea amplificării fenomenului cerşetoriei practicate de minori. În 

majoritatea covârşitoare a cazurilor, copiii sunt trimişi la cerşit de către persoane 

aflate în căutarea unui câştig rapid, care fac parte din reţele de trafic şi exploatare 

a copiilor. Le reamintim cetăţenilor că oferirea de  bani copiilor cerşetori  nu face 

decât să sporească veniturile unor oameni certaţi cu legea şi să perpetueze 

exploatarea pe stradă a minorilor.  Folosirea copiilor la cerşit şi muncă pe stradă 

constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare şi decădere din drepturile 

părinteşti, conform Legii 272/2004. Îi rugăm pe toţi cetăţenii sectorului 6 să ne 

semnaleze de urgenţă, la numărul gratuit  0800.800.660, toate cazurile de 

cerşetorie infantilă pe care le întâlnesc sau de care au aflat din alte surse. 

 

 De asemenea, le reamintim persoanelor cu dificultăţi materiale că nu au dreptul sa folosească copiii ca 

mijloc de câştigare a existenţei.   

 

NU AU NEVOIE DE BANI! 
 

   Au nevoie de  sprijinul  tău! Ajută-i cu adevărat! Sună la telefonul copilului  0800.800.660 (linie gratuită) 

 

 

Campanie desfăşurată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 

 Ream in t im cetă ţen i lor 
sectorului 6 că începând din data de 16 

noiembrie 2009, sediul central al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Sector 6 s-a mutat 

în strada Cernişoara nr. 38-40, sector 6, 
în zona Piaţa Gorjului.  

 

 
Programul de lucru publicul este: 

Luni, Marţi, Joi: 08.00– 16.30 
Miercuri: 08.00-18.30 

Vineri: 08.00-14.00 
 

Programul Casieriei: 

Luni-Joi: 11.00-15.00 
Telefon: 0217457327, fax: 0217456229 

Totodată, informăm persoanele interesate cu domiciliul pe raza sectorului 6 
că în Complexul Orizont, str. Drumul Taberei nr. 18, funcţionează, începând din 

data de 19 noiembrie 2009, Casa Locală de Pensii a Sectorului 6. 
În data de 19 noiembrie, Primarul Sectorului 6, Cristian Constantin Poteraş 

alături de un grup de pensionari a tăiat panglica de inaugurare a noului sediul al 

Casei de Pensii Sector 6. 
Atât primarul, prin eforturile 

căruia a fost posibilă mutarea Casei de 

Pensii din Bd. Lacul Tei în cartierul 
Drumul Taberei, cât mai ales 
pensionarii prezenţi la eveniment s-au 

arătat încântaţi de faptul că acestă 

instituţie, atât de importantă pentru 
peste 30% din cetăţenii sectorului 6, 
este mai aproape şi vor putea avea 

beneficia mult mai uşor de serviciile 
acestei instituţii. 

Mutarea sediului central al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Sector 6 

PRIMA  DE  CĂSĂTORIE  PENTRU  124  DE 

CUPLURI  DIN  SECTORUL 6  

 
 În perioada 24 - 30 noiembrie au fost aşteptaţi la casieria 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 
situată în str. Cernişoara nr.38 - 40, (zona Piaţa Gorjului), cei 124 de 
titulari ai dispoziţiilor privind acordarea primei de căsătorie emise în 
perioada de 09 – 16 octombrie 2009. 
 Pentru a intra în posesia celor 200 de euro, sumă ce se 
acordă doar persoanelor aflate la prima căsătorie, este necesar ca 
tinerii căsătoriţi,  cu domiciliul pe raza sectorului 6, să solicite prima la 
sediul Direcţiei Protecţie Socială situat în str. Drumul Sării nr.2, în 
termen de 30 de zile de la oficierea căsătoriei. 
 Totodată, se poate solicita plata primei de căsătorie prin cont 
bancar cu condiţia ca la depunerea cererii de acordare, solicitanţii să 
prezinte un extras de cont. 



 

 

 

Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Pro-

tecţia 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 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; 021/3176312 

Metrou - Grozăveşti 

Staţie RATB: Regie; Linii: 

105, 635 
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