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Asistenţă socială 6

Oamenii sunt grija noastră!

Stimaţi cetăţeni,

Ca pentru majoritatea dintre noi,
trecerea dintre ani este un moment de analiză
a ceea ce am realizat până acum şi, totodată,
de alegere a proiectelor pe care le dorim
realizate în anul ce urmează.

Prin programele de asistenţă socială
derulate la nivelul sectorului 6 am vizat în
primul rând o reorientare a priorităţilor şi o
schimbare de strategie în acest domeniu.

Odată cu descentralizarea serviciilor către primăriile de sector, am
vrut să oferim cetăţenilor servicii prompte şi adaptate nevoilor diferitelor
categorii de beneficiari.

Dar finalitatea ajutorului social nu a fost întotdeauna corect
înţeleasă. Mai există încă tendinţa de a perpetua, la nivel local de
această dată, concepţia conform căreia autoritatea de stat este
obligată, fără rezerve, să ofere persoanelor defavorizate toate resursele
de care acestea nu dispun. S-a considerat că sprijinul acordat de stat
înseamnă o resursă aflată permanent la dispoziţia celor defavorizaţi, cu
scopul de a suplini lipsa propriilor mijloace de supravieţuire. O astfel de
mentalitate a încurajat dependenţa persoanelor asistate de ajutorul
primit, imobilismul lor şi al lucrătorilor implicaţi în acordarea serviciilor
sociale. Nu in ultimul rând, astfel de practici au atins demnitatea
persoanelor asistate şi au dus la stigmatizarea, marginalizarea şi uneori
chiar la excluderea lor din societate. Fenomene precum „copiii străzii“
sau cerşetoria sunt efecte directe ale acestui mod de a gândi. (Continuare

în pag. 3)

Cristian Constantin Poteraş

Primar al sectorului 6

La sfârşitul anului 2008, Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6 a organizat o serie de
manifestări dedicate celor mai frumoase
sărbători din an.

Specificul acelor zile de decembre a
prilejuit gesturi de solidaritate din partea
comunitaţii noastre, adresate copiilor şi
adulţilor defavorizaţi.

La jumătatea ultimei luni din an, albumul
„Iată, vin colindători!”, al
Corului Nostalgia, a fost lansat
în cadrul unui spectacol
susţinut la Plaza Romania.
Albumul este rodul colaborării
dintre Corul Nostalgia şi artişti
consacraţi precum Mirabela
Dauer, Nico, Alb Negru,
Mihai Trăistariu şi Raoul.

Aflat la al treilea
album, Corul Nostalgia adună
laolaltă copii incluşi în sistemul
de protecţie sau înscrişi la
cursurile şcolilor din sector.

Uniţi de aceeaşi pasiune pentru muzică, micii
artişti de la Nostalgia au încântat numeroasa
audienţă a spectacolului din incinta Plaza
România. Alături de Răzvan şi Dani, copiii au
primit încurajările unui public de toate
vârstele, ce a uitat pentru câteva ore de febra
cumpărăturilor de sezon. Spectacolul a fost
animat cu clovni şi confeti, în timp ce tombola
organizată cu acest prilej a menţinut
permanent suspansul din jurul evenimentului.

Pentru “Nostalgia”, spectacolul a
însemnat începutul unei perioade pline de
evenimente, grupul fiind invitat, în ultima
jumătate a lunii, la numeroase spectacole şi
emisiuni de televiziune. Într-una din aceste
apariţii publice, micii artişti însoţiţi de Raoul
au adus muzica şi bucuria bătrânilor găzduiţi
în centrul „Sf. Nectarie”, proaspăt inaugurat în
sectorul 6.

EMOȚIE ȘI DARURI LA FINAL DE AN!
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2009 - un an dedicat proiectelor sociale

moderne în sectorul 6
Apartamente sociale în sectorul 6 este
ultima etapă a procesului de desfiinţare a
cetrelor de plasament (case de copii),
început încă din 1998. Prin acest program,
copiii care mai sunt protejaţi în sistem
rezidenţial (casa de copii) vor beneficia
de o locuinţă obişnuită, de tip apartament,
în care alături de îngrijitori şi în funcţie de
vârsta şi capacităţile fiecăruia, vor
participa activ la activităţile gospodăreşti
şi la tot ceea ce implică viaţa într-un
mediu familial. Alături de confortul moral
pe care îl implică viaţa de familie, acest tip
de program reduce treptat dependenţa
tinerilor de serviciile noastre sociale şi
contribuie la integrarea lor în societate.
Un număr de 5 astfel de apartamente vor
fi puse la dispoziţia copiilor şi tinerilor
care părăsesc sistemul de protecţie
rezidenţial. Proiectul dispune de o sumă
totală de 2632500 euro, din care 36%
reprezintă contribuţie de la bugetul local
al sectorului 6.

Proiectul “Tu alegi!”, de
prevenire a violenţei în
şcoli, va fi extins la nivelul
mai multor licee din
sector, implicând elevi din
clasele a IX-a în
discutarea unor teme care
vizează dezvoltarea lor
p e r s o n a l ă ş i
c o n ş t i e n t i z a r e a
consecinţelor violenţei
între tineri. Festivalul de
artă şi sport “Tu alegi!”
este un eveniment de
amploare, adresat întregii
comunităţi, presupunând
d e s fă şu r a r e a u n o r
concursuri sportive şi
artistice între tineri, tineri
ce transmit mesajul că
aleg să se exprime într-un
mod creativ, nu agresiv.

Proiectul “Liga tinerilor
fotbalişti” oferă unui număr de
30 de copii ce provin din medii
defavorizate şanse de a se
integra într-o echipă de fotbal
ş i de a part ic ipa la
antrenamente şi competiţii
sportive organizate de către
instituţia noastră. Lucrul în
echipă şi atmosfera de
competiţie au efecte benefice
asupra acestor tineri, mulţi
dintre ei cu probleme de
adaptare.

“La teatrale cu matale!” şi
“Corul Nostalgia” sunt proiecte
lansate în urmă cu 2 ani de
către instituţia noastră în
scopul descoperirii micilor
talente şi al implicării copiilor
proveniţi din toate categoriile
sociale în activităţi care
s t imu le ază t a l en tu l ş i
capacităţile lor de comunicare.
Proiectele implică pregătirea
micilor artişti şi susţinerea
unor manifestări culturale care
să antreneze cât mai multi copii
şi adulţi din comunitate.

Proiectul “Tabere de dezvoltare personală” se află în faza de implementare şi îşi
propune implicarea copiilor delincvenţi sau cu comportament predelincvent în
activităţi de tip excursii şi tabere, departe de mediul obişnuit, ceea ce conduce la
responsabilizarea lor privind deciziile de viaţă

Proiectul “Şcoala părinţilor”
este o iniţiativă complementară
lucrului cu copiii şi are ca
obiectiv optimizarea comporta-
mentului părinţilor care întâm-
pină dificultăţi în relaţia cu
copiii lor.

Centrul pentru Adăpostirea Victimelor Violenţei în Familie “Sf.
Maria” este finanţat în cadrul programului de interes “Susţinerea
sistemului de servicii specializate prin finanţarea în parteneriat de
proiecte destinate dezvoltării şi menţinerii unităţilor pentru preve-
nirea şi combaterea violenţei în familie” fiind destinat consilierii şi
ocrotirii victimelor violenţei domestice.

Complexul de servicii sociale “Sf.
Nectarie”, proaspăt inaugurat la
sfârşitul anului trecut, cuprinde
“Componenta rezidenţială“ dedicată
persoanelor vârstnice fără locuinţă
(100 locuri) şi “Componenta de
recuperare şi integrare socială” , ce
cons tă d i n t r -un ca b ine t de
psihodiagnoză, consiliere psihologică
şi psihoterapie, şi o sală de
fizioterapie, aflate la dispoziţia
persoanelor în vârstă cu potenţial de
recuperare şi integrare îm societate.

Proiectul “Dreptul la şanse
egale” îşi propune să
dezvolte servicii de îngrijiri
comunitare complexe în
favoarea includerii sociale
a adulţilor cu probleme de
sănătate mintală şi în
f a v o a r e a r e d u c e r i i
spitalizării psihiatrice pe
termen lung.

Campania “Ajută-i cu adevărat!” de diminuare a fenomenului cerşetoriei în comu-
nitatea sectorului 6 este o altă acţiune importantă, constând în informarea popu-
laţiei, intervenţia prin adoptarea măsurilor de protecţie pentru copiii care cerşesc
precum şi sesizarea poliţiei în legătură cu exploatarea copiilor de către adulţi.
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În ceea ce ne priveşte, considerăm efortul

comunitar de întrajutorare ca având în principiu un

caracter temporar, în scopul susţinerii unui individ în

depăşirea unei situaţii de criză şi în dobândirea sau

redobândirea rolului său activ în societate. Toate

proiectele sociale ale sectorului 6, susţinute cu

resurse ale bugetului local, au avut la bază acest

principiu al respectării şi promovării autonomiei şi

demnităţii fiecărui membru al comunităţii noastre.

În paginile acestui prim număr al buletinului

informativ al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

şi Protecţia Copilului Sector 6, dedicat dumnevoastră

cetăţenilor sectorului 6, veţi regăsi câteva dintre

aceste proiecte de anvergură, susţinute şi din

contribuţia bănească a cetăţenilor sectorului.

În anul care începe vom continua şi vom

dezvolta acest program modern de într-ajutorare,

alocându-i cu precădere resursele noastre bugetare.

Contribuind la responsabilizarea şi autonomia

fiecarui membru al comunităţii, acest tip de asistenţă

socială transformă efortul nostru financiar într-o

investiţie de care vom beneficia cu toţii.

Cristian Constantin Poteraş

Primar al sectorului 6

Primul sosit a fost Moş Nicolae, încărcat cu

dulciuri şi jucării pentru cei 963 de copii din centrele de

plasament şi de zi, din creşele din sector, pentru cei

aflaţi la asistenţi maternali.

Moş Craciun nu s-a lăsat nici el aşteptat, sosind

cu sacul încarcat de daruri pentru cei mici şi cei mari. În

ajunul Crăciunului, Moş Crăciun a ţinut să lase pentru

fiecare copil şi bătrân din centrele noastre câte un cadou

cu haine, jucării, dulciuri, în total peste 1300 de

beneficiari.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului Sector 6 nu i-a uitat nici pe

beneficiarii din comunitate, 500 de bătrâni şi familii

nevoiaşe cu copii, cărora le-a oferit tichete cadou pentru

a întâmpina cum se cuvine Sărbătoarea Crăciunului.

Alături de efortul financiar al instituţiei noastre,

toate aceste daruri au devenit posibile şi prin contribuţia

sponsorilor, persoane fizice sau juridice, cărora le

mulţumim pe această cale pentru omenia şi spiritul de

solidaritate.

Daruri pentru beneficiarii serviciilor
sociale din sectorul 6

Ca în fiecare

an, în preajma

sărbătorilor de

iarnă Direcţia

Generală de

A s i s t e n ţ ă

S o c i a lă ş i

P r o t e c ţ i a

Copilului Sector 6 a oferit cadouri tuturor copiilor şi

bătrânilor protejaţi în centrele rezidenţiale din sector.

Moş Nicolae şi Moş Crăciun au venit cu sacii plini de

cadouri pentru cei mici şi cei mari aflaţi in îngrijirea

instituţiei noastre.

2009 - un an dedicat proiectelor sociale

moderne în sectorul 6

continuare din pag. 1

Premii de fidelitate

Noul an a debutat în sectorul 6 cu acordarea

unor premii deosebite, care încurajează viaţa de

cuplu. În data de 14.01.2009, la sediul instituţiei au

fost invitate 73 de persoane căsătorite, beneficiare

ale premiului de fidelitate pentru 50 de ani de

căsnicie.

În scopul stimulării familiei şi conştientizării

importanţei stabilităţii în cuplu, cele mai longevive

cupluri din sectorul 6 primesc premiul în valoare de

500 lei şi o diplomă pentru cei peste 50 de ani de

când formează o familie.

În cursul anului 2008 au fost acordate 862 premii

de fidalitate pentru cele mai longevive familii din

sectorul 6.
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Hotărârea de Guvern nr. 1648, din 10 decembrie 2008, privind actualizarea cuantu-
mului prestaţiilor sociale pentru protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu

handicap

Hotărârea de Guvern nr. 1663 din 10 decembrie 2008 privind indexarea cuantu-
mului alocaţiei lunare de plasament

Începând cu luna ianuarie 2009, cuantumul lunar al alocaţiei de plasament se
stabileşte la 97 de lei.

Art. 119 al Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
prevede:

(1) Pentru fiecare copil faţă de care s-a luat măsura plasamentului se acordă o
alocaţie lunară de plasament, care se indexează prin hotărâre a Guvernului. De această

alocaţie beneficiază şi copilul pentru care a fost instituită tutela, în condiţiile legii.
(2) Alocaţia se plăteşte persoanei sau reprezentantului familiei care a luat în

plasament copilul sau tutorelui.

Modificări legislative la început de an

Începând cu

luna ianuarie

2009, nivelul

p r e s t a ţ i i l o r

s o c i a l e

prevăzute de

L e g e a n r .

144/2006 privind

protec ţ i a ş i

p r o m o v a r e a

d r e p t u r i l o r

persoanelor cu handicap, este următorul:

Indemnizaţie lunară, indiferent de venituri:

1. în cuantum de 202 lei, pentru adultul cu

handicap grav;

2. în cuantum de 166 lei, pentru adultul cu

handicap accentuat;

Buget personal complementar lunar, indiferent

de venituri:

1. în cuantum de 91 lei, pentru adultul cu

handicap grav;

2. în cuantum de 68 lei, pentru adultul cu

handicap accentuat;

3. în cuantum de 33,5 lei, pentru adultul cu

handicap mediu.

Pentru informaţii suplimentare privind cuantumul unor prestaţii sociale, vă rugăm să accesaţi pagina web a insti-
tuţiei noastre, www.asistentasociala6.ro sau să ne contactaţi online la adresa dgaspc6@yahoo.com
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Hotărârea de Guvern nr. 1662 din 10 decembrie 2008 privind
majorarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copil

Luna ianuarie a anului 2009 aduce noutăţi şi în ceea ce
priveşte alocaţia de stat pentru copil, al cărei cuantum stabilit este
de 42 lei.

Excepţie face alocaţia de stat acordată copiilor în vârstă de
până la 2 ani, respectiv copiilor de până la 3 ani (în cazul copiilor
cu handicap), al cărei cuantum este de 200 lei lunar.

Modificări legislative la început de an

Hotărârea de Guvern nr. 1664 din 10 decembrie 2008 privind
indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei

pentru copiii nou-născuţi

Începând cu luna ianuarie 2009, nivelul lunar al venitului minim garantat (ajutor social) prevăzut
de Legea nr. 416/2001 este de:

a) 196 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
b) 272 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
c) 339 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
d) 402 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
e) câte 27 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din fa-

milie.
Totodată, nivelul lunar al venitului minim garantat pentru persoana singură este de 108 lei, de la

data de 1 ianuarie 2009.

În conformitate cu prevederile Legii 416/2001, beneficiază de ajutor social familiile şi persoanele
singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat stabilit prin
hotărâre de guvern.

Cei interesaţi se pot adresa Serviciului Ajutor Social din cadrul DGASPC Sector 6 situat în Str.
Drumul Sării nr. 2, telefon/fax-0214103020, interior 319.

Pentru informaţii suplimentare privind cuantumul unor prestaţii sociale, vă rugăm să accesaţi pagina web a insti-
tuţiei noastre, www.asistentasociala6.ro sau să ne contactaţi online la adresa dgaspc6@yahoo.com

Începând cu luna ianuarie 2009, cuantumul alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzut de Legea
nr. 416/2001, este de 230 lei.

Pentru copiii născuţi în anul 2008, cuantumul alocaţiei de stat pentru copiii
nou-născuţi este de 213 lei.

Prin sintagma copil nou-născut se întelege copilul în vârstă de până la 12 luni.
Beneficiază de alocaţia pentru copilul nou-născut mamele, pentru primii 4 copii

născuţi vii.
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Informarea si

dialogul cu cetatenii

Serviciile şi activităţile DGASPC Sector 6 s-au reflectat în

mass-media centrala prin 320 apariţii.

Peste 200.000 de

utilizatori au vizitat în anul
2008 pagina web a instituţiei
www.asistenţasocială6.ro .

Au fost înregistrate 400

petiţii online ale cetăţenilor,
în timp ce un număr mediu

de 110 cetăţeni au fost

îndrumaţi şi consiliaţi zilnic
direct de la ghişee.

Servicii pentru copii

Un număr de 99 de copii aflaţi în dificultate din sector se află în

îngrijirea a 85 de persoane atestate ca asistent maternal profesionist.

730 de copii proveniţi din familii sărace au beneficiat de servicii

de consiliere şi suport în scopul depăşirii situaţiei dificile şi a prevenirii
separării copilului de familia naturală.

222 de copii au fost protejaţi prin măsuri de plasament în familii.

Pe parcursul anului, 820 de copii au fost evaluaţi de către specialiştii noştri, primind certificat de încadrare

într-o categorie de persoane cu handicap şi de orientare şcolară şi profesională adaptat nevoilor particulare
ale fiecăruia.

Pentru copiii şi tinerii care frecventează cursurile de învăţământ în sectorul 6, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a organizat programul de combatere a violenţei în şcoli “Tu alegi!”, la

care au participat peste 1000 de copii.

313 copii au fost protejaţi în centrele de tip rezidenţial şi în căsuţe de tip familial (în parteneriat cu

organizaţii nonguvernamentale), 40 dintre ei părăsind sistemul de protecţie.

332 de copii au fost incluşi în programul centrelor de zi pentru copii şcolari (5 centre în 5 şcoli generale din

sector—Reţeaua Licurici) şi în centre specializate pentru copii cu deficienţe sau cu probleme
comportamentale (Speranţa, Pandora, Domniţa Bălaşa şi Sf. Andrei).

45 de persoane / familii au fost atestate în vederea adoptării unui copil, 19 copii fiind adoptaţi in anul 2008.

Peste 300 de cadre didactice din sector au participat la campania de popularizare a drepturilor copilului,

campanie realizată în anul 2008 de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6.

600 de copii cu vârsta între 0 şi 3 ani au beneficiat de servicii de educaţie şi îngrijire, în program de zi sau

săptămânal, în cadrul celor 3 creşe din sector.

Anul 2008 În cifre

Începutul unui nou an de

servicii cu caracter social, dedi-

cate categoriilor defavorizate,

ne prilejuieşte şi un moment de

bilanţ. Cele două pagini aflate

în faţa dumneavoastră cuprind

sinteza în cifre a activităţii

noastre din 2008. Vă invităm să

le parcurgeţi cu speranţa că

veţi aprecia munca şi realizările

noastre de zi cu zi.

Marius Lăcătuş
Director executiv

al DGASPC Sector 6
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10.245 de persoane cu handicap din sectorul 6 au beneficiat de evaluare

complexă, încadrare în grad de handicap, de serviciile şi drepturile aferente gradului
de handicap (Indemnizaţie şi buget personal complementar).

Instituţia noastră a acordat facilităţi (abonamente RATB, cartele Metrorex şi bilete

CFR) de care au beneficiat 9878 persoane domiciliate pe raza sectorului 6.

Peste 500 de persoane cu handicap au beneficiat de consiliere în vederea

reintegrării sociale, de kinetoterapie, masaj, consiliere psihologică sau art-terapie ,
în cadrul centrelor de consiliere şi recuperare.

Persoanelor sau familiilor sărace le-am acordat ajutoare pentru

încălzirea locuinţei cu gaze naturale sau cu lemne - 3200 beneficiari.

Acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în sistem centralizat

(RADET) pentru 41.390 persoane.

S-au acordat 796 ajutoare sociale (o medie lunară de 67 beneficiari),

556 alocaţii complemenatare şi 1301, alocaţii de susţinere pe parcursul

întregului an, cu o valoare totală de 210.000 lei.

862 cupluri care au împlinit peste 50 de ani de căsătorie au primit premiul de fidelitate, în valoare

totală de 431.000 lei.

Pentru persoanele în vârstă am avut în permanenţă la dispoziţie un
set de servicii specifice, printre care enumerăm: îngrijire şi masă la domiciliu -

750 beneficiari lunar; masa la cantină - 66 beneficiari lunar; produse

auxiliare de îngrijire - 63 beneficiari lunar; pachet lunar cu alimente - 136

beneficiari şi pachet lunar cu produse de menaj pentru 22 de beneficiari.

Am inaugurat un complex de servicii pentru 100 persoane vârstnice.

Anul 2008 În cifre

Servicii pentru adulti

Finantare

nerambursabila

3.500.000 lei reprezintă valoarea

totală a proiectelor cu finanţare
nerambursabilă (bani din surse
europene) derulate de instituţia
noastră.

Alocatii Si

indemnizaTii

4000 de bebeluşi au primit alocaţia de nou-născut şi

trusoul în valoare totală de aprox. 1.420.000 lei.

2733 de mămici au solicitat indemnizaţia de creştere a

copilului, alte 877 optând pentru stimulent. Pentru

6500 de copii s-a acordat pentru prima dată alocaţia

de stat.

Parteneriate public—private

1.610.000 lei reprezintă valoarea totală a subvenţiilor acordate partenerilor noştri, organizaţii

nonguvernamentale, pentru servicii de asistenţă socială destinate cetăţenilor sectorului.



Din numărul viitor:

 Extinderea serviciilor sociale
prin intermediul parteneri-
atelor public -private în sec-
torul 6

 Adopţia - o familie pentru
fiecare copil

 Sistemul de îngrijire timpurie
a copilului: Creşele din sec-
torul 6

 Sfatul juristului - sprijinirea
persoanelor vârstnice.
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Conform ultimelor prevederi legale, modalitatea de calcul a

indemnizaţiei pentru creşterea copilului s-a modificat după cum

urmează:

Părinţii pot opta fie pentru

obţinerea indemnizaţiei în

valoare de 85% din media

veniturilor nete realizate în

ultimul an anterior naşterii

copilului, dar nu mai mult de

echivalentul a 3 salarii medii

brute pe ţară, fie pentru 600

lei/lună.

Mămicile sau tăticii cu

domiciliul în sectorul 6, care nu se află în prezent în concediu de

creştere a copilului şi care doresc să solicite indemnizaţia lunară

pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani (3 ani în cazul

copilului cu handicap), vor depune cerere la sediul Direcţiei Generale

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 din str. Drumul

Taberei nr. 18, la Serviciul Alocaţii şi Indemnizaţii. Cererea trebuie

însoţită de o serie de documente pe care le enumerăm alăturat.

Părinţii care în prezent beneficiază de stimulentul pentru

creşterea copilului şi doresc să obţină indemnizaţia conform noului

mod de calcul, precum şi cei care solicită să beneficieze de

indemnizaţie în locul soţului/soţiei, se vor adresa instituţiei noastre la

aceeaşi adresă.

Persoanele aflate deja în plata indemnizaţiei de 600 lei/lună,

care doresc recalcularea indemnizaţiei pentru creşterea şi îngrijirea

copilului, este necesar să adreseze o cerere la Agenţia pentru

Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti, str. Hambarului nr 6, sector

2, Bucureşti (zona Stadion Lia Manoliu/Electroaparataj, linie RATB 90

şi 104, telefon: 021.250.90.20 ; 021.250.90.21; 021.250.90.22 ).

Actele necesare acordării indemnizaţiei/
stimulentului pentru creşterea copilului până la 2 ani (3 ani
pentru copilul cu handicap).
1. Cerere (ANEXA 1 la H.G. 1682/2008, publicată în M.Of.

872/23.12.2008); formularul se găseşte pe pagina web a
instituţiei noastre, www.asistentasociala6.ro

2. Actul de identitate al solicitantului - (copie si original);
3. Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită

dreptul (copie şi original); hotărârea judecătorească de
încredinţare în vederea adopţiei sau de încredinţare a
adopţiei, hotărârea judecatorească sau hotărârea comisiei
pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului
sau a plasamentului în regim de urgenţă (copie şi
original);

4. Certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după
data de 1 ianuarie 2006 (copie si original);

5. Actele doveditoare privind realizarea de venituri precum
şi nivelul lunar al acestora eliberate de angajatori sau
autorităţi competente sunt următoarele:
 Dovadă eliberată de angajator din care să rezulte :

că persoana îndreptăţită a realizat venituri
salariale supuse impozitului pe venit, potrivit
Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei
naşterii copilului;

nivelul lunar al acestora;
prima şi ultima zi de concediu de maternitate;
data împlinirii celor 42 de zile reprezentând

concediul de lăuzie;
prima zi de concediu de creşterea copilului.

 sau - dovadă privind veniturile realizate în anul
fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/
sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii
anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de
impunere eliberate de autorităţile competente;

 sau - dovadă eliberată de autorităţile competente,
în cazul persoanelor care realizează venituri
neimpozabile;

 sau - dovadă eliberată de autorităţile competente,
în cazul asociaţilor unici; - dovada eliberată de
autorităţile sau angajatori din care să rezulte data
de la care solicitantul se află în concediu pentru
creşterea copilului.

6. Dosar cu şină din carton (coperţi întregi);
7. Alte acte după caz;
8. Pentru plata indemnizaţiei în cont bancar este necesar

extras de cont, deschis la BCR, BRD, CEC,
ProCredit, Transilvania, Romextera, Alpha, Piraeus, pe
numele solicitantului la o unitate bancară din Bucureşti.

Indemnizaţie creştere copil
- ultimele prevederi legislative -

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Sector 6

Director Executiv - Marius Lăcătuş

Direcţia Economică
Director Executiv Adjunct - Gabriela Schmutzer

Sediul Central:
Adresa: Drumul Taberei nr. 18, sector 6
Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229

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

Statie RATB: Complex Orizont, Linii: 69, 71, 90, 93, 105, 126, 168,
268, 368;

Direcţia Protecţie Socială
Director Executiv Adjunct - Alina Simion

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

Localizare: Intersecţia Drumul Sării- Petre Ispirescu - Calea 13 Sep-
tembrie

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

Direcţia Protecţia Copilului
Director Executiv Adjunct - Nicolae Gorunescu

Adresa: Sos. Orhideelor nr. 2D, sector 6
Telefon/Fax: 021/3176311; 021/3176312; 021/3176314

Metrou - Grozăveşti


