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AVANTAJELE COMUNICĂRII ONLINE 

 Pentru cetățean: 
 acces rapid la informaţii 

 acces rapid la servicii 

 obținerea de informaţii complete şi complexe 

 reducerea timpului de accesare a serviciilor 

 reducerea numărului de deplasări  în vederea  

 obţinerii serviciilor 

 reducerea timpului de aşteptare la  

 sedii. 
 

 

 Pentru instituție: 
 promovarea  și acordarea eficientă a drepturilor  și serviciilor ce 

revin categoriilor  sociale defavorizate . 

 

 



PAGINA WEB  

A  DGASPC  SECTOR  6 
 

navigare uşoară 

acces rapid la informaţii  

design modern şi atractiv 

instrument de dialog 

www.asistentasociala6.ro 



LA UN CLICK DISTANȚĂ DE VOI 

Structurată pe domenii și 

compartimente, informația 

referitoare la serviciile pe care 

le oferim poate fi accesată în 

mod rapid și intuitiv 



Cei interesați au la dispoziție 

o interfaţă completă pentru a 

ne comunica petiţiile, 

sugestiile şi nelămuririle. 

Problema este referită 

specialiștilor din domeniul de 

competență iar aceștia  

elaborează cât mai rapid un 

răspuns 

ÎNTREBĂRI, PETIȚII, SUGESTII 

Receptare Referire Răspuns 



În intenţia de a asigura accesul 

la informaţie pentru toate 

categoriile de cetăţeni, inclusiv 

pentru cei cu acuitate vizuală 

scăzută, pagina web a fost 

accesibilizată încă din luna mai 

2008, folosind instrumente 

moderne, conforme Web 

Accessibility Initiative (WAI), 

care garantează inclusiv 

persoanelor cu handicap 

posibilitatea unei navigări 

lipsite de dificultăţi. 

O medie de 35.000 vizitatori unici 

lunar, locul 9 la categoria instituții 

publice 

FACIL, COMPLET, POPULAR 



REȚELE DE SOCIALIZARE 
- DIALOGURI LA DISTANȚĂ - 

Cu peste 4000 de susținători, pagina de Facebook a DGASPC 

Sector 6 completează măsurile de eficientizare a comunicării, 

persoanele care ne scriu primind consiliere promptă şi 

competentă cu privire la problema sesizată. 



CAMPANIE ÎMPOTRIVA VIOLENȚEI 

VERBALE 

MIȘCAREA NO HATE SPEECH 

 În perioada 8 – 12 decembrie 
2014 s-a derulat campania de 
informare și conștientizare cu 
titlul ”Intoleranța te afectează și 
pe tine!”. 

















EMINESCU OMAGIAT ÎN SECTORUL 6 

 Cu prilejul împlinirii a 165 de ani la nașterea poetului 

Mihai Eminescu, beneficiarii cercului de activitati 

culturale, din cadrul Clubului Seniorilor Sector 6, au 

pregatit un moment artistic dedicat vieții si creației 

literare a acestuia. 







ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS 

ANGAJARE 



IN VIITOR: 

 Ne propunem să extidem utilizarea social media 

pentru a fi mai utili cetățenilor; 

 Să realizăm o aplicație care să le permită 

cetățenilor să afle in timp real informații privind 

solicitările depuse, să afle informații noi și utile 

din domeniul social; 

 Să realizăm un blog în care specialiștii, psihologi, 

asistenți sociali, juriști, medici, să promovoze 

subiecte interesante din domeniul social. 

 



Vă mulțumim 

! 



Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 
  
 Sediul central 
 Director Executiv – Marius Lăcătuș 

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

 Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229 

 

 Direcția Economică  

 Director Executiv Adjunct – Gabriela Schmutzer 

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

 Telefon/Fax: 021/7457237; 021/7456229 

 

 Direcția Protecție Socială 
 Director Executiv Adjunct – Alina Simion 

 Adresa: str.Floare Roșie, nr.7A, sector 6 

 Telefon/Fax: 021/4103020 

 

 Direcția Protecția Copilului 
 Director Executiv Adjunct – Nicolae Gorunescu 

 Adresa: Aleea Istru, nr.4, sector 6 

 Telefon: 021/3176311; Fax: 021/3176312 

 

 

www.asistentasociala6.ro 
 office@dgaspc6.com 

CONTACT 

http://www.asistentasociala6.ro/

