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BALON ECOLOGIC DEASUPRA BUCUREŞTIULUI 
 
 În data de 12 august 2010, un grup de 40 de tineri români și francezi 
au înălţat un balon ecologic  deasupra Bucureștiului. Acţiunea a fost parte a 
proiectului Uniţi pentru  mediu’’ /,,Unis pour l’environnement‘’, derulat de Di-
recţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 6 și Centrul 
Social Tivoli din Marsilia, în colaborare cu Asociaţia CREATIV – Centrul de 
Resurse pentru Educaţie Animaţie Training Iniţiativă și Voluntariat.   

Lansat din Parcul Drumul Taberei, balonul s-a ridicat la peste 40 de metri, înăl-
ţime de la care a captat imagini asupra cartierului: parcului, spaţiilor verzi și 
blocurilor de locuinţe, cu scopul observării de către copii a aglomerării urbane 
și a importanţei plantelor în oraș și a protejării mediului. 

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

Programul acestui an a inclus și o excursie pe canalele Deltei și vizitarea Pădurii 
Letea. Tinerii s-au cunoscut în urmă cu doi ani, la București, când a avut loc o 

primă întâlnire în scopul promovării unei atitudini tolerante privind diferenţele culturale, încurajarea diversităţii culturale, pre-
cum și refuzul rasismului și atitudinilor discriminatoare. Anul trecut tema proiectului a fost ,,Mediul: Descoperire, Valorizare și 
Protejare’’, iar locaţia a fost de data aceasta Marsilia (Franţa), oferind 
participanţilor oportunitatea descoperirii mediului natural mediteranean 
și  a creionării portretului de viitor a lumii în care trăim, în conformitate 
cu ceea ce fiecare dintre noi poate să facă pentru a o îmbunătăţi. 

Beneficiarii români și francezi implicaţi în proiect au dificultăţi socio-
economice sau probleme de integrare socială, financiare, familiale ori 
psihopedagogice. 

În paginile 4-5 ale acestui număr veţi descoperi câteva impresii ale 
tinerilor participanţi la acest program.  

Din cuprins: 
•“Balcic, cuibul liniştit”-amintiri ale oamenilor de lângă noi - pagina 2; 
•www.asistentasociala6.ro - un instrument util de informare pentru 
toate categoriile de cetăţeni - pagina 3; 
•“Uniţi pentru mediu”- paginile 4-5; 
•“Prima zi de şcoală” - sfaturi pentru părinţi şi bunici - pagina 6; 
•“Formare profesională pentru o administraţie publică modernă” - 
pagina 7; 

Oamenii sunt grija noastră! 

 Asistenţă socială 6  

Publicaţia ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ 6, buletin informativ 

al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială și  Protecţia 
Copilului Sector 6, apare lunar 

și se distribuie GRATUIT     
cetăţenilor. 

 
www.asistentasociala6.ro 



 Declar deschis şi fără urmă de 
tăgadă: sunt îndrăgostită iremediabil de Balcic! 
Am citit despre el, despre regina Maria, despre 
felul în care regina l-a văzut ca pe un Alhambra 
(Alhambra este unul dintre cele mai importante 
monumente de arhitectură islamică din Spania) 
al României, despre dramele şi iubirile ce şi-au 
găsit întruparea acolo, despre intrigile şi bârfele 
care au învăluit Balcicul cu un văl de mister şi 
de freamăt şoptit, despre şcoala de artă, căreia i
-au trecut pragul nume mari precum Nicolae 
Tonitza, Jean Alexandru Steriadi, Ştefan 
Dimitrescu, Cutescu-Storck, Vasile Popescu, 
Francisc Şirato, Rodica Maniu, Dumitru 
Ghiaţă, S. Mutzner, Nicolae Dărăscu, Camil 
Ressu, Mac Constantinescu etc., despre faptul 
că până şi Blaga şi-a dorit o bucăţică de 
pământ acolo, despre dorinţa reginei ca inima să
-i fie îngropată acolo şi despre multe, multe 
altele. 
 Am ajuns prima oară la Balcic 
prin vara lui 2007 şi atunci am înţeles de 
ce se spune că cele mai frumoase culorii ale 
Mării Negre sunt acolo şi de ce şi astăzi 
pictorii peisagişti visează la un sejur de 
creaţie pe malurile acum bulgare. 
 
 Am trăit un ciudat sentiment de 
familiaritate şi stranietate în acelaşi timp. 
Simţeam fiorul românesc şi în acelaşi timp 
mi-era trist să aud limba bulgară în jurul 
meu, dar ar fi nedrept dacă n-aş spune că 
acolo româna este o limbă încă prezentă. 
Mici restaurante te-mbie cu meniuri scrise 
într-o română stricată, iar comercianţii au 
învăţat exact frazele care să te ademenească să 
cumperi. Plutea încă în aer ceva din melancolia 
perioadei interbelice, ceva din atmosfera care 
aminteşte poate de maniere elegante, rochii 
vaporoase şi pălării cochete. Mi-am promis că 
voi reveni la Balcic, ori de câte ori îmi va fi greu 
să recunosc senin că sunt româncă, mă voi 
întoarce, fie doar şi în gând, ori de câte ori se va 
naşte în mine dorinţa de a mă fi născut sau 
crescut într-o altă ţară sau cultură, ca şi cum 
acestă întoarcere mi-ar aminti că şi în România 
au existat şi mai există, stingher, oameni 
frumoşi. 
 
 Aşa că port Balcicul cu mine, aşa 
cum porţi amintirea unei iubiri frumoase care  
însă s-a încheiat trist, dar în care ai gustat din 
nectarul fericirii, pentru a simţi mai din plin 
gustul amar al pelinului.  

 
* * * 

 
 Intr-o frumoasă şi călduroasă zi de 
iunie, mă întâlnesc cu dna Ileana Grigorescu, o 
nouă beneficiară a Complexului de Servicii 
Sociala „Sfântul Nectarie”. Amânasem de 
câteva ori această primă întâlnire, din motive 
mai degrabă administrative decât personale. 
Doamna intră hotărâtă în cabinet şi, deşi 
iniţial afişează o atitudine destul de rezervată, 
poate chiar distantă, după nici 10 minute, 
reuşim să închegăm un dialog amical, lejer şi 
extrem de agreabil şi plăcut. Este cooperantă şi-
mi răspunde rapid la întrebări, dar nu cu 
rapiditatea celui care vrea să scape de ceva 
neplăcut, ci a celui care are siguranţa 
răspunsului. Are ochii vii şi întrebători, care 
dezvăluie o inteligenţă peste medie şi îşi 
însoţeşte discursul cu mişcări ample ale braţelor 
care nu fac altceva decât să coloreze imaginile 

pe care doamna mi le oferă cu generozitate. 
Dna Grigorescu are mai bine de 80 de ani, dar 
este şi acum o prezenţă elegantă, bine legată, 
atentă la detalii şi gata să nu accepte nici un 
compromis. Mi-am dat seama că am în faţa mea 
o femeie puternică, curajoasă care a ştiut 
întotdeauna încotro se-ndreaptă, cu o 
personalitate bine conturată şi cu o voinţă de 
fier, care priveşte drept înainte şi drept înapoi! 
 Vorbeşte atentă la cuvinte, preţioasă 
în imaginea pe care o creează în exterior, fără să 
fie teatrală sau superficială, atentă la mişcarea 
corpului pe care încearcă să-l stăpânească cu 
fermitate şi care nu-i răspunde întotdeauna 
prompt. Din când în când aruncă în discursul 
său câte o ironie fină sau o mică picanterie, pe 
care dacă nu eşti atent, poţi s-o pierzi lejer, 
ironie de care dumneaei se amuză complice, 
indiferent de reacţia ta. Am înţeles apoi că 
acesta a fost unul dintre mecanismele care au 
însoţit-o adesea atunci când viaţa i-a jucat vreo 

festă.  
 Din vorbă în vorbă, încercând să 
asamblez puzzle-ul istoriei sale personale, 
scapă, undeva în mijlocul unei fraze, 
următoarele cuvinte: „…şi sora mea, care s-a 
născut la Balcic…”. Ridic brusc privirea şi 
recunosc că nu am mai auzit nimic după 
cuvântul Balcic, aşa că repet cu ochi miraţi şi 
puls accelerat: 
 – Sora dvs. s-a născut la Balcic?” 
  – Da, pentru că tata a fost acolo…şi unchiul 
meu se îngrijea de curtea Reginei….şi noi am 
stat acolo o vreme…şi sora mea… Balcic toate 
se-nvălmăşeau în mintea mea. Auzeam, dar 
parcă nu reuşeam să înţeleg. Ceva în stomac a 
tresărit în mine, ca atunci când cineva atinge, 
fără să vrea, ceva profund în tine. Din acel 
moment m-am simţit legată de această 
persoană, printr-un tainic fir, care ar fi putut 

să-mi redea prin imaginea memoriei, a 
experienţei sale, prin ceea ce a trecut prin 
propria-i fiinţă, atmosfera aceea despre care 
citisem şi pe care mi-aş fi dorit s-o experi-
mentez, pe care am resimţit-o cu ochii imagi-
naţiei. 
- Şi aţi cunoscut-o pe Regină? 
- Da, sigur că da, aveam în jur de 7 ani! A 
fost o întâlnire memorabilă! Am divinizat-o! 
- Nu pot să cred!  
Era deja prea mult! Aveam în faţa mea o 
persoană care a cunoscut-o personal pe 
Regina Maria, care i-a auzit glasul, care i-a 
perceput prezenta delicată! Era un martor 
viu al unei perioade de glorie pentru 
România, o persoană care ar fi putut 

confirma sau poate infirma ceea ce citisem cu 
atâta sete despre Balcic. 
M-aş bucura dacă mi-aţi povesti despre 
perioada aceea... 
 Am primit confirmarea ei ca pe o 
binecuvântare. I-am mărturisit smerit 
îndrăgostirea mea de Balcic, admiraţia faţă de 
personalitatea Reginei Maria, fără să fiu 
neapărat o admiratoare înfocată a regalităţii, 
precum şi bucuria pe care mi-a dăruit-o această 
întâlnire. Când am pomenit despre frumoasele 
grădini, despre poveştile care circulă pe aleeile 
albe, despre cele câteva lucruri pe care le ştiam 
despre Balcic şi care mi-au fost confirmate de 
zâmbetul dumneaei, ochii doamnei Grigorescu s-
au umezit. Din acel moment, pasiunea noastră 
comună a născut între noi un tip de comunicare 
special, cu o fluenţă naturală, un curs ca un 
izvor care aduce cu el liniştea, potolirea unui 
tăvălug. 

 continuarea  în numărul viitor 
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 Sub acest generic continuă seria întâlnirilor literare ale Danielei Dumitrescu, psiholog în cadrul 
Complexului de Servicii Sfântul Nectarie, cu beneficiari care trăiesc în acest complex, oameni pe care viaţa i-a 
adus în apropierea noastră. Dna Grigorescu s-a născut în 1929 la Arad, dar a venit în Bucureşti pe când era foarte 
tânără. A lucrat în spitalul Titan, până a ieşit la pensie, respective în anul 1984. Este divorţată de mai bine de 30 
de ani şi nu are copii. S-a intrenat în cadrul C.S.S. “Sf. Nectarie” în mai 2009, fiind transferată dintr-un alt 
centru pentru persoane vârstnice. 

Balcic, cuibul linistit 
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www.asistentasociala6.ro  
- un instrument util de informare pentru toate categoriile de cetăţeni - 
Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 
pune la dispoziţia cetăţenilor un instru-
ment util şi eficient de comunicare, 
pagina web: www.asistentasociala6.ro. 
Aceasta este un mijloc online sigur şi 
eficient de informare a publicului larg 
cu privire la domenii de interes precum: 
alocaţii şi indemnizaţii, adopţie, drep-
turi pentru persoane defavorizate sau 
cu handicap, copii în dificultate, ser-
vicii de asistenţă şi îngrijire dedicate 
bătrânilor, cabinete socio-medicale etc.  

Accesând paginile 
www.asistentasociala6.ro, cetăţenii 
găsesc informaţii permanent actualizate 
despre serviciile sociale oferite, despre 
condiţiile şi modalităţile de obţinere, 
lista documentelor necesare pentru a 
beneficia de acestea, precum şi formu-
larele necesare. În secţiunea legislativă, 
cei interesaţi pot consulta legislaţia 
generală şi pe cea specifică protecţiei 
sociale. 

În acelaşi timp, site-ul pune la 
dipoziţia cetăţenilor atât un forum, cât 

şi un formular de contact, oferindu-le 
posibilitatea de a comunica si de a 
adresa întrebări, sugestii, referitoare la 
orice informaţie legată de activitatea de 
asistenţă socială. Specialiştii noştri 
răspund prompt tuturor solicitărilor. 
De la lansarea rubricii de sugestii şi 
întrebări online, peste  2200 de cetăţeni 
au fost consiliaţi cu privire la subiecte 
precum : indemnizaţia pentru creşterea 
copilului, adopţie, drepturi şi facilităţi 
persoane cu handicap ajutoare sociale şi 
prima de căsătorie.  

În intenţia de a asigura accesul 
neîngrădit la informaţie pentru toate 
categoriile de cetăţeni inclusiv pentru 
cei cu acuitate vizuală scăzută, pagina 
web a Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, 
www.asistentasocial6.ro, încă din luna 
mai 2008, a fost accesibilizată folosind 
instrumente moderne, conforme Web 
Accessibility Initiative (WAI), care 
garantează inclusiv persoanelor cu han-
dicap posibilitatea unei navigări lipsite 
de dificultăţi. Ca urmare a acestei ini-

ţiative, cei aflaţi în imposibilitatea de a 
folosi mouse-ul pot accesa informaţiile 
vehiculate cu ajutorul unor combinaţii 
sugestive a tastelor precum şi pentru 
persoanele care au probleme de vedere, 
sunt disponibile funcţii avansate de 
afişare mărită a textului şi utilizarea 
unor contraste care să faciliteze cititul. 
Persoanele cu dizabilităţi vor găsi toate 
îndrumările necesare la adresa http://
www.protectiacopilului6.ro/
document.php?doc=438 . 

Cu peste 25.000 de vizitatori 
lunar, pagina web a Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Sector 6 se află pe locul 14 în 
topul instituţiilor publice din România. 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului sector 6, în parteneriat cu Asociaţia 
Puzzle România, organizează în data de 07 septembrie 
2010, începând cu orele 09.30, la Sala de Consiliu a 
Primăriei Sector 6, din Calea Plevnei nr. 147-149, 
întâlnirea cu tema „Parteneri în integrarea şcolară a 
copilului cu tulburări din spectrul autist” 

Întâlnirea se desfăşoară în cadrul proiectului 
„Şanse la integrare” care are ca scop furnizarea 
serviciilor sociale, consiliere şi formare a adulţilor – părinţi 
şi specialişti care vin în sprijinul recuperării şi integrării 
copiilor cu autism în învăţământul de masă. 

Seminarul îşi propune ca împreună cu toţi actorii 
implicaţi în acest proces -  părinţi, cadre didactice, 
specialişti – să identifice instrumentele optime prin care 

beneficiarii direcţi, copiii cu autism din sectorul 6, să fie 
ajutaţi să se integreze în învăţământul de masă. 

Temele de discuţie propuse sunt: promovarea 
unor schimburi de experienţă între diverşi actori şcolari 
sau unităţi de învăţământ care şcolarizează copii cu 
cerinţe educative speciale; schimbul de experienţă între 
cadrele didactice din diferite şcoli în vederea formării şi 
informării în ceea ce priveşte identificarea şi gestionarea 
situaţiilor de elevi cu cerinţe educative speciale; 
susţinerea voluntariatului în rândul elevilor; îmbunătăţirea 
colaborării dintre şcoală, familie şi alte instituţii de la nivel 
local în scopul abordării situaţiei cerinţelor educative 
speciale cu conştientizarea nevoii de eforturi conjugate; 
intervenţia timpurie - premisă a integrării copilului cu 
tulburare de spectru autist în învăţământul de masă. 

Integrarea şcolară a copilului cu tulburări din spectrul autist – o şansă la normalitate 



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

“Proiectul "Uniţi pentru mediu" pentru mine a 
însemnat o experienţă nouă şi o amintire de neuitat. 
Excursia în Delta Dunării împreună cu animatorii şi copii 
francezi  fost o aventură ce va rămâne veşnic în mintea 
şi sufletul meu. Jocurile jucate împreună cu ei, au fost 
o provocare atât pentru ei cât şi pentru noi, învăţând să 
avem încredere unii în alţii, să ne cunoaştem mai bine 
atât pe noi cât şi limba noastră. 

Lansarea balonului ''BUMA'', tema principală a 
proiectului a fost ceva nou pentru mine, aflând lucruri 
noi despre mediul în care trăim. 

Mai pot spune că a fost un proiect minunat cu 
oamneni minunaţi, ce nu îl voi uita nicioadată. Îmi voi 
aduce aminte de clipele minunate petrecute alături de 
români şi francezi şi sper ca şi ceilalţi să simtă la fel.” 

 
Valentina Ciufu, 14 ani   

“UNIŢI PENTRU MEDIU” 
- tineri români şi francezi în mijlocul naturii - 

“Participarea mea în acest proiect a reprezentat 

o experienţă frumoasă, atât din punct de vedere al 

activităţilor, dar şi din punct de vedere al relaţiilor 

interumane, pe care le-am creat si dezvoltat în urma 

acestei întâlniri. Partea de socializare a constituit cel mai 

important lucru pentru mine, iar nivelul de integrare a 

fost destul de mare si realizat cu destul de multă uşurinţa, 

barielele de naţionalitate, etnie, religie, cultură şi limbă n

-au reprezentat un zid ci, doar o fereastră prin care am 

fost invitat să privesc şi să descopăr oameni noi.” 

Traian Ivănescu, 19 ani 

Cei aproximativ 40 de tineri români și francezi participanţi la proiect au avut la dispoziţie patru zile de expediţie în Delta Dunării, 
respectiv Sulina și șase zile petrecute în București pentru a propune și a dezbate idei referitoare la protecţia mediului înconjurător în cadrul 
unor activităţi specifice. Astfel, stimulative au fost excursia în Rezervaţia Naturală Letea, unde s-a vizitat stejarul care are o vechime de 750 de 
ani, lupta improvizată cu ,,piraţii somalezi” pe canalele Dunării, atelierele pentru construirea balonului, plimbările cu bicicleta prin parcul 
Herăstrău, jocul ,,caută comoara” organizat în Parcul Moghioroș și jocurile de pe echipe. 

Cu această ocazie tinerii francezi și români au descoperit că prin resurse limitate pot petrece un timp liber plăcut și inovativ atunci 
când ai ca aliat mediul înconjurător. Însă ceea ce și-a dorit mai mult acest proiect a fost să costruiască o punte de comunicare și de toleranţă 
între adolescenţii celor două ţări invitate la program. În ce măsură acest lucru s-a realizat ne-o mărurisesc mai bine câţiva dintre tinerii 
români participanţi: 
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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 !  

“Un proiect de mediu…dacă ai auzi așa ceva 
nu ai avea curajul să participi, dar dacă totuși ai participa 
ai fi foarte uimit. Ai cunoaște mediul în adevăratul sens al 
cuvântului. Anul acesta copiii sectorului 6 au  avut norocul 
să cunoască  Delta Dunării. Un loc unic în Europa, dar pe 
care mulţi nu îl consideră un loc minunat. Eu, deși am mai 
fost o dată când eram mai mică, nu am fost atentă la 
micile detalii care contează cu adevărat, iar acum le-am 
observat pe toate. Vieţuitoarele acvatice erau pline de 
viaţă, cele aeriene te încântau prin zborul lor haotic, iar 
nuferii te ameţeau cu frumuseţea lor. Întru-un cuvânt : 
Totul a fost minunat!” 

Luminiţa Gerea, 15 ani  

  
 ,,Mi-a placut foarte mult această 
experienţă pentru ca am avut ocazia sa 
cunosc o parte din copii francezi şi să 
particip la diverse jocuri şi activităţi alaturi 
de ei. 
In ciuda faptului ca nu am putut comunica 
foarte bine, deoarece nu toti din grupul de 
copii romani ştiu bine limba franceză, noi 
am reuşit să ne înţelegem, să ne ajutăm 
unii pe alţii şi să ne distrăm ipmreună. 
In final pot să spun ca îmi pare bine ca am 
acceptat să intru în acest proiect pentru ca 
mi-am făcut mulţi prieteni noi şi sper să 
ţinem legatura." 
 

 Andreea Morcov, 15 ani  
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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 !  

   REDAŢI COPIILOR PLĂCEREA DE A MERGE LA ŞCOALĂ ŞI 
BUCURIA DE A DESCOPERI!  

Prima zi de şcoală aduce mari emoţii atât copiilor cât şi 
părinţilor, iar acum în apropierea clopoţelului ne-am gândit să venim în 
ajutorul celor mici şi celor mari cu câteva sfaturi şi gânduri bune la 
începutul unui nou drum. Pentru început, am cerut câteva păreri atât 
unor foşti bobocei, cât şi părinţilor acestora: 

 
 Originali şi mereu surprinzători, cum  sunt 

copiii, au fost şi răspunsurile lor: “ Mie mi-era atât de 
somn …..aş fi vrut sa plec acasă!”, zice un băiețel zâmbit 
uşor în colțul gurii. 

 Altul, după vizibile eforturi de a-şi aminti, a 
zis mucalit: “M-au înghesuit ăia la intrarea în clasă şi 
n-am apucat să stau în prima banca, cum mi-a zis 
mama când am plecat de acasă”. O fetiță nerăbdătoare 
să povestească, evocă amintirea uniformei nou-nouță, a 
pampoanelor prinse în păr şi toată fața i se luminează 
de zâmbet. Dar la fel de repede îi dispare zâmbetul 
când îşi aminteşte dezamăgirea trăită în momentul 
întalnirii cu  doamna învațătoare, care era cam solidă 
si avea o voce mult prea stridentă pentru a încăpea, fie 
şi cu forța, în tiparul de învățatoare-Zână Bună pe care 
imaginația ei îl crease. Cei drept îi veniseră în ajutor  
scenariile mamei şi poezia învățată şi recitată cu atâta 
patos la terminarea  gradiniței: “ Învățătoarea mea e 
ca o zână bună….”  

Neputând să-şi stăpânească râsul un alt puşti, 
acum “veteran” în ale şcolii, povesteşte că până la 
începerea şcolii ai lui îi spuneau, de câte ori aveau 
ocazia, că vine ea, şcoala,  şi atunci o să vadă cum se 
va da milităria jos din pod. A aşteptat bietul copil în 
prima zi de şcoală să vadă cine e aia milităria şi cum 
coboara ea din pod. Care pod ? Asta era altă dilema, că 
doar  stăteau la bloc. Târziu şi-a dat seama ce voiau să 
însemne de fapt vorbele părinților.  

I-am întrebat şi pe părinții lor despre 
amintirea primei zile de şcoală din viața copiilor şi a 
lor ca parinți. În răspunsurile lor am regăsit, în egală 
măsură, grija, oboseala,  alergatura pricinuită de 
procurarea celor necesare începutului de an şcolar, 
preocuparea ca al lor copil să “nimerească” la o 
învățătoare sau la o clasă bună. Ascultându-i şi pe unii 
şi pe ceilalți, îmi păreau că nu au participat la acelaşi 
eveniment. 
  Acum, în prag de an şcolar, poate  ar fi bine, 
ca părinți, să dăm deoparte grijile şi să ne amintim ca 
undeva într-un ungher din  sufletul fiecăruia  şade 
încă micul şcolar de altădată. Iar dacă părintele care 
sunteți azi l-ar invita la un dialog deschis şi sincer şi l
-ar  ruga să facă ceva recomandări , cred că ar fi  cam 
aşa: 
• pentru un copil este foarte important să simtă că 

parinții îi acceptă şi împărtăşesc sentimentele: 
emoție, bucurie, teamă, nerăbdare etc; 

• simțindu-se înțeles, un copil este mai puțin 
tensionat;  

• trăiți bucuria şi emoția acestei zile unice, 
copilul rezonează cu starea dumneavoastră de 
spirit; 

• consultați-vă cu copilul când cumpărați 
rechizitele si hainele necesare, în definitiv el este 
cel care le foloseşte/poartă şi trebuie s-o facă cu 
plăcere; 

•    grijile, preocupările de ordin organizatoric 
sunt ale adultului, nu împovărați copilul, fie şi 

la nivel de conversație, cu aspecte a căror 
rezolvare nu țin de el; 

•    nu le construiți scenarii despre cum va fi sau 
nu va fi, despre cât vor fi de responsabili,silitori, 
disciplinați, politicoşi, cuminți, studioşi, 
ordonați………Un părinte cu greu se poate opri, 
nu? 

•    rolul cadrului didactic nu este de a fi extensia 
rolului de părinte, relationați cu aceştia ca 
atare şi lăsați-i să-şi facă treaba; 

•    stați de vorbă cu învățătoarea dacă aveți 
semnale că al dumneavoastră copil este 
marginalizat sau umilit; 

•    nu interveniți în conflictele dintre copii, 
aceasta este treaba învățatorului; 

•    nu încercați să transferați toate visele 
dumneavoastră neîmplinite pe umerii lui, este o 
povara care nu-i aparține şi nu e corect să 
procedați astfel; 

•    ascultați-vă copilul, invitați-l să împărtăşească 
experiența trăită ca  proaspăt şcolar, nu-l 
“scoateți la raport “ după revenirea de la şcoală; 

•    nu le atrageți în permanență atenția asupra 
ce trebuie să facă sau  nu; 

•    orice rezultat sau eşec sunt  ale copilului, nu  
ale dumneavoastră; 
Acest şcolar uitat într-un ungher de suflet ar 

mai avea de spus, dar se opreşte. Nu înainte, însă de a 
vă reaminti un lucru foarte pe cât de important pe atât 
de uitat şi de părinți şi de cadrele didactice: Redați 
copiilor plăcerea de a merge la şcoală şi bucuria de a 
descoperi! Se pare că, deşi esențiale, le-au fost 
confiscate şi transformate cu timpul într-un pachet de 
obligații, rețete şi constrângeri .  

Uităm încă de când au păşit în clasa I, dacă nu 
chiar mai devreme, că un copil  este în plin proces de 
descoperire a lumii. O lume mare şi întortocheată, cu 
înțelesuri ascunse şi pe care trebuie să o apuce de 
undeva. Adulții au hotărât să înceapă  cu litera A. 
Aşa… ca să existe un început, o prima zi de şcoală,... de 
viață,.. de părinte. Iar în acestă prima zi de şcoală, 
dragi copii şi părinți, şi lacrima şi zâmbetul sunt 
îngăduite în egală măsură. 

  Ana Bogdea, Irina Mihăilă 
     psihologi 
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 LAPTE PRAF GRATUIT ÎN 

SECTORUL 6 

 În luna august 2010, cei mai mici 607 locuitori 
ai sectorului 6 au primit gratuit 1572 de cutii de lapte 
praf, care se distribuie la centrul special amenajat din 
str. Prelungirea Ghencea nr.28, bloc C5, parter (Staţie 
RATB – Ghidiceni, Linii: 105, 368, 385). 
 Laptele se poate ridica în baza recomandării 
medicului de familie, într-o cantitate maximă de 2000 
gr/lună pentru fiecare copil.  
 Alături de reţeta prescrisă de medicul de familie, la ridicarea laptelui praf, este necesar să se prezinte 
certificatul de naştere al copilului (copie) şi buletinul părintelui. 
 Centrul de distribuire a laptelui praf funcţioneaza de luni până joi de la 8.00 la 16.30, iar vineri de la 8.00 la 

14.00. 

Formare profesională pentru o administraţie publică modernă 

 În prezenţa reprezentanţilor autorităţilor locale şi centrale, precum şi  a partenerilor din mediul privat, în data 
de 26 august 2010, la sediul Centrului Creştin Bucureşti a fost lansat cel de-al doilea proiect al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 cofinanţat din  Fondul Social European, în cadrul Programului 
Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, axa prioritară „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale 
managementului ciclului de politici publice”, domeniul de intervenţie „Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale”, 
operaţiunea „Module de pregătire în domenii ca achiziţiile publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte, 
licitarea şi managementul proiectelor”. 
Derulat pe o perioadă de 12 luni, proiectul “Formare profesională pentru o administraţie publică modernă” 
proiectul vizează pregătirea profesională a personalului din cadrul Direcţiei pentru Asistenta Sociala şi Protecţia 
Copilului – Primaria Sectorului 6, Bucureşti în domenii cheie, care vor sprijini îmbunătăţirea capacităţii organizatorice 
şi implementarea politicilor publice la nivel local, respectiv a „Programului Operaţional Multianual Bucuresti 2007 – 
2013” şi a „Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Bucuresti, 2008 – 2013”. 
GRUPUL ŢINTĂ al proiectului este format dintr-un număr de 178 de angajaţi ai DGASPC Sector 6 vor beneficia in 
mod direct de participarea la cele 5 sesiuni de instruire şi celor două seminarii tematice precum şi o vizita de studiu 
în Marea Britanie (166 persoane  module de formare si seminarii tematice, 12 persoane vizita de studiu).  
Valoarea totală a proiectului se ridică la valoarea eligibilă  892 932,00  lei, contribuţia din Fondul Social European 
reprezentând 875,073.36 lei (98%), contribuţia DGASPC Sector 6 fiind de 17858, 64 (2%).  
“Fondurile nerambursabile reprezintă o şansă reală de dezvoltare pentru comunitate, ne bucurăm că am reuşit să 
atragem aceste finanţări care aduc beneficii cetăţenilor sectorului. Anul acesta, DGASPC Sector 6 a primit evaluarea 
pozitivă  şi aprobarea celor 2 proiectelor depuse la autorităţile de management şi a atras finanţare nerambursabilă în 
valoare de peste 400.000 euro, un al treilea proiect fiind în prezent în etapa de evaluare, finanţarea solicitată 
ridicându-se la peste 160.000 euro. Obiectivul nostru în continuare este atragerea cât mai multor astfel de finanţări 
care nu numai ca ne permit dezvoltarea şi modernizarea serviciilor acordate cetăţenilor, dar permit şi economisirea 
banilor din bugetul local, care până la urmă sunt contribuţiile fiecăruia dintre noi”, a apreciat dl. Marius Lăcătuş, 
director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în cardul întâlnirii. 



 
 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială  
și Protecţia Copilului Sector 6  

 
Director General- Marius Lăcătuș 

 
Direcţia Economică  

Director General Adjunct - Gabriela 
Schmutzer 

 
Sediul Central: 

Adresa: Str. Cernișoara nr. 38-40; 
Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229 

Web site: www.asistentasociala6.ro  
E-mail: dgaspc6@yahoo.com 

Staţie RATB: Gorjului, Linii: 61, 62, 136, 137, 
236, 336; 

Staţia de Metrou – Gorjului 

 
Direcţia  

Protecţie Socială  
 

Director General Adjunct  - Alina Simion  
 

Adresa: Drumul Sării nr.2, sector 6 
Telefon/Fax: 021/4103020 

Localizare: Intersecţia Drumul Sării- Petre 
Ispirescu - Calea 13 Septembrie. 

Linii RATB: 96,139, 173, 226, 385. 
 
 

Direcţia  
Protecţia Copilului  

 
Director General Adjunct - Nicolae 

Gorunescu 
 

Adresa: Aleea Ţibleș, nr.64, sector 6 
Telefon/Fax: 021/3176311; 021/3176312; 

021/3176312 
Metrou - Crângași 

 
Linia Verde : 0800.800.660 

(apel gratuit) 
 

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

necesită intervenţia de urgenţă a echipei  
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0731.624.489 
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INFORMAŢII  UTILE 
 
Primărie Sector 6 
Adresă: Calea Plevnei nr. 147-149 
Telefon:   021/529.83.19; 
021/318.01.47 
Fax:          021/318.01.52 
Email: prim6@primarie6.ro 
Web: www.primarie6.ro 
 
Birou Unic  
Adresă: Calea Plevnei nr. 147-149 
Telefon:   021.529.83.23   
 
Evidenţa persoanelor 
Sediul Central 
Str. Hanul Ancuţei Nr.4, Sector 6 
Telefon:  +40214341331, 4341305 
FAX:      +40214341331 
 
Program: 
Luni –Miercuri  
8.00– 16.30 
Joi 8.00 –18.30 
Vineri 8.00 – 14.00 
www.evidentapersoanelor6.ro 
 
Biroul nr. 1– Secţia de Poliţie nr. 
20 
Telefon:  +40214341331 
Str. George Mihail Zamfirescu 
Nr. 52. 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 Pieţelor 
Adresa: Str. Crângaşi, nr. 29  
 Complex Comercial  
„Galeriile Crângasi“,  
Tel:  021/316.12.99 
 

 
Administraţia Şcolilor 
Adresă: Str. Fabricii, nr. 22, sector 6. 
Telefon: 021.430.51.42, 021.430.51.43 
Fax: 021.430.51.44 
E-mail: office@as6.ro 
Web: www.as6.ro 
 
Secţii de poliţie sector 6 
 
Secţia nr: 20 
Str. Falciu nr. 52 
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 
marţi – vineri: 8:30 – 16:30  
 
Administraţia Domeniului Public şi 
Dezvoltare Urbană Sector 6 
Adresa: Intrarea Aviator Gheorghe 
Caranda nr. 9 
Telefoane: 0214101681 
     0214100957 
     0214102550 
E-mail: contact@adpdu6.ro  
 
Serviciul Public pentru Finanţe  
Publice Locale Sector 6 
Adresa: Drumul Taberei nr. 18; 
Telefon: 0214107790; 0214107791; 
Linia Verde: 0800.800.221 
E-mail: sesizari@taxelocale6.ro 
www.taxelocale6.ro   
 
Direcţia Generală de Poliţia 
Comunitară Sector 6 
Str. Drumul Taberei nr. 18, sector 6 
Telefon: 0214131620; 
Fax: 0214131720; 
E-mail: office@politia6.ro 
www.politia6.ro 
 


