
Hotărârea de Guvern Nr.

1286 din 08/10/2008

privind corelarea nive-

lurilor ajutorului pentru

încălzirea locuinţei în pe-

rioada sezonului rece 1

noiembrie 2008—31 martie

2009, este ultimul act nor-

mativ care reglementează

cuantumul de acordare a

ajutorului pentru încălzire

în funcţie de venituri.

acestei seri.

(continuare în pagina 4)

Jumătatea lunii

octombrie a fost martora

„Galei Gesturilor de Suflet

în Sănătate Mintală”, ajunsă

în acest an la cea de-a

cincea ediţie. Patronată de

Direcţia Generală de

Asistenţă Socială ş i

Protecţia Copilului Sector 6,

alături de Fundaţia Estuar,

manifestarea s-a înscris

printre evenimentele de

sprijin şi solidaritate în care

p r o f e s i o n i ş t i i ş i

personalităţile publice îşi

dau mâna în beneficiul

categoriilor defavorizate.

Aflată în mijlocul invitaţilor,

Elena Hîrţan, jurnalist la

Ziarul Gândul, punctează

pent ru dumn ea voa s t ră

momentele excepţionale ale

Un gest de suflet pentru persoanele cu

dizabilităţi psihice

Oamenii sunt grija noastră!

Asistenţă socială 6
N O I E M B R I E 2 0 0 8

A N U L I , N U M Ă R U L 2

D I N C U P R I N S :

 Un gest de suflet

pentru persoanele cu

dizabilităţi psihice

 Centrul de Zi Licurici

 Interviu în

exclusivitate cu

Elena Udrea

 Acordarea ajutorului

de încălzire

 Telefonul Copilului în

Sectorul 6

 Indemnizaţia de

creştere a copilului

 Centrul Comunitar

Ghencea

metodologia de acordare a ajutoarelor de stat pentru

încălzire. În paginile 6-8 ale acestei ediţii veţi găsi

ultimele prevederi legale în domeniu, formulate pe

înţelesul tuturor. Pentru a preveni aglomerarea de la

ghişee, vă rugăm să parcurgeţi cu atenţie informaţia

prezentată. De asemenea, pagina web a instituţiei

noastre, www.asistentasociala6.ro vă stă la dispoziţie.

Odata cu venirea sezonului rece, cheltuielile de

încălzire devin o problemă pentru familiile sau

persoanele cu venituri reduse. Fie că este vorba de

energie termică, de combustibili lichizi sau solizi,

plata facturilor afectează şi bugetul multor cetăţeni

ai sectorului nostru. De la an la an, autoritatea

centrală a modificat atât cuantumul cât şi
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“Personalul şi infra-
structura reţelei de centre
de zi “Licurici” au ca
o b i e c t i v r e z o l v a r e a
situaţiilor de risc şi
menţinerea copiilor şcolari
în familiile lor naturale.
Cu tot suportul material şi
emoţional din partea
autorităţilor, un copil lipsit
de căldura unei familii
porneşte în viaţă cu un
handicap major, fapt ce se
răsfrânge ulterior asupra
întregii noastre comuni-
tăţi.”

Marius Lăcătuş,
dirtector executiv al DGASPC
Sector 6

CENTRUL DE ZI "LICURICI" - UN INSTRUMENT DE SPRIJIN A

COPIILOR ŞCOLARI DIN SECTOR

Inaugurat în luna decembrie a anului 2007,

“Licurici” funcţionează ca o reţea de centre situate

în incinta a cinci şcoli generale din sectorul 6.

Programul se adresează copiilor

şcolari şi are ca scop prevenirea

separării lor de familia natrurală,

combaterea abandonului şcolar,

prin servicii de îngrijire, educaţie,

recreere-socializare, consiliere,

dezvoltare a deprinderilor de viaţă

independentă, orientare şcolară

pentru copii, precum şi sprijin,

consiliere, educare pentru părinţi

sau reprezentanţii legali, precum şi

pentru alte persoane care au în

îngrijire copii.

Beneficiarii sunt copii cu vârste cuprinse

între 6 şi 14 ani, domiciliaţi pe raza sectorului 6, cu

prioritate dintre elevii şcolilor nr. 153, 157, 167,168 şi

279.

Beneficiari eligibili:

 Copii proveniţi din familii aflate în dificultate

psiho-socio-economică;

 Copii aflaţi în situaţii şcolare limită, cu risc de

abandon şcolar;

 Copii lipsiţi de posibilităţi de supraveghere şi

suport din partea familiilor;

Serviciile oferite în cadrul centrului de zi

sunt complementarea demersurilor şi eforturilor pro-

priei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi respon-

sabilităţile părinteşti, precum şi serviciilor oferite de

unităţile de învăţământ şi de alţi furnizori de servicii,

corespunzător nevoilor individuale ale copilului în

contextul său socio-familial.

Admiterea în Centrul de Zi „ Licurici” se

realizează prin intermediul Serviciul Anchete Psihoso-

ciale, Asistenţă şi Spijin pentru Copil şi

Familie după următoarea procedură:

 O cerere depusă la Serviciul Anchete

Psiho-Sociale, din cadrul Direcţiei Generale

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

sector 6, Bucureşti ;

 o fişă de prezentare întocmită de în-

văţătorul/dirigintele copilului;

 efectuarea unei anchete sociale în

termen de 30 de zile de la data depunerii solicitării;

 emiterea unei dispoziţii de admitere a copilului în

centru, emisă de Directorul Executiv al DGASPC Sec-

tor 6.

Programul de lucru al Centrului de Zi

„Licurici” este de luni până vineri, în intervalul orar

9-17, timp în care se acordă următoarele servicii:

1. îngrijire şi supraveghere pe timpul zilei;

2. asigurarea unei mese zilnice pentru copiii care

provin din familii cu situaţie financiară precară;

3. asistenţă de specialitate în vederea aprofundării

cunostinţelor dobândite în cadrul orelor de curs, de

suport pentru orientarea şcolară;

4. asistenţă socială, educaţională, psihologică şi medi-

cală;

5. program instructiv – educativ: efectuarea temelor,

meditaţii;

6. program de socializare şi recreere (activităţi desfăş-

urate în cadrul centrului sau în diferite locaţii din afara

centrului: spectacole de teatru, film, tabere, excursii

etc.);

7. consilierea psihologică a părinţilor sau reprezentan-

ţilor legali ai copiilor.

Personalul Centrului de Zi „Licurici” formează o echipă

multidisciplinară, formată din psiholog, asistenţi sociali,

educatori, ce manifestă atenţie deosebită faţă de îngri-

jirea şi educarea acestor copii şi sprijin faţă de părinţii

lor.

Date de contact:

Serviciul Anchete Psihosociale, Asistenţă şi Sprijin
pentru Copil şi Familie

 Şos. Orhideelor nr. 2D, sector 6
Telefon: 021 3176311, 021 3176312, int. 236
Fax: 021 3176314



Un gest de suflet pentru persoanele cu dizabilităţi psihice

(continuare din pag. 1)

Personalităţi, medici, voluntari s-au reunit pe 9

octombrie la cea de-a cincea ediţie a Galei Gesturilor de

Suflet în Sănătate Mintală, organizată de către Direcţia

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector

6 şi Fundaţia Estuar. Premianţii sunt persoane care au

contribuit la îmbunătăţirea domeniului sănătăţii mintale din

România, care au susţinut prin orice mijloace campanii în

favoarea persoanelor cu dizabilităţi, care au încadrat în

muncă persoane cu probleme psihice. Gazdele ediţiei,

doctorul Cristian Andrei şi Mihaela Rădulescu, i-au

întâmpinat pe câştigători cu câte o caricatură realizată de

maestrul Ştefan Popa Popa’s. Gala a fost marcată de

momente artistice susţinute de Mihai Trăistariu, Mirabela

Dauer şi Raul. Pentru a simboliza ajutorul dat mai

departe, Mihai Trăistariu a

prezentat doi copii cu voci

remarcabile, pe care îi va

ajuta să se lanseze în

lumea muzicală. Melodiile

interpretate de aceştia, „Je

t’aime” şi „Listen” au

emoţionat audienţa, care i-

a răsplătit cu aplauze

îndelungate.

Despre ajutor a fost vorba

pe tot parcursul Galei,

premianţii fiind oameni cu suflet, care au întins o mână

caldă semenilor cu dizabilitate psihică sau mentală.

Aceştia au încurajat, la rândul lor, alte persoane să se

implice în problema suferinzilor, mai ales că statisticile

vorbesc de o creştere

î n g r i j o r ă t o a r e a

numărului celor afectaţi.

În plus, prin acest

eveniment s-a dorit

conştientizarea faptului

că oricine poate fi atins

de boli psihice, iar cei

afectaţi pot fi persoane

dragi sau apropiate.

Poveştile celor implicaţi

în lucrul direct cu

s u f e r i n z i i a u

impresionat publicul,

care a realizat că

problemele cu care se confruntă

aceşti bolnavi nu ţin doar de

sănătate, ci şi de integrarea în

societate, găsirea unui loc de

muncă sau asigurarea unui trai

decent. De cele mai multe ori s-a

constatat că societatea îi respinge

şi îi ignoră pe bolnavii mintal, care

sunt nevoiţi să trăiască singuri şi să

lupte cu prejudecăţile celor din jur.

Prin Gala Gesturilor de Sufelt în

Sănătate Mintală organizatorii au

dorit să atragă atenţia asupra faptului că mai sunt multe de

făcut în acest domeniu şi pentru aceşti bolnavi. Totodată,

evenimentul a fost un semn bun pentru cei cu dizabilitate

psihică sau mentală, care au aflat că au mai mulţi prieteni

decât credeau.

Elena Hîrţan, jurnalist Ziarul “Gândul”
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“Îi întâlnim pe stradă, în cinematografe,
la cumpărături. Îi privim şi îi tratăm la fel
ca pe ceilalţi. Apoi aflăm de la o
cunoştinţă sau citim pe o bucată de hâr-
tie ca au un handicap. Şi dintr-o dată ni
se par atât de diferiţi…”

Cristian Andrei



Premiile Galei Gestuilor de Suflet în Sănătate Mintală
ediţia a V - a, 2008

Categoria : “Vorbeşte despre tine”
BIANCA BRAD

Categoria : “Fă lucruri noi”
DUDA MARICICA- Organizaţia Inimă de
Copil, Galaţi

Categoria : “Contribuţii şi sponsorizări”
GICĂ POPESCU – Iniţiatorul şi organizatorul evenimentelor de strângere de
fonduri „Seara Campionilor “
ALINA SIMION, Director Executiv Adjunct DGASPC Sector 6 – susţinerea
programelor în sănătate mintală
MIRCEA ŞTEFAN– Angajator persoană cu handicap psihic

Categoria:
“Cere ajutor”:
LIANA STANCIU
– B1 TV

Categoria:
“Supravieţuieşte”
ANCA PARGHEL

Categoria:
“Fii mereu activ!”
ELENA UDREA

Categoria : “Reflectarea sănătăţii mintale în mass media”
CRISTINA HURDUBAIA – Realitatea TV - EMISIUNEA REPORTERII
REALITĂŢII
MIRCEA TOMA – Agenţia de Monitorizarea a Presei
ELENA HÎRŢAN – ZIARUL Gândul
CORNELIA ENACHE – Radio România Actualităţi

Categoria : “Fii tu însuţi!” -
TEO TRANDAFIR – Prima TV

“Problemele de sănătate mintală sunt şi o con-
secinţă a nepăsării celor din jur. Fără un zâmbet şi
un gest de încurajare, orice tratament de speciali-
tate poate eşua.”

Elena Udrea

P A G I N A 4A N U L I , N U M Ă R U L 2

Un gest de suflet pentru persoanele cu dizabilităţi psihice

Mirabela Dauer - unul dintre artiştii care şi-
au pus talentul în slujba acestui eveniment

Bianca Brad şi Cătălin Botezatu au
vorbit în faţa invitaţilor despre
propria lor “nebunie”.
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Modul de stabilire şi acordare a ajutorului
pentru încălzirea locuinţei cu energie termică:

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei
cu energie termică se realizează prin dispoziţia primaru-
lui, o singură dată* pentru tot sezonul rece 1 noiembrie
2008-1martie 2009.
*În cazul în care cererea este depusă la începutul se-

zonului rece şi nu intervin modifi-
cari în componenţa şi veniturile
familiei pe toată perioada de acor-
dare.
Titularii ajutoarelor pentru încăl-
zirea locuinţei sunt obligaţi să
comunice primarului orice modifi-
care intervenită în componenţa
familiei şi a veniturilor acesteia, în
termen de 5 zile de la data modifi-
cării, prin intermediul Direcţiei Gen-
erale de Asistenţă Socială şi Pro-
tecţia Copilului Sector 6, Serviciul

Prevenirea Marginalizării Sociale, din str. Drumul Sării
nr. 2, sector 6.
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, dupa caz, încetarea dreptului la ajutorul
pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se real-
izează 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 energie
termică se acordă pe baza cererii titularului cu privire la
componenţa familiei şi veniturile acesteia, insoţită de de-
c l a r a ţ i a p e p r o p r i e r ă s p u n d e r e .
* “Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este per-
soana care a completat cererea, iar
beneficiarul este familia sau persoana
singură, după caz. Titularul ajutorului
pentru încălzirea locuinţei este pro-
prietarul locuinţei sau titularul con-
tractului de închiriere al acesteia ori
alt membru de familie major şi legal
împuternicit de proprietarul locuinţei
sau de titularul contractului de închiri-
ere ori, după caz, reprezentantul legal
al persoanei singure care nu a îm-
plinit vârsta de 18 ani.”
Formularele conţinând cererile şi de-
claraţiile pe proprie răspundere sunt transmise de către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilu-
lui Sector 6 furnizorului de energie termică (R.A.D.E.T.)
Furnizorul de energie termică (R.A.D.E.T.) transmite for-
mularele 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 răspun-
dere prin furnizorul de energie termică (R.A.D.E.T.) la Di-
recţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Sector 6.

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

Pentru perioada sezonului rece 1 noiembrie 2008 – 31 martie 2009, compensarea procentuală a valorii efective

a facturii la energie termică prevăzută la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 5/2003, cu

modificările şi completările ulterioare, se acordă după cum urmează:

 în proporţie de 90% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al

persoanei singure, se situează până la 155 lei;

 în proporţie de 80% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al

persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei;

 în proporţie de 70% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al

persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei;

 în proporţie de 60% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al

persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei;

 în proporţie de 50% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al

persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei;

 în proporţie de 40% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al

persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei;

 în proporţie de 30% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al

persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei;

 în proporţie de 20% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al

persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei;

 în proporţie de 10% pentru familie, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al
persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei.



P A G I N A 6 Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu lemne

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei

cu lemne pentru familiile şi persoanele

singure, altele decât

cele beneficiare ale

ajutorului social sta-

bilit în condiţiile

Legii nr. 416/2001,

cu modificările şi

completările ulte-

rioare, se acordă pe

baza cererii titula-

rilor, însoţită de de-

claraţia pe propria

răspundere privind componenţa familiei

şi veniturile acesteia, precum şi contrac-

tul locuinţei.

Formularele conţinând cererile şi de-

claraţiile pe propria răspundere sunt

puse la dispoziţia solicitanţilor de către

Serviciul Ajutor Social din cadrul Direc-

ţiei Generale de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Sector 6.

Titularii ajutorului pentru încălzirea locu-

inţei cu lemne, depun

individual cererile şi de-

claraţiile pe propria

răspundere la SER-

VICIUL AJUTOR SO-

CIAL, str. Drumul Sării

nr.2, sector 6.

Stabilirea dreptului la

ajutorul pentru încălzirea

locuinţei cu lemne, se

face începând cu luna

depunerii cererii şi se realizează prin dis-

poziţia primarului, o singură dată, pentru

tot sezonul rece 1 noiembrie 2008—31

martie 2009, cu excepţia cazurilor în care

intervin modificările în ceea ce priveşte

componenţa familiei sau veniturile reali-

zate, 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 !

Menţionăm că pentru beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001,
cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul pentru încălzirea locuinţei

cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri este de 58 lei

LIMITELE DE VENITURI ŞI CUANTUMURILE AJUTORLUI PENTRU ÎNCĂLZIREA
LOCUINŢEI CU LEMNE, CĂRBUNI , COMBUSTIBILI PETROLIERI

Noiembrie 2008 - Martie 2009

Trepte Venituri Cuantum

< 155 54

155,1 210 48

210,1 260 44

260,1 310 39

310,1 355 34

355,1 425 30

425,1 480 26

480,1 540 20

540,1 615 16
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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 !

Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu gaze naturale

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei

cu gaze naturale se acordă pe baza cer-

erii titularilor, însoţită de declaraţia pe

propria răspundere privind componenţa

familiei şi veniturile

acesteia, precum şi

ultima factură emisă

de Distrigaz Sud.

Formularele sunt

puse la dispoziţia

titularilor de contract

prin intermediul Dis-

trigaz Sud SA, pre-

cum şi a Serviciului

Ajutor Social din cadrul Direcţiei Gener-

ale de Asistenţă Socială şi Protecţia Co-

pilului Sector 6.

Consumatorii individuali, depun individ-

ual sau prin asociaţiile de proprietari/

chiriaşi, cererile şi declaraţiile pe propria

răspundere la SERVICIUL AJUTOR SO-

CIAL, str. Drumul Sării nr.2, sector 6.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru în-

călzirea locuinţei cu

gaze naturale, se face

începând cu luna

depunerii cererii şi se

realizează prin dis-

poziţie a primarului, o

singură dată, pentru

tot sezonul rece 1

no iembr ie 200 8 -31

martie 2009, cu ex-

cepţia cazurilor în care intervin modifi-

cările în ceea ce priveşte componenţa

familiei sau veniturile realizate, când se

emite o nouă dispoziţie.

LIMITELE DE VENITURI ŞI CUANTUMUL AJUTORULUI PENTRU
ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU GAZE NATURALE

Noiembrie 2008 - Martie 2009

Trepte Venituri Cuantum

< 155 262

155,1 210 162

210,1 260 137

260,1 310 112

310,1 355 87

355,1 425 62

425,1 480 44

480,1 540 31

540,1 615 19
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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 !

TELEFONUL COPILULUI—0.800.800.660
- gratuit în sectorul 6 -

Telefonul Copilului, serviciu
oferit gratuit către populaţie, a fost
creat în noiembrie 2001, când Guver-
nul României, cu sprijinul financiar al
Uniunii Europene, prin Programul
Phare, a început o campanie de con-
ştientizare pentru prevenirea aban-
donului şi instituţionalizării copilului
în România,

Telefonul Copilului are ca target,
cu preponderenţă, copii asupra cărora
s-au săvârşit abuzuri, copii institu-
ţionalizaţi, copii cu nevoi speciale,
familiile cu copii în dificultate, fa-
milii sau persoane care doresc să
adopte copii, persoane care doresc să
devină asistenţi maternali. Cei care
apelează la Telefonul Copilului sunt
consiliaţi cu privire la posibilele solu-
ţii existente la problemele pe care le
au şi sunt îndrumaţi către instituţiile
competente.

Pe 30 iulie 2008, Romtelecom a
primit licenţa de utilizare a număru-
lui european 161111 pentru serviciile
programului "Telefonul Copilului".
Numărul 116111 va înlocui actualul
număr la nivel naţional al Telefonu-
lui Copilului, 0800 200 200, cu men-
ţiunea că o perioada de 12 luni, ele
vor funcţiona în paralel. Această
schimbare vine în urma propunerii
Comisiei Europene de a înfiinţa un
număr de telefon comun la nivel
european pentru semnalarea cazu-
rilor de încălcare a drepturilor co-
pilului. România se numără printre
primele 11 din cele 27 de state ale
Uniunii Europene, în care numărul
116111 a fost alocat. Celelalte ţări
sunt: Finlanda, Portugalia, Suedia,
Ungaria, Grecia, Danemarca, Cehia,
Bulgaria, Germania şi Slovacia.

Statistica apelurilor la nivel
naţional pentru perioada
21.11.2001 - 30.09.2008: număr
total de apeluri: 1456761; număr
de cazuri valide înregistrate:
17434.

Dedicată copiilor aflaţi în dificultate, linia telefonică gratuită din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a fost inaugurată în luna martie
a anului 2006. Pentru cazurile semnalate, linia telefonică dispune de o echipă de intervenţie
rapidă şi consiliere, alcătuită din specialişti.

Începând cu luna octombrie 2007, linia telefonică gratuită 0800.800.660, care func-
ţionează de luni până vineri între orele 08.00 - 19.00, este completată cu un număr nou, de
telefonie mobilă, 0731624849, apelabil de luni până vineri între orele 19.00 – 08.00 precum
şi non-stop în weekend. Cele două numere sunt accesibile atât cetăţenilor cât şi instituţiilor
de stat sau private care cunosc copii aflaţi în situaţii dificile pe raza sectorului 6.

Inspectorii noştri acţionează şi la apeluri anonime cu condiţia ca sesizarea să con-
ţină coordonate şi date pertinente: tipul abuzului, situaţia copilului, locaţia exactă, modali-
tatea prin care persoana care apelează a ajuns să cunoască situaţia.

De la inaugurare până în prezent au fost înregistrate peste 1000 de apeluri TelVerde, dintre care cel puţin 100
au necesitat intervenţia în regim de urgenţă a echipei mobile.

1 6 1 1 1 1 - în sprijinul copiilor aflati În situatii de urgenta
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Camera Deputaţilor a dat miercuri, 15 octombrie, votul final privind propunerea legislativă care prevede acordarea unei
indemnizaţii de creştere a copilului de 85% din media veniturilor pe ultimul an, dar nu mai puţin de 600 de lei, cât este în
prezent nivelul indemnizaţiei, informează Mediafax.

Deputaţii au votat cu 171 voturi pentru şi două
abţineri proiectul de lege pentru modificarea Or-
donanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005
privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilu-
lui, după ce, luni, proiectul a fost votat pe articole.

Modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea
creşterii copilului ar urma să introducă principiul
echităţii sociale, după cum este precizat în expunerea
de motive. Astfel, beneficiarul indemnizaţiei va avea
posibilitatea de a alege modalitatea de calcul şi nive-
lul indemnizaţiei, în funcţie de venitul său.

Legea de modificare a OUG nr. 148/2005
prevede ca "începând cu data de 1 ianuarie 2009,
persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii
copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profe-
sionale supuse impozitului pe venit potrivit preveder-
ilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru
creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum şi de o indemniza-
ţie lunară în cuantum de 600 de lei (RON) sau opţional în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12
luni".

Traian Băsescu a anunţat joi, 30 octombrie, la conferinţa de presă de la Palatul Cotroceni, că a promulgat legea care
prevede acordarea indemnizaţiei de 85% din veniturile brute ale tinerelor mame. În aceste condiţii, mamele cu salarii mari
vor beneficia de o indemnizaţie de creştere a copilului de 85% din salariu, iar cele cu lefuri mici vor primi 600 lei pe lună.
Legea urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2009. Ministrul Muncii, Mariana Câmpeanu a declarat că indemnizaţia pentru
creşterea copilului va fi calculată din media veniturilor salariale nete şi nu din toate veniturile obţinute într-un an, dacă din
acestea nu s-a cotizat la bugetul asigurărilor sociale. Potrivit ministrului, în ţara noastră sunt 185.000 de mame în plată, şi
doar 20% dintre femeile salariate au salarii peste 1.100 de lei.

Indemnizaţia de creştere copil: modificări legislative

De la data de 1 Ianuarie 2007, data de intrare în vigoare a Legii nr.396/2006, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 acordă sprijin financiar la constituirea familiei, tinerilor care se se află la
prima căsătorie, în valoare de 200 euro.

Pentru a intra în posesia celor 200 de euro, este necesar ca tinerii căsătoriţi să prezinte următoarele docu-
mente în original:

 acte de stare civilă privind titularul cererii, precum
şi pentru membrii familiei acestuia (B.I./C.I., certificatul
de căsătorie);

 declaraţie pe proprie răspundere a fiecăruia dintre
soţi că se află la prima căsătorie;

 extras cont bancar (pentru cei care optează plata
primei de căsătorie prin cont bancar).
Termenul legal de depunere a dosarului în vederea
obţinerii respectivului sprijin, este de 30 de zile calenda-
ristice de la data încheierii căsătoriei.
Ca o noutate, tinerii însurăţei pot intra în posesia primei
de căsătorie prin cont bancar, cu condiţia să prezinte un
exstras de cont la depunerea cererii.

Sprijin financiar pentru tinerii aflaţi

la prima căsătorie
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“Vin în acest centru de doi ani. Cei de aici m-au ajutat foarte mult să învăţ şi să pot să trec examenele. Am
învăţat cum să mă port în societate şi mi-a folosit enorm. La început, am fost beneficiar, iar acum vin ca voluntar
pentru că mi-am dat seama ce mult înseamnă ajutorul şi sprijinul celorlalţi.”

Luminiţa are 17 ani şi a beneficiat de serviciile de asistenţă socială oferite de Asociaţia Sfântul Arhidiacon
Ştefan. Timp de doi ani, ea a fost ajutată să înveţe pentru examene, să se pregătească pentru şcoală şi să se integreze
mai bine în societate. Acum este voluntar şi îi ajută pe cei mai mici decât ea să facă aceleaşi lucruri. De ce? Pentru
ca a înţeles cât de important este să ai pe cineva lângă tine atunci când ai nevoie de ajutor. Şi pentru că vrea să ajute
şi ea cu ceva comunitatea care a sprijinit-o când a avut nevoie.

Aceasta este, în esenţă, misiunea Asociaţiei Sfântul
Arhidiacon Ştefan, aflată în Parohia Parc Ghencea I: de a-i susţine pe
membrii comunităţii aflaţi în dificultate şi de a-i ajuta să treacă peste
perioadele de criză, astfel încât la un moment dat aceştia să realizeze că
şi ei pot, la rândul lor, să le fie de folos celorlalţi şi să se implice în
bunul mers al comunităţii.

Înfiinţată în 2004, Asociaţia oferea iniţial doar servicii de
cantină socială, adică o masă caldă pe zi pentru un număr restrâns de
persoane. Cu timpul, s-a simţit nevoia diversificării şi consolidării
acestor servicii, astfel încât, începând cu februarie 2004, fundaţia
Principesa Margareta a României s-a alăturat principalului proiect
desfăşurat de ASAS, şi anume “Centrul Comunitar Ghencea”. Timp de
trei ani, Fundaţia Principesa Margareta a României a contribuit cu resurse financiare atât la dezvoltarea Asociaţiei la
nivel organizaţional, cât şi la implementare programului. În această perioadă, cantinei sociale i s-au alăturat o serie
de alte servicii, începând cu programul de prevenire a abandonului şcolar, care se adresează copiilor din medii
defavorizate, susţinâdu-i pe aceştia în continuarea studiilor în condiţii cât mai bune, şi continuând cu ajutorul
material, ajutorul financiar de urgenţă, asistenţa medicală, consilierea juridică, consilierea psihologică, precum şi
Clubul Şomerilor şi Clubul Seniorilor.

Începând cu anul 2008, ASAS contribuie la susţinerea beneficiarilor săi prin două noi programe,
desfăşurate în paralel cu cele deja existente: bursele de studiu pentru elevii cu rezultate deosebite şi ajutorul
financiar. Primul proiect se adresează elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură, dar cu posibilităţi materiale
reduse. Douăzeci de astfel de copii vor primi un ajutor lunar de 100 de lei, timp de un an, sumă ce va fi folosită
exclusiv în interesul celor mici. Al doilea program constă dintr-un ajutor lunar de 100 de lei acordat familiilor cu
venituri modeste, pe o perioadă determinată, între trei şi şase luni. Zece familii beneficiază de acest ajutor, între
timp căutându-se şi soluţii pentru ieşirea din criză a familiilor.

În implemenatarea proiectelor sale, ASAS se bazează pe sprijinul partenerilor săi. Dacă Fundaţia
Principesa Margareta a României a susţinut Asociaţia timp de trei ani, iar în prezent se implică în dezvoltarea
organizaţională a acesteia, un partener de încredere este Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector
6. Începând cu 27 septembrie 2007, aceasta a semnat o convenţie de colaborare cu ASAS pentru susţinerea

proiectului “Centrul Comunitar Ghencea”, contribuind la buna
desfăşurare a proiectelor iniţiate şi derulate în acestă perioadă de
Asociaţie.
Aşadar, Asociaţia Sfântul Arhidiacon Ştefan este un factor important
pentru susţinerea persoanelor cu dificultăţi din zona Ghencea în special,
şi din sectorul 6 al Capitalei în general, desfăşurând numeroase
programe menite să rezolve o parte dintre problemele stringente ale
celor din comunitate, dar urmărind în acelaşi timp crearea unui spirit
comunitar, prin care fiecare membru al comunităţii să se simtă valorizat
şi să înţeleagă că şi el poate să îi ajute pe alţii la rândul său.
Admiterea beneficiarilor se poate realiza prin intermediul DGASPC
Sector 6 - Serviciul Prevenirea Marginalizării Sociale sau Serviciul
Anchete Psihosociale, Asistenţă şi Sprijin pentru Copil şi Familie.

Corina Burciu,
voluntar ASAS

CENTRUL COMUNITAR “GHENCEA”
- un parteneriat public-privat de succes -
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Primărie Sector 6
Adresă: Calea Plevnei nr. 147-149
Telefon: 021/318.01.48

021/529.83.19
Fax: 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


