
REABILITARE, MODERNIZARE, DEZVOLTARE și 
ECHIPARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL 

”HARAP-ALB” 
Proiect implementat prin 

intermediul unei finanţări 
nerambursabile acordate prin 
Regio-Programul Operaţional 

Regional 2007 – 2013, 
 axa prioritară 3 “Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale”, domeniul 
major de intervenţie 3.2, destinat 

“Reabilitării/modernizării/dezvoltăr
ii şi echipării infrastructurii 

serviciilor sociale”. 



Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 

asigura asistenta sociala urmatoarelor categorii de persoane: 

 

• Persoane defavorizate, marginalizate, discriminate; 

• Persoane varstnice; 

• Persoane singure si familii aflate in dificultate; 

• Adulti si copii cu dizabilitati; 

• Copii abuzati, maltratati, cu risc de abandon; 

• Copii abandonati. 

  



Servicii oferite 
 

• Asistenta si sprijin pentru persoanele varstnice, singure, cu dizabilitati sau 

aflate in situatii dificile  

• Servicii de gazduire, servirea mesei, consiliere, asistenta medicala, igienizare 

pentru batranii singuri; 

• Promovarea si sustinerea respectarii drepturilor omului; 

• Masuri de prevenire si combatere a marginalizarii sociale; 

• Acordarea de ajutoare sociale,  speciale, alocatii duble, complementare si 

monoparentale; 

• Servicii de recuperare, tratament, reintegrare sociala a persoanelor cu 

dizabilitati; 

• Servicii de consiliere sociala, juridica si psihologica 

• Drepturi persoane cu dizabilitati. 

 

 

 

 



Centrul Social Multifunctional Harap-Alb  
Strada Estacadei Nr. 13, Sector 6, Bucuresti, Romania,  

Regiunea Bucuresti-Ilfov 

 
 

Manager de proiect 
Andi Dan DULĂMEA 

 
 

Responsabil comunicare proiect 
 

Alexandra CHITA  

 

  



• Valoarea totala a investiției – 3.997.361,96 lei 

•   Durata de realizare a lucrărilor - 18 luni  

•   Sursele de finanțare : 
–  FEDR - 3.171.545 lei 

–  Bugetul Local – 63.430,90 lei  

–  Bugetul national – 412.300 lei 

 



•  Cresterea capacității de 
acomodare a creșei cu 30 
de procente 

 

•  O nouă dimensiune a prevenirii: programe 
adresate comunității (campanii de informare, de 
popularizare a serviciilor și oportunităților, 
consiliere), cursuri pentru părinți și activități de 
petrecere a timpului liber pentru copii 

•  Consilierea și sprijinul acordat părinților/reprezentanților legali ai copiilor 
prin intermediul unui personal specializat; depistarea precoce a situaților 
de risc care pot determina separarea copiilor de părinții săi 



•  Extinderea clădirii actuale prin construirea 
unui modul nou și recompartimentarea 
spațiului existent; optimizarea spațiului 

folosit cu respectarea normelor în vigoare. 

•  Extinderea spațiului destinat serviciilor 
sociale: șase cabinete oferă servicii de 

consiliere pentru prevenirea abandonului 
familial sau școlar dar și identificarea 

timpurie a situațiilor de risc. 



Un terariu pe acoperiș, cu o suprafață de peste 250 metri pătrați, care 
conține o seră cu diverse specii de plante, traversată de alei ecologice 

 

 



 Instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperișul clădirii, care vor 
alimenta clădirea cu energie verde în proporție de 20% 

 



 Realizarea de rampe de acces pentru persoanele cu 
dizabilități în interiorul și exteriorul clădirii 



Un număr de 290 copii cu vârste 
între 3 luni şi 4 ani primesc 

șansa la educaţie şi 
beneficiază de un loc în 

Centrul Social Multifuncţional 
”Harap-Alb” 

 

Aproximativ 2000 de părinţi beneficiază 

de terapie de grup şi cursuri gratuite 

 

Peste 6000 de persoane adulte primesc 

servicii de consiliere şi reintegrare 

socială oferite în cadrul centrului 







  
 Sediul central 
 Director general – Marius Lăcătuș 
 Adresa: Str.Cernișoara, nr.38-40, sector 6 
 Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229 
 

 

 Direcția Protecție Socială 
 Director General Adjunct – Alina Simion 
 Adresa: str.Floare Roșie, nr.7A, sector 6 
 Telefon/Fax: 021/4103020 
 

 

  www.asistentasociala6.ro 

   office@dgaspc6.com 

 Direcția Economică  
 Director General Adjunct – 

Gabriela Schmutzer 

 Adresa: Str.Cernișoara, 
nr.38-40, sector 6 

 Telefon/Fax: 021/7457237; 
021/7456229 

 

 Direcția Protecția Copilului 
 Director Executiv – Nicolae 

Gorunescu 

 Adresa: Drumul Sării, nr.2, sector 6 

 Telefon: 021/3176311; Fax: 
021/3176312 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Sector 6 
 

Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. 

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională. 


