ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6
nr. 101/30.06.2021 privind avizarea Programului integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al
municipiului București 2021-2030, solicitarea către Consiliul General al Municipiului București
să aprobe Programul integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București
2021-2030 și revocarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 286/11.12.2018

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de
specialitate al Direcției Fonduri Externe nr. 761/11.05.2022, din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Sectorului 6;
Văzând avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Sectorului 6, nr. 5;
Ținând cont de H.C.L al Sectorului 6 nr. 101/2021 privind avizarea Programului
integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030, solicitarea
către Consiliul General al Municipiului București să aprobe Programul integrat de dezvoltare
urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030 și revocarea Hotărârii Consiliului
Local al Sectorului 6 nr. 286/11.12.2018, precum și Hotărârea Consiliului General al
Municipiului București nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea Programului integrat de
dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030;
Luând în considerare prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență aprobat
de către Comisia Europeană la data de 27.09.2021 și de către Consiliul Uniunii Europene la
data de 28.10.2021;
În conformitate cu prevederile:
- Ghidului Specific pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR),
Componenta C10 – Fondul Local;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea
cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate
României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și
completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri
pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru
accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de
redresare și reziliență;
- Hotărârii Guvernului nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență,
precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și
reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. c) și alin. (3),
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local al Sectorului 6
HOTĂRĂŞTE:
Art. I. Se avizează modificarea și completarea Programului integrat de dezvoltare
urbană a sectorului 6 al municipiului București 2021-2030 prevăzut în Anexa la
H.C.L. al Sectorului 6 nr. 101/2021, după cum urmează:
Anexa 5 a P.I.D.U. - ASISTENȚĂ ȘI INCLUZIUNE SOCIALĂ, se înlocuiește cu
Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II. Se solicită Consiliului General al Municipiului București să aprobe modificarea
și completarea Programului integrat de dezvoltare urbană a sectorului 6 al municipiului
București 2021-2030, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 437/2021, conform anexei la prezenta
hotărâre.
Art. III. (1) Primarul Sectorului 6 prin direcțiile și instituțiile publice implicate vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.
(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor,
prin grija Secretarului general al Sectorului 6.
Art. IV. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă,
în termenul prevăzut de lege.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Lucian Dubălaru

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)
din O.U.G. nr. 57/2019
Secretarul general al Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.: 111
Data: 13.05.2022

_______________________________________________________________________________________________________
Bucureşti, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730
Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6@primarie6.ro;
facebook.com/PrimariaSectorului6
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Există diferențe regionale mari din prisma nivelului sărăciei.
Astfel, în regiunea Bucureşti-Ilfov, în care se află Sectorul 6, a
fost înregistrată cea mai mică proporţie de persoane expuse
riscului de sărăcie la nivel național, unde numai 3 procente din
populaţie trăiesc în sărăcie relativă.
Conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate din România,
la nivelul Sectorului 6, în urma referendumului realizat în anul
2011, din totalul populației a fost identificat un procent de
17,95% ca trăind în zone dezavantajate.
Zone dezavantajate pe locuire. Se referă la cartiere în care o
parte importantă din locuitori trăiește în locuințe neadecvate, și
poate prezenta sau nu un nivel scăzut de educație,
însă majoritatea populației are un loc de muncă pe piața
formală a muncii. Această categorie include părți ale orașelor
cu o infrastructură ce lasă de dorit și cartiere vechi de case
situate la periferiile orașelor, de asemenea, cu
infrastructură precară sau deloc. Include totodată zone de
blocuri sau case, în principal construite în anii ’60‐70, care sunt
în stare precară și pe care locuitorii nu au resursele necesare
pentru îmbunătățiri și renovare. Aceste zone sunt eterogene din
punct de vedere al populației. Locuințele pot fi deținute de
persoane în vârstă, cu probleme cronice de sănătate. De
asemenea, în această categorie intră și zonele urbane cu mulți
chiriași tineri, având un bun nivel de educație, care însă nu‐și
permit să își cumpere propria locuință (ca de exemplu în
cartierul Constantin Brâncuși și în campusurile universitare). În
concluzie, o zonă urbană dezavantajată pe dimensiunea locuire
este o zonă în care sunt condiții de locuire precară, dar nu are un
nivel scăzut de ocupare în sectorul formal și care poate prezenta
sau nu un nivel scăzut de educație. Conform recensământului din
2011, 9,38% din populația Sectorului locuiește în astfel de
zone.
Zonele dezavantajate pe ocuparea forței de muncă sunt, prin
definiție, zonele în care locuitorii nu prezintă un deficit
educațional, însă nu reușesc să găsească un loc de muncă în
sectorul formal, indiferent de condițiile lor de locuit (condițiile
de locuit variază și nu definesc zona). Această categorie se
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referă în general la zone care au avut în perioada comunistă o concentrare mare de întreprinderi.
Majoritatea locuitorilor din aceste zone au un nivel de educație mediu și dețin diverse calificări
profesionale, în general, în domeniul industriei. Însă, după 1990 aceștia s‐au confruntat cu închiderea
fostelor întreprinderi socialiste. În ciuda existenței unei forțe de muncă profesional calificată, aceste
zone au avut parte de puține investiții private în ultimii douăzeci de ani și, drept consecință,
există oportunități reduse de angajare în sectorul formal. Gradul scăzut de populația a Sectorului 6
încadrată aici, de doar 0,32%, se datorează faptului că cetățenii Sectorului pot găsi locuri de muncă în
celelalte sectoare ale Bucureștiului sau în județul Ilfov.
Zonele dezavantajate pe capital uman includ persoane cu un nivel scăzut de educație formală care pot
avea un loc de muncă sau nu, dar ale căror condiții de locuit sunt considerate standard pentru zonele
urbane din România. Aceste zone urbane sunt locuite de persoane necalificate, care lucrează în
agricultură, construcții sau alte sectoare, în multe cazuri, informal. Nivelul de ocupare în sectorul formal
este de regulă scăzut, dar spre deosebire de tipul anterior, acesta este cauzat de nivelul scăzut de capital
uman. Prin urmare, intervențiile în acest tip de zone trebuie să se concentreze pe calificarea forței de
muncă.
Zonele urbane marginalizate sunt zone urbane ce acumulează dezavantaje din perspectiva capitalului
uman, ocupării forței de muncă și a locuirii. În cele mai multe cazuri, acestea sunt zone intraurbane,
sărace, izolate din punct de vedere social și care nu sunt reflectate în statisticile privind ratele de sărăcie
calculate la nivel de localitate sau județ. Zonele marginalizate sunt adevărate pungi de excluziune
socială care concentrează persoane cu nivel scăzut de capital uman (nivel scăzut de educație, stare
precară de sănătate, număr ridicat de copii), cu nivel scăzut de ocupare în sectorul formal și condiții
precare de locuire. În multe cazuri, locuitorii acestor zone au școli segregate, la care numai familiile
sărace își duc copiii și locuiesc în blocuri de proastă calitate sau în mahalale, marcate de teamă și mici
infracțiuni. Puternica stigmatizare cu care sunt asociate aceste locuri, pe lângă lipsa sau slaba calitate a
serviciilor (educație, sănătate, infrastructură) reduc drastic șansele populației de a scăpa de sărăcie.
Aceste zone sunt candidatele cele mai potrivite pentru intervențiile de tipul dezvoltării locale plasate
sub responsabilitatea comunității realizate în orașele din România. Zona Giulești-Sârbi din cartierul
Giulești este o astfel de zonă.
La nivel urban național, 3,2% din populația urbană, 2,6% dintre gospodăriile din urban și 2,5% dintre
locuințele din urban se află în zone marginalizate. Din totalul copiilor (0‐17 ani) care trăiesc în mediul
urban, 5,8% sunt în zone marginalizate, prin comparație cu 3,2% din total populație urbană. Alți 16,6%
dintre copii trăiesc zone dezavantajate pe capital uman, prin comparație cu 11,7% din total populație
urbană. Doar 4,9% dintre persoanele neocupate în sectorul formal trăiesc în zone marginalizate. Dintre
toate locuințele urbane neconectate la electricitate, 24,7% sunt în zone marginalizate.
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Tabel 1. Populația în zone dezavantajate din Sectorul 6
%
%
Populați %
% populație
a stabilă populație populație
populație în zone
în zone
în zone
în zone
dezavantajat
nedezava dezavantaj dezavant e pe capital
ntajate
ate pe
ajate pe
uman
locuire
ocupare
367.76
82,05
9,38
0,32
2,32

% populație
în zone
marginalizat
e

% populație
în zone cu
instituții sau
sub 50 de
locuitori

0,33

5,59

Sursa: DGASPC, date proprii, 2021

Din anul 2005, de la înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector
6, harta serviciilor sociale destinate comunității s-a schimbat radical, locul vechilor instituții de protecție
(case de copii și centre pentru adulți) fiind luat de unități și servicii moderne, în care beneficiarii sunt în
primul rând informați, consiliați și încurajați să depășească situațiile dificile cu care se confruntă.
Copiii și adolescenții din Sectorul 6 dispun în prezent de 6 centre de zi destinate creșterii, îngrijirii și
educării copiilor de vârsta antepreșcolară (3 centre cu o capacitate de 940 locuri), și de vârstă preșcolară
(3 centre cu o capacitate totală de 215 locuri), 2 centre destinate recuperării, îngrijirii și educării
preșcolarilor cu handicap, un centru destinat recuperării și reabilitării copiilor cu dizabilități – centru de
terapie și recuperare de zi, 3 centre de zi pentru copiii de vârstă școlară, un centru de plasament care
dispune de un modul de primire în regim de urgență, rețeaua asistenților maternali profesioniști – cu o
capacitate de 80 AMP, un complex de apartamente sociale pentru copii și tinerii care părăsesc sistemul
de protecție, 2 căsuțe de tip familial pentru copii cu dizabilități grave, un internat dedicat copiilor cu
deficiențe de auz și o cantină care deservește copii cu dizabilități pshice care frecventează școala
specială. La acestea s-au adaugat o serie de programe de prevenire și abilitare în comunitate precum:
Tabere de cartier, Școala părinților, Tu alegi! (program de combatere a violenței în școli și licee), La
teatrale cu matale!, Liga tinerilor sportivi, SocialXChange și Centrul de Recreere şi Dezvoltare
Personală „Conacul Golescu Grant” - proiect care oferă o alternativă de petrecere a timpului liber, prin
integrare socială a copiilor, implicându-i în activităţi artistice, culturale, sportive, tehnico-stiintifice.
(teatru, dans modern, muzică (canto, chitară), arte plastice (pictură, artă grafică, modelaj), şah, karate,
informatică, etc.).
În contextul restricțiilor impuse de pandemie, accesarea serviciilor de zi pentru copii a fost profund
afectată, o parte dintre structuri funcționând la jumătate din capacitate. În domeniul protecției
persoanelor adulte (persoane vârstnice, persoane singure etc.), DGASPC Sector 6 sprijină prin consiliere
aceste categorii de persoane aflate în nevoie şi asigură servicii adecvate cu scopul refacerii şi dezvoltării
capacităților individuale şi familiale pentru a depăşi situațiile dificile în care se află prin acordarea de
3
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suport financiar, material şi juridic. De asemenea, se asigură măsuri de protecție necesare pentru
reabilitarea persoanelor adulte care s-au aflat în situații de risc.
În contextul pandemiei, numărul solicitărilor privind asigurarea de servicii sociale la domiciliu pentru
persoanele vârstnice afectate de sărăcie și de lipsa posibilităților de deplasare a crescut cu peste 30%
față de anul 2019, de asemenea, numărul solicitărilor privind persoanele adulte din comunitate care au
tulburări de comportament, probleme psihice pentru care se solicită luarea unor măsuri de protecție a
înregistrat o creștere considerabilă: DGASPC Sector 6 a primit în anul 2020 cel puțin o sesizare pe
săptămână cu privire la persoane aflate în situații de risc pentru propria viață și a celorlalți membri ai
comunității.
În domeniul protecției persoanelor cu handicap, se asigură respectarea drepturilor acestora prin
acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare şi
formare profesională, precum şi alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile persoanelor cu handicap.
Persoanele adulte beneficiază de servicii complexe, acordate atât de DGASPC Sector 6, cât și prin
parteneriate public private cu diferite organizații non guvernamentale care susţin familiile cu venituri
reduse, persoanele singure aflate în nevoie, precum şi bătrânii cu probleme de sănătate, dependenţi de
servicii sociale specializate, cu scopul reintegrării sociale şi al depăşirii situaţiilor dificile în care se află.
La nivelul DGASPC 6 funcționează două centre rezidențiale pentru persoane vârstnice și un serviciu de
recuperare socio-medicală (inclusiv salinoterapie), o rețea de îngrijiri la domiciliu cu o capacitate de 30
de locuri, funcționează 2 adăposturi de noapte, un centru de abilitare și realibitare persoane adulte cu
deficiente neuropshice, un centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități. Până în luna martie 2020,
au funcționat 6 cluburi ale seniorilor, dar care, în contextul restricțiilor împuse de răspândirea virusului
Sars-cov-2 au avut activitatea de furnizare a serviciilor sociale profund afectată, impunându-se
suspendarea activității și schimbarea destinației spațiilor.
DGASPC Sector 6 a implementat în perioada 2012 – 2018 un număr de șapte proiecte cu finanțare
nerambursabilă prin care a oferit servicii de consiliere și calificare profesională pentru aproximativ 6000
de persoane aparținând unor grupuri vulnerabile precum persoane cu handicap, femei singure, romi sau
familii cu mulți copii.
Totodată a continuat dezvoltarea serviciilor sociale prin atragerea de finanțare nerambursabilă și
parteneri externi, în perioada 2018 -2021 a accesat și demarat implementarea unor proiecte precum
Program Integrat Educație pentru Diversitate – dedicat comunității defavorizate Giulești Sârbi, copiilor
de etnie romă și familiilor acestora (suport pentru prevenirea abandonului școlar) , TEAM-UP ( program
național de extinderea a rețelei de asistență maternală), Leaving Care (proiect dedicat tinerilor care
părasesc sistemul de protecție a copiilor), Oamenii sunt grija noastra! (accesare finanțare în vederea
asigurării materialelor de protecție anti COVID-19), Aripi spre viitor –includerea grupurilor
defavorizate în programe scolare de tip ADS”.
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Tabel 2. Servicii Sociale conform Nomenclatorului Serviciilor Sociale 867/2015 la nivelul
DGASPC Sector 6
Nume
Centrul de zi Sfântul Andrei
Centrul de Zi Sfinții
Împărați Constantin și Elena
Centrul de Zi Floare de Colț
Centrul de Zi Harap Alb
Centrul de Zi Neghiniță
Centrul de Zi Pinochio
Centrul de Zi Scoala nr. 279
Centrul de Zi Scoala nr. 167
Centrul de Zi Scoala nr. 168
Complex de Servicii
Apartamente Sociale de Tip
Familial
Centrul de Zi pentru pentru
Copii cu Dizabilități Orșova

Complex de Servicii de
Recuperare pentru copii cu
dizabilități
Centrul pentru Copii cu
Dizabilităţi „Domniţa
Bălaşa”
Complex de Servicii Sociale
pentru Copii cu Dizabilități
”Istru”

Tip beneficiar
Copii preșcolari (3-6
ani)
Copii preșcolari (3-6
ani)
Copii preșcolari (3-6
ani)
Copii de vârstă
antepreșcolară
Copii de vârstă
antepreșcolară
Copii de vârstă
antepreșcolară
Copii de vârsă
școlară
Copii de vârsă
școlară
Copii de vârsă
școlară
Copii și tineri

Copii preșcolari cu
dizabilități psihice;
părinți
Copii cu dizabilități;
părinți

Copii cu dizabilități

Copii cu dizabilități
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Servicii
Îngrijire și educație copii
preșcolari
Îngrijire și educație copii
preșcolari
Îngrijire și educație de tip
afterschool
Îngrijire şi educaţie timpurie

Capacitate
120
50
45

Îngrijire şi educaţie timpurie

300
370

Îngrijire şi educaţie timpurie

270

Servicii de zi prevenirea
abandonului
Servicii de zi prevenirea
abandonului
Servicii de zi prevenirea
abandonului
Găzduire, hrană, îngrijire și
pregătire pentru viața
independentă.
Îngrijire, recuperare,
consiliere, activităţi
recreative, educație nonformală.
Îngrijire, recuperare,
consiliere, activităţi
terapeutice, educație nonformală.
Găzduire în regim intern
Centru de zi pe perioada
anului şcolar

25

Găzduire și îngrijire în regim
de căsuțe de tip familial
Regim de internat

25
25
20

20

120 lunar

150 regim de
zi, 90 regim
intern
24
25
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Centrul pentru Persoane
Vârstnice „Sfântul Mucenic
Fanurie”
Centrul pentru Persoane
Vârstnice „Floare Roşie”
Centrul de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihică
Uverturii
Centrul de zi pentru
Persoane cu Dizabilităţi
Cantina Socială Uverturii
Cantina Socială Crângași
Cantina Istru
Reteaua AMP
Reteaua de ingrijiri la
domiciliu

Persoane vârstnice

Persoane vârstnice
Persoane adulte cu
afecțiuni
neuropsihice
Persoane cu
Dizabilități
Persoane cu
dificultăți financiare
Persoane cu
dificultăți financiare
Copii cu dizabilități
Copii cu măsură de
protecție
Persoane vârstnice

Îngrijire și asistenţă în regim
rezidenţial

24

Îngrijire și asistenţă în regim
rezidențial
Îngrijire și asistență medicală
în regim rezidențial

48

50

Informare, consiliere,
terapie, timp liber
O masă caldă zilnic

50
100

O masă caldă zilnic
O masă caldă zilnic
Asistență maternală

300
180
80

Ingrijiri la domiciliu

40

Sursa: DGASPC, 2021

Plan integrat de acțiune privind îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru tinerii care provin
din comunități marginalizate sau grupuri vulnerabile
1. Descrierea situației
În România, rata sărăciei relative la nivelul anului 2020 (ultimele date disponibile) este de 23,4 %.
În cazul tinerilor peste 18 ani, rata sărăciei relative, la nivelul aceluiași an, este de 21% în timp ce
grupa de vârstă 0 – 17 ani este la o rată de 30.1 % (Institutul Național de Statistică).
Date statistice cu privire la tinerii care au părăsit sistemul de protecție din 2019 - prezent, pe raza
sectorului 6:
 sistemul rezidențial: 80 tineri, sistemul familial de protecție: 51 tineri.
Date statistice cu privire la tinerii care vor împlini 18 ani în următorii 3 ani, pe raza sectorului 6:
 sistemul rezidențial: 23 tineri; sistemul familial de protecție: 57 tineri.
Programul integrat de dezvoltare urbana a Sectorului 6 al Municipiului București precizează,
pagina 18:
„Numărul locuințelor sociale este extrem de redus raportat la nevoi (numărul de cereri depuse),
criteriile și procesul de acordare nu sunt transparente, iar neclaritățile legislative provocate de
suprapunerile de atribuții și competențe între Primăria Generală și cele de Sector. Sectorul 6 are la
dispoziție un număr foarte mic de locuințe sociale, iar sutele de cereri depuse anual rămân
6
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nesoluționate; pe raza sectorului 6 există 111 locuințe sociale administrate de către PMB. Primăria
Sectorului 6 are în administrare locuințele sociale din Dealul Țugulea (2 blocuri a câte 8 etaje, un
total de 4 scări, cu 135 unități locative). Există un proiect de locuințe sociale (Ivasiuc), realizat încă
din anul 2018, stadiul lucrărilor este de 40%. În 2019 au fost adresate către PMB un număr de
2.661 de cereri. Datorită numărului mare de solicitări pentru locuințe sociale și a numărului mare
de tineri care învață în Sector și de care economia Sectorului și dezvoltarea sa viitoare are nevoie
considerând datele demografice actuale, este nevoie de achiziția de construcții pentru locuințe
sociale sau de terenuri și construirea acestora.”

2. Nevoi
Principalele nevoi identificate în rândul tinerilor proveniți din grupurile vulnerabile/din sistemul
de protecție socială, care pot fi soluționate direct și indirect prin intervenții integrate privind punerea
la dispoziție a unei locuințe sunt:
 accesul la condiții optime de locuire care să permită dezvoltarea și integrarea economică
și socială reprezentând un prim pas către asigurarea uni mediu securizant;
 formarea deprinderilor de viață independentă;
 susținerea și existența activităților prin venituri care să acopere nevoile de bază,
facilitarea accesului la piața muncii.
 ameliorarea condițiilor de viață prin scoaterea din familial dezorganizat (de cele mai
multe ori în acest mediu existând conflicte, probleme de sănătate mintală și lipsa de
educație a părinților, venituri insuficiente, dependența părinților de sistemul social);
 creșterea interesului de învățare pe parcursul vieții; accesul la programe educative și de
profesionalizare conduce la obținerea de locuri de muncă prin care tinerii își pot asigura
nevoile de bază și facilitează integrarea socială;
 siguranța sanitară, stabilitatea și accesul la o locuință sigură vor asigura tinerilor o stare
de sănătate bună, care să reducă spitalizarea pe termen lung;
 facilitarea obținerii competențelor profesionale (cauzată de lipsa studiilor sau de lipsa de
formare calitativă și cantitativă a competențelor profesionale din partea instituțiilor de
formare);
 reducerea abandonului școlar si implicarea in programe de tip „a doua șansă”;
 implicarea îndrumătorilor (cadre didactice, asistenți sociali consilieri vocaționali) pentru
integrarea tinerilor pe piața muncii.
3. Acțiuni și măsuri
„Autoritățile locale au obligația de a dezvolta măsuri de sprijin pentru tinerii post-instituționalizați.
Existenta unei rețele de servicii pentru tinerii proveniți din sistemul de protecție ar putea acoperi
eficient problematica acestora. Accesul tinerilor la piața locurilor de muncă este condiționată de o
locuință stabilă. Lipsa locuinței și lipsa unui loc de muncă se influențează reciproc. Înființarea unei
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rețele de locuințe sociale într-un număr proporțional cu nevoile, susținerea eficientă a angajatorilor
pentru această categorie de absolvenți, existenta unor servicii sociale speciale de sprijin și
monitorizare precum și adaptarea modului de abordare în îngrijirea, ocrotirea, creșterea și educarea
tinerilor ar asigura adaptarea acestora la viața independentă.” Extras din Manualul de proceduri
privind inserția socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului” – HHC
România, Salvați Copiii România.
Obiectivul Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada
2022-2027 (Hotărârea nr. 440 din 30 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 359 din 12
aprilie 2022), are în vedere reducerea cu cel puțin 7%, față de anul 2020 a numărului de persoane
expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, până în anul 2027. Primul obiectiv strategic
vizează asigurarea unui trai decent pentru toți și combaterea situațiilor tranzitorii de sărăcie a
resurselor.
Obiectivele strategice au în vedere:
a) Asigurarea unor cuantumuri adecvate ale veniturilor minime pentru o viață demnă și un trai
decent, acordare de beneficii/prestații sociale în vederea integrării tânărului (sprijin
financiar plata chiriei, ajutoare de urgență medicale/pentru restanțe la întreținere);
b) Elaborarea și finanțarea unui program de locuințe sociale adresat categoriilor
vulnerabile care nu reușesc să acopere costul chiriei și/sau al utilităților;
c) Creșterea accesului la locuințe adecvate pentru persoanele vulnerabile;
d) Creșterea calității condițiilor de locuire pentru persoanele vulnerabile;
e) Creșterea capacității comunității educaționale de a furniza servicii educaționale adecvate la
diversitatea nevoilor educaționale. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Sector 6 este parteneră în proiectul „Aripi spre viitor” – Id 135937,
POCU/666/6/23/135937, având ca obiectiv general crearea in Regiunea București- Ilfov a
unui sistem de masuri integrate si sustenabile, care sa permită reîntoarcerea în sistemul de
educație și formare a unui nr. de 500 tineri care au abandonat scoală sau adulți care nu si-au
finalizat educația obligatorie si dezvoltarea unor servicii educaționale de calitate prin
îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 420 persoane din sistemul de învățământ.
f) Personalizarea programelor de formare a serviciilor de sprijin pentru participarea pe piața
muncii în funcție de caracteristicile grupului vulnerabil.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 este parteneră în
proiectul „Leaving Care - Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de
protecţie specială din regiunea Bucuresti-Ilfov” - Cod proiect:135808, Apel :
POCU/739/4/20/ Operațiune compozită OS 4.12, OS 4.13/20/ Operațiune compozită OS
4.12, OS 4.13, al cărui obiectiv general este creșterea numărului de tineri care părăsesc
serviciile de tip rezidențial pregătiți pentru a avea o viață independentă și acompaniați în
primii ani după încetarea măsurii de protecție.
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Strategiile menționate vor fi implementate de către Sectorul 6 prin structura de specialitate DGASPC S6, și conțin măsurile urmărite prin intervențiile specifice.
Segregarea socială va fi prevenită prin măsuri specifice in funcție de necesități de exemplu prin:
 activități care micșorează distanța fizică sau adresează barierele între comunitatea segregată
și restul comunității;
 activități care vizează dezvoltarea/ construirea relațiilor;
 activități care privesc educația, ocuparea, sănătatea și locuirea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Lucian Dubălaru

9

