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     Introducere 

 

 

       Biserica este corabia care îi poartă pe oameni pe valurile învolburate ale vieții, 

pentru a-i  duce la limanul măntuirii. Biserica  de-a lungul vremii  a fost cea care le-a 

oferit tuturor hrană duhovnicească pentru a-și potoli hrana sufletească. Biserica a avut de 

intampinat intemperiile vremii,care au lovit-o cu cruzime,de multe ori ,dar ea a făcut față 

tuturor acestora datorită puterii ei ,care -i  vine de la Hristos Domnul,  capul ei.(Ef.5,23.) 

Iată că totusi Biserica cu toate cele indurate indelungul timpului,a reușit sa învingă toate 

greutațile ,ba mai mult a reusit să-i facă pe oameni să ințeleagaă că iubirea invinge totul, 

așa cum Dumnezeu care “ este iubire”(I In 4,3) reușeste să ne iubească pe toți,indiferent 

de rasă ,religie ,culoare,condiție socială. Biserica prin glasul slujitorilor ei i-a indrumat pe 

oameni să traiască in pace si frație,pentru ca toți au fost creeați pentru a mostenii 

Imparăția Cerurilor. Încă din primele secole biserica a avut o organizare si un cult 

simplu,care treptat a evoluat pană la forma de astăzi. Incă din cele maivechi timpuri ,au 

aparut primele forme de caritate in biserică, care mai tarziu s-au transformat in primele 

forme de asistență socială. 

       În lucrarea de față, se vor evidenția,  primele formele de caritate în biserică, acestea 

fiind si  primele  forme de început de asistență socială, pâna la etapele  de evoluție ale 

sistemului de  asistență sociala  contemporană și elementele ei  caracteristice  în contextul 

actual. Iată deci că lucrarea va aprofunda rolul și  implicarea socială a Bisericii,intensă si 

vizibilă  și cred că este  cea care  poate sensibiliza și deschide inimile oamenilor, în 

procesul de dezvoltare  al  societății românești. 
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CAPITOLUL  I 

 

CARITATEA, O FORMA A MILOSTIVIRII 

 

 

        I.1. Caritatea în Sfânta Scriptură 

 

       “Biserica î-și arată chipul matern ,chipul de mamă,umanității rănite,nu așteaptă ca 

raniții să-i bată la ușă,se duce să-i caute pe stradă, îi adună, îi îmbrățișează, îi îngrijește, îi 

face să se simtă iubiți”
1
.    Dumnezeu a înzestrat Biserica  cu unul dintre cele mai sublime 

daruri aceasta fiind caritatea prin vestirea cuvântului  dar si prin exemplul faptelor bune 

ale ucenicilor săi.Cea mai mare virtutute a creștinului ar trebui sa fie caritatea, cuprinsa in 

toata legea printr-o singura porunca : ‘’sa-l iubești pe aproapele tau ca pe tine insuți.” (Dt 

6 ,4-5) fost revărsată în inimile celor care cred,prin Duhul Sfânt(Rom 5,5).Existența 

creștină se împlinește în caritate(cf.1 Cor 13), prin iubire, cuvăntul iubire in sensul de 

caritate.   Biserica este chemată să trăiască dimensiunea caritatii, prin faptul că în  Isus 

Cristos, iubirea este capacitatea de a iubii așa cum Dumnezeu iubește și că are ca obiect 

pe însuși Dumnezeu și pe aproapele, iar comunitatea creștină este chemată să trăiască 

dimensiunea carității,sub cele două aspecte ale sale:  mijloace pentru a trăi  iubirea față de 

Dumnezeu, prin iubirea naturală,ce crește odată cu cunoașterea  obiectului iubit,iubirea 

supranaturală, mai exact iubirea față de Dumnezeu, care crește odată cu cunoașterea(5; Lt 

19,18).Caritatea expresie clara a iubirii active și a comuniunii fraterne (koinonia) a 

fiecarui credincios este amintita in Faptele Apostolilor. 

Dimensiunea caritații în Vechiul Testament  este strâns legată de legatura dintre 

Dumnezeu și poporul sau “ Să iubești  pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta ,din 

tot sufletul tău și din toată puterea ta”  (Mt.22,35-46) și “ iubeste-l pe aproapele tău ca pe 

                                                 
1

 PAPA FRANCISC, Dumnezeu este milostivirea. Un dialog cu Andreea Tornielli, Ed.Trei,București, 2016, p.22. 
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tine însuți”(Lc 10,27), unde iubirea este strâns legată cu solidaritatea ce duce spre o 

comunitate de drept cu raporturi sociale bine definite. 

     Dimensiunea carității in Noul Testament,o reprezintă  Iubirea ca porunca cea mare. 

Înainte de Isus nimeni nu a formulat cu atâta claritate cele doua porunci ale iubirii, iar 

Iubirea Tatălui Ceresc devine model pentru modul nostru de a acționa, milostivirea 

Tatălui gratuită și nelimitată,devine unitate de masură în iubirea față de aproapele. 

Caritatea ca dar al Duhului Sfânt, și cale a perfecțiunii zidește comunitatea. Iubirea a lui 

Dumnezeu însuși și a iubirii , în care ne iubește în Isus Cristos, si mijloace pentru a trăi 

iubirea  față de aproapele, care este consecința iubirii față de Dumnezeu. 

 Iubirea de aproape este un subiect sensibil,aproapele fiind prezent fizic între noi ,iar 

această iubire se poate manifesta in mai multe moduri : faptele de milostenie sufletească 

și trupească,fapt prin care Dumnezeu se face cunoscut prin actiunea noastră.Gesturile de 

iubire,chiar și cele mai simple au o valoare infinită,veșnică,prin faptul cum am trait 

iubirea față de aproapele și prin faptele prin care am dat de mâncare celor flîmânzi,am dat 

de băut celui însetat ,am îmbrăcat pe cei goi,am adăpostit pe cei stăini,am ajutat pe cel ce 

nu este iubit,pe cel sărac și nevoiaș.  Urmand exemplul lui Isus biserica este aproape de 

cei săraci,acestia conform bibliei nu sunt “ cei săraci cu  duhul “,ci sunt opusul celor mari 

și puternici,acestia sunt cei slabi,nevoiași,văduve și orfani.In Vechiul Testament sărăcia 

era  considerată ca un lucru rău,în Noul Testament ,se vine cu o nouă concepție ,saracia 

este un lucru rău ,dar săracul trebuie să lupte să iasă din această stare cu ajutorul 

aproapelui al comunitații . 

În evanghelii,dar și în faptele apostolilor,sărăcia este dusă pînă la exaltare “ fericiți cei 

săraci ...”este prima fericire din discursul lui Isus pe munte,în care îi prezintă pe cei săraci 

fericiți fiindcă a lor este împărăția cerurilor (cf.Lc 6,20). 

     Termenul de săraci ,nu este folosit în mod metaforic,ci în același sens în care este 

folosit pentru cei flamânzi, pentru cei care plâng,și este folosit ca și  în cea de-a doua si 

cea de-a treia fericire.Pentru cei săraci vestea  mântuirii ,înseamnă sfârșitul suferințelor 

lor. Împarația lui Dumnezeu ,este o împarație a dreptații,pusă în slujba iubirii,în care 

merg cei mai puțin favorizati,cei mai neajutorați  ,care  au cea mai mare nevoie de ajutor. 
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    Evangheliile și faptele apostolilor,nu vor să arate un ideal de sărăcie ,ci doresc să 

prezinte un ideal de caritate,prin care creștinii iși pot expima iubirea de aproapele,față de 

cei săraci ,pentru ca să nu mai existe niciun nevoiaș sau cerșetor,pentru ca sărăcia să fie 

indepărtată,chiar dacă aici pe pamânt nu poate exista dreptatea perfectă. 

     Biserica  are o misiune primită de la Cristos, pentru care are o atenție deosebită și 

preferențiala față de cei săraci,având aceleași preferințe si prioritați ca întemeietorul 

ei,care a venit ca Mesia  pentru nevoiași și saraci și a fost de partea lor (cf. Lc 4 ,14-

21;Mt 11,4-5). 

    Biserica, de-a lungul existenței sale nu a avut altă cale decăt cea de a-l urma pe Isus 

Cristos care,pentru a face mai plăcută slujirea noastră de iubire l- a trimis pe Duhul Sfânt 

în inimile noastre și s -a făcut prezent,într-un anumit sens, în cei săraci,declarând clar și 

deschis că ceea ce se face pentru cel mic și nevoiaș, pentru cel din urmă si abandonat,se 

face pentru el însuși. 

Privind acum timpurile în care trăim ,apar tot mai mulți săracii datorită socializării și a 

modului capitalist de viață spre care tinde sociatatea noastră.Cel care nu are nimic, este 

considerat “mizerabil”
2
,se află intr-o condiție nedemnă de societatea în care trăim,este cel 

care are mai puțin decăt se cere pentru a fii ca ceilalți,este un neîmplinit.Astăzi ,într-o 

societate de consum,cazurile de sărăcie dobândesc o dimensiune de masă, iar pe de altă 

parte societatea de consum creează nevoi și aspirații,când de fapt ,nu sunt împlinite nici 

nevoile de bază,primare.Sărăcia creste alarmantă,dobândeste noi valențe și mereu apar 

noi săraci.Pentru toți acești săraci Biserica este chemată,astfel urmând exemplul lui 

Cristos ,să îndeplinească misiunea sa preferențială și prioritară,  “ caritatea” 
3

 . 

 

                                                 
2

 SINODUL DIECEZAN-IAȘI 2001-2004, Activitatea social-caritativă a Bisericii Locale, Ed.Presa Bună, Iași, 
2003, p.28. 

3

Cartea sinodală,  http://www.ercis.ro/biblioteca/cartesinod.asp?cap=20, accesat la 10.06.2019, 16:15. 
 



7 
 

     O  puternică mărturie a slujirii Bisericii noastre în vederea combaterii diferitelor forme 

de sărăcie. o reprezinta  experienţele tot mai răspândite ale voluntariatului,  acestea fiind 

un semn de constantă vitalitate a carităţii evanghelice . Comunitatea creştină continua să 

promoveze forme şi angajamente de voluntariat, cum sunt: anul de voluntariat social 

pentru tineret; perioadele de voluntariat internaţional; adeziunea, cu obligaţii precise şi 

constante, pentru iniţiative cu caracter socio-caritativ.Pentru  practicarea carităţii, cei de 

la Seminar să fie incurajati  să exerseze voluntariatul .Voluntarii părtaşi la iubirea lui 

Dumnezeu şi conştienţi de semnificaţia acesteea:  să-i aducă speranţă celui disperat, 

deprimat şidescurajat ,aflat in nevoie;  sa accepte si să pună în valoare demnitatea 

persoanei şi să o apere acolo unde este călcată în picioare; să descopere, nevoile 

oamenilor; să trăiască opţiunea preferenţială pentru săraci; să fie gata sa  intervena  acolo 

unde instituţiile statului, fie publice, fie particulare, întârzie în rezolvarea problemelor 

celui aflat în nevoie;să colaboreze cu instituţiile sociale ,cu asociatii  de caritate si 

voluntariat,cu organizatii de intrajutorare, în conditii de corectitudine şi armonie pentru 

binele persoanei.   Implicarea caritativă creştină, în special cea a   voluntariatului este şi 

trebuie să devină tot mai mult o ocazie privilegiată pentru formarea creştinilor care să 

activeze în acest domeniu . 

     Biserica este  vazută ca   si o   comunitatea fraternă. "Să nu datoraţi nimic nimănui, 

decât să vă iubiţi unii pe alţii" (Rom 13,8) este conștientă că unul dintre darurile  cu care a  

inzestrat-o   Dumnezeu este caritatea, ea vesteste Evanghelia nu doar prin cuvantul 

predicii ci și prin comuniunea fraterna și prin faptele bune ale tuturor membrilor sai : 

“privind la faptele bune ale ucenicilor,toți vor avea motiv să-l preamareasca pe Tatal „  

(cf Mt 5,16),395.   Cu adevarat sunt bune doar operele de caritate  deoarece Legea se 

cuprinde  într-o  singura porunca:  “să-l iubești pe aproapele tau ca pe tine 

însuți.”(Gal.5,14).În acest sens caritatea trebuie sa fie considerata nu doar ca una dintre 

numeroasele virtutii ala creștinului ,ci drept cea mai mare  (cf.1 Cor 13,13).    Prin 

intermediul operelor de caritate,unicenicul,pe de o parte,imita cu fidelitate viața 

invațatorului care a spus „Caci v-am dat exemplu ca și voi sa faceti asa cum v-am facut 
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eu „ 
4

(In 13,15); și pe de alta parte participa autentic la misiunea Bisericii de vestire a 

Evangheliei lui Isus : „Prin aceasta vor recunoaște toti ca sunt  ucenicii mei: daca aveti 

dragoste unii fata de altii”  (In 13,35). Familiei creştine, întemeiată pe sacramentul 

căsătoriei, îi este într-adevăr încredinţată misiunea de a păzi, de  a transmite iubirea care 

să reflecte  adevărata iubire fata de  Dumnezeu ,fata de  Cristos Domnul si față de 

Mireasa sa,  Biserica.  Familia  crestina are ca misiune si fundament  promovarea caritatii 

in cadrul comunitatii , sa fie  instrument şi loc de evanghelizare, prin caritate şi este 

chemată să fie promotoare a carităţii în cadrul şi în jurul ei. Fiecare familie creştină are 

responsabilitatea sa în ceea ce priveşte slujirea carităţii,  să descopere resursele  si cele 

din jur dar și ale sale, a  le accesa,de a  reînnoii  socializarea  cu oricare şi manifestând o 

atenţie specială faţă de membrii săi mai slabi; apropierea discretă şi concretă de familiile 

aflate în dificultate;disponibilitatea către adopţie; familiile creştine, să se îngrijească cu 

deosebită atenţie de formarea   copiilor în aşa fel încât în fiecare dintre ele, părinţii,să fie 

pentru copiii lor exemple ale caritatii si  primii învăţători ai Evangheliei carităţii; să fie 

mereu atentă să promoveze în familiile creştine comportamente de acceptare şi 

deschidere faţă de cel care se află în nevoie.  

     Caritatea  trebuie manifestata in special,  în scopul realizării unei pastoraţii mai 

autentice a structurilor ecleziale; să se cultive conştiinţa    apartenenței  la unica 

Biserică ;asociaţiile, grupurile, mişcările şi serviciile de asistenţă socială să participe si sa   

favorizeze   în toate modurile integrarea   multiplelor realităţi în aceeaşi pastoraţie; 

asociaţiile, grupurile şi mişcările să-şi cunoască reciproc obiectivele, respectând 

diversităţile, ducând fiecăruia bogăţia propriei carisme,   animaţi de caritate fraternă   şi 

de    deschidere   pentru colaborare;   păstorii să fie martorii unităţii şi promotorii 

gesturilor de fraternitate cu toţi,parohiile, decanatele şi celelalte structuri ecleziale să 

intensifice schimburile şi raporturile interpersonale, utilizând mijloacele de informare 

parohiale şi decanale, precum şi contribuţia consiliilor pastorale.   În spiritul solidarităţii 

fraterne dintre parohii, cele care dispun de bunuri materiale din abundenţă să ofere cu 

                                                 
4

 http://www.ercis.ro/biblioteca/cartesinod.asp?cap=20,accesat 10.06.2019,16:30. 
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generozitate şi din proprie iniţiativă ajutoare adecvate parohiilor care nu dispun de 

mijloace proprii de subzistenţă . 

Doctrina  socială a Bisericii s-a dezvoltat începând cu sec.al XIX-lea în momentulcând s-

a întâlnit evanghelia cu societatea modernă,cu noile sale structuri,cu noua saconcepție 

despre societate,stat,autoritate,forme de muncă și proprietate.     

 Interesul activ pe care Biserica îl poartă vieții sociale s-a manifestat în diferite moduri , 

începănd cu aportul remarcabil al Papei Leon al XIII-lea și contribuția succesiva a 

magisteriului,au constituit o doctrină actualizată,care sa-i conducă pe oameni la vocația 

lor de constructori ai societății( Sollicitudo rei socialis1). 

Întrucât Biserica împărtășește cu oamenii timpului nostru dorința arzătoare a unei vieții 

drepte și profunde,ea reflectează asupra diverselor aspecte ale vieții,după cum o cere 

viața omenilor și a societații. 

      “De aceea este important  ca toți creștinii angajați în promovarea umană,atât 

responsabilii din Biserică și societate ,cât și laicii,în special cei angajați in domenii 

importante ale vieții sociale țîși politice ,să aibă o cunoaștere mai profundă a doctrinei 

sociale.Acest imperativ este o urgență pentru zilele noastre in care ne aflam in fața unei 

lumi cu  probleme grave și complexe.De aici decurge necesitatea organizării structurilor 

care pot desfasura o activitate caritativă și a unor cateheze sistematice,adaptate la vârstă 

și la diverse situații de viață(cf.Cristifi-deles laici,60)”
5

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                 
5
 SINODUL DIECEZAN-IAȘI 2001-2004, p.20. 
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    I .2  Isus , Bunul Samaritean 

 
     Parabola bunului samaritean (Lc 10,25-37), pe care o relateaza doar Luca, a inspirat 

nenumarate acte de caritate în trecut.  Sensul istorisirii este foarte clar de la sine, nefiind 

nevoie ca ascultătorul sa-l descopere și nu este necesar să se precizeze la realitatea la care 

se face referire.Observam că pe parcursul operei, sensul aproapelui se schimbă, la 

începutul parabolei „aproapele “ 
6
este persoana ajutată,iar la sfârșit ,orice persoana care 

prin compasiune vine în ajutorul persoanelor aflate in nevoi.În esență este ilustrata mila si 

compasiunea față de celălalt,dar adevăratul sens este dat abea la sfârșit prin indemnul pe 

care Isusu îl face ” mergi și fă și tu la fel”(Lc 10,37). 

Sfăntul Ioan Gura de  Aur, spunea despre milostenie că este un izvor pe lângă care cresc 

nu plopi, nu spini, nu chiparoși,ci plante cu mult mai bune și mai înalte,dragostea lui 

Dumnezeu,lauda oamenilor,slava adusă lui Dumnezeu,bunăvoința tuturor,pieirea 

pacatelor,încredere multă,disprețul bogațiilor ; 

Prin milostenie este hranită de obicei planta dragostei,căci nimic nu hrănește,de 

obicei,dragostea față de aproape , ca milostenia.(sf.Ioan Gură de Aur, omilia 22,3 la 

fapte).Tot el compară milostenia cu “prețul pentru răscumpararea sufletului”,(Omilia 3,2,  

Despre pocăință)  .Samariteanu este comparat de fapt cu mântuitorul,Fiul lui 

Dumnezeu,care este plin de milă și dragoste,care devine un exemplu pentru 

fiecare .Ajutorul acordat semenului reprezintă cea mai înaltă filosofie a credinței.   Pilda 

samariteanului este mereu actuală,si ușor de înțeles și în ziua de astazi,depinde în ce  

personaj   ne regasim,în preot ,în levit sau în samarinean?  Dacă ne regasim în 

samarinean,trebuie să ne cercetăm în noi înșine,,să vedem dacă există în noi 

mila,credința,dragostea de Dumnezeu și de aproape,să încercam să ne desăvârșim. 
                                                 
6
 PREOT PR.DUMITRU DOSPIN, Evanghelia din suflet, 

http://www.cnd.ro/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=28&Itemid=83&limitstart
=2,accesat 10.06.2019,8: 43. 
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 Tot referitor la  aceste parabole ,spune Papa Francisc,la audiența generala din 26 aprilie 

2016 “găsim nucleul evangheliei și al credinței noastre pentru ca milostivirea este 

prezentată ca forța care invinge totul,care umple inima de bucurie și consoleaza cu 

iertarea  ”
7
 .Tot referitor la pilda samariteanului, Papa Francisc a afirmat : 

   ,,În gesturile și acțiunile bunului samaritean recunoaștem acțiunea milostivă a lui 

Dumnezeu în toată istoria mântuirii. Este aceiași compasiune cu care Dumnezeu vine în 

întâmpinarea fiecăruia dintre noi: El nu ne ignoră, ne cunoaște suferințele, știe cât de 

mare nevoie avem de ajutor și consolare. Se apropie de noi și nu ne abandonează 

niciodată "
8
. 

Printre cei condamnați de catre farisei erau și samaritenii,o populație mixta față de care 

evreii puri nutreau un dispreț considerabil.Samaritenii se desprind din istoria iudaica prin 

divizarea împarăției lui Israel în Regatul de Sud cu capitala in Iuda și Regatul de Nord cu 

capitala în Samaria.În anul 722Î. Hr., Asiria cucerește Regatul de Nord și o mare parte din 

evreii din Samaria sunt luați in exil.În locul lor au fost aduse populații străine, 

idolatre ,care amestecandu-se cu evreii au dat naștere unei populații hibride. 

    Parabola vine sa condamne acest dispreț fata de samariteni,subliniind faptul ca 

aproapele nostru este orice om aflat in nevoie sau suferința fara deosebire de 

rasa,neam ,religie,condiție sociala ,sau orice alceva de acest fel. 

   Pilda samariteanului milostiv a fost rostită de mântuitorul nostru,Isus Hristos,in 

momentul în care  a venit la El,un tânăr bogat ,care îl întreabă cum sa dobândească 

Împărăția lui Dumnezeu,adică să se mântuiască.Isus îi răspunde tot printr-o întrbare și 

anume că trebuie să păzească poruncile,iar tânărul îi marturisește că a respectat poruncile 

încă din tinerețe,atunci mântuitorul i-a spus că trebuie să-și ajute aproapele,la care tânarul 

întreabă mirat ,cine este acesta, iar mântuitorul îi spune pilda samariteanului milostiv, din 

                                                 
7

 PAPA FRANCISC, op.cit.p127. 
8

 Ibidem. 
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care tânărul si nu numai, înțelege că nu trebuie să fim nepasători la nevoile și suferințele 

celorlalți. 

În puține cuvinte și într-un mod captivant  :  “  Isus a continuat: Un om cobora de la 

Ierusalim la Ierihon şi a căzut în mâna tâlharilor care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au strivit 

în bătaie, au plecat, lăsându-l pe jumătate mort “
9
(v. 30). 

Aici putem vedea imaginea unui om căzut în mîinile tâlharilor,căzut în nesimțire pe 

drumul dintre Ierusalim și Ierihon.Pe rând pe  acel drum,trec  pe  lângă el ,un preot al 

legii vechi  ,un levit,dar sunt nepăsători.În cele din urmă trece și un samaritean ,care îl ia 

și îl duce la o casă de oaspeții,unde îi face tot ce poate ca omul sa-și revină,chiar a 

cheltuit din  averea sa ,încercând să ajute.În puține cuvinte ,tânărul a înțeles ,din pilda 

mântuitorului ,că de fapt , în cel căzut pe cale ,se poate ascunde oricare dintre noi,aflat in 

nevoi și suferință,î-și dă seama că apropele său este oricine ,lucru pe care îl trecuse cu 

vederea până atunci.Aici calea pe care a mers samariteanu ,are semnificatia vieții ,de la 

naștere la moarte,iar tâlharii sunt oamenii rai pe de o parte ,iar pe de alta sunt diavolii.În 

samaritean se regăsește Isus ,dar și orice om care ia chipul lui Isus.În această viată ,omul 

se confruntă cu multe necazuri ,ispite și încerări și are nevoie sa fie ajutat să le treacă și 

întradevar este ajutat în parte de Dumnezeu ,dar și de semenii lui, care au înțeles că ei 

sunt aproapele.Ca să fii ajutat ,trebuie să  să ajuți ,deci esența lucrurilor este simplă, 

aproapele meu este cel care are nevoie de mine. 

    Mulțumită acestui învațat al Legii,căruia Isus nu ezită sa-i raspundă, scurt și clar : 

“ Bine ai răspuns; fă așa și vei avea viață veșnică “(v. 28) ,astfel reușind să pună punctul 

pe i, noi avem  astăzi pilda samariteanului milostiv.Pentru a înțelege mai bine anumite 

detalii din parabolă este necesar să facem unele observații și anume la conduita ciudată a 

preotului și a levitului vizavii de omul tâlharit ,aceștia temându-se să nu fie mort și să 

contacteze o impuritate legală,un fundament mai evident fiind în cazul preotului (cf.Lev 

21,1-4), dar nu și a levitului  care nu avea obligația să observe puritatea rituală,decât 

                                                 
9

 LEOPOLD SABOURIN,S.J. ,Evanghelia lui Luca,Introducere și comentariu,Traducere din limba franceză ,de 
Lucian-Iulian Diac,Ed.Sapienția ,Iași,2015, p.472. 
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pentru indeplinirea obligațiilor sale  in cadrul cultului din care făcea parte.Un alt punct de 

vedere îl reprezinta nevoia de autojustificare,de ce voia să se justifice învățatul 

legii(v.29),pentru ca trebuia să cunoască răspunsul la întrebarea adresată lui Isus,cu 

privire la viața veșnică(v.25)?  

Michel Gourgues spune că justificarea învăţatului nu trebuie înţeleasă în sens teologic, ci  

“pur şi simplu , în sens comun: cărturarul vrea să se justifice pentru a fi pus o întrebare al 

carei răspuns a arătat că îl cunoaşte”
10

. 

Adevăratul motiv al întrebării din v.29,era de a-l obliga pe Isus să ia poziție față de 

problema dezbatută : cine este aproapele pentru un evreu? Antropos tis ,” un om “(v.30) 

indică o redactare lucană, expresie specifică în pasajele lui Luca(12,16;15,11;16 

1.19).Această parabolă reflectă realitatea din Palestina, grotele și cavernele ,drumul plin 

de tâlhari pe unde nu puteai călătorii în siguranță fără protecție, în astfel de condiții 

samariteanul a dat primul ajutor cum a știut el mai bine, adică a uns rănile cu untdelemn 

pentru a inmuia rana (cf.Is 1,6)  și a dezinfectat cu vin. Legea e incapabilă să ridice, să 

vindece, preotul şi levitul şi-au uitat menirea, dar samariteanul nu are lege, pe el îl 

cuprinde mila.  Dar tocmai mila aceasta împlineşte şi depăşeşte cadrul legal, deoarece 

“ţinta poruncii e iubirea”. (1 Tim 1, 5). Iubirea pentru  aproape, pentru acest străin căzut 

între tâlhari, e în acelaşi timp iubirea lui Dumnezeu, căci samariteanul devine prin gestul 

său mâna lui Dumnezeu.Comparativ cu preotul şi levitul, samariteanul nu îşi pune 

problema că ajutându-l pe om, ar călca vreo poruncă divină sau ar periclita vreun ritual. 

Conştient sau inconştient el împlineşte toate poruncile divine, căci “cine iubeşte pe alţii a 

împlinit Legea”. (Rom 13, 8).Mila îl împiedica pe samaritean să facă judecați,de ce 

strainul se afla în aceasta situație,daca nu cumva el s- a pus în pericol,daca merita sau nu 

un ajutor ,sau  pur și simplu ,simte milă. Acest sentiment înalțator întrece cu mult datoria 

față de aproapele său. Isus a răsturnat conceptele umane despre o divinitate imposibilă, 

despre un Dumnezeu maiestuos și impenetrabil, - idee prezentată atât în cultura iudaică, 

cât şi în cea grecească. Isus a arătat imaginea unui Dumnezeu sensibil și plin de îndurare 
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 M. GOURGUES, Parabolele lui Luca, Ed. Sapienția, Iași, 2006, p.27. 
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faţă de oameni. El este Samariteanul - atât de adesea disprețuit sau ignorat - este Bunul 

Samaritean plin de dragoste și de milă infinită. 

Parabola bunului samaritean este rezultatul final al îmbinării unor elemente realizate de 

către Luca însuși.Acest aspect nu exclude faptul  că sursa de care depinde putea să 

conțină o parabolă de compasiune care să ajungă până la Isus,al cărei scop putea fii acela 

de a explica o parte din porunca cea mare,prin urmare și această parabolă îmbină  

proclamarea cu îndemnul, ca în (Mc 1,15). 

Această parabolă va fii înțeleasă abea când o vom înțelege ca imagine a lui Isus,în 

ansamblu, El însuși este samariteanul milostiv ( Interpreterea lui Irineu în jurul anului 

180 d.Cr.),el ajută acolo unde apreotul și levitul nu ajută,El  este cel  care se apropie de 

cel căzut între tâlhari –păcat ,moarte ,diavol,El este cel care i se face milă de omul căzut, 

El este cel care (cf.Ezechia 34:16,   Ps 147:3) leagă rana și întărește slabiciunea,El este 

cel care ne ridică ,EL este cel care ne tămăduiește (Is 35:5),El este cel care ia asupra sa 

toate cheltuielile  pentru vindecarea noastră spirituală (Mt 20:28),este pur și simplu 

întruparea dragostei față de aproape. 

       ’’Contrar atitudinii preotului și levitului din pildă, care au oferit  mai  multă 

importanță ritului  și/ sau formei,   noi suntem chemați ca eliberați de ele să slujim 

 ,,într-un nou duh, și nu după vechea slovă” (Rom 7,6) ,cum spune  apostolul  Paul, 

punându-ne pe noi înșine la dispoziția semenilor noștri în dragostea lui Cristos. 

 “Este o pildă tulburătoare....cea pe care am auzi-o aici,poate că atunci oamenii au trăit 

întâmplări asemănătoare celei descrise de Luca(10,30),cu toate acestea  relatarea rămâne 

o pildă clasică  si în niciun caz repetare unui fapt real despre care ar fii auzit Isus 

atunci.”
11

 

 

 

 

                                                 
11

 LEOPOLD SABOURIN, S.J,op.cit. p.477. 
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       I .3     Caritatea în Biserică   -Trupul mistic al lui  Cristos 

 
            

         Milostivirea este întâiul atribut al lui Dumnezeu,  este numele lui Dumnezeu. 

Nu sunt situații din care să nu putem ieși,nu suntem condamnați să ne afundăm in nisipuri 

mișcatoare, spune  PAPA FRANCISC ,,  a venit din nou  timpul pentru Biserică de a lua 

asupra sa vestirea optimistă a iertării. Este timpul întoarcerii la esențial pentru a lua 

asupra noastră slăbiciunile și dificultățile fraților noștri. Iertarea este o forță care învie la 

viață nouă și revarsă curajul pentru a privi la viitor cu speranță”
12

 

Mai spune Papa Francisc:  Biserica trebuie să redescopere misunea de evanghelizare, 

misiunea de a arăta și de a oferi oamenilor iertarea pe care Cristos o dăruiește cu mâna 

largă, pentru ca ,,în tot ce Biserica spune și  împlinește se arată milostivirea nutrită de 

Dumnezeu pentru om”
13

 

 ,,Biserica – spune papa Francisc – simțea responsabilitatea de a fi în lume simbolul 

viu al iubirii Tatălui” 
14

 .Fiind fondată de Cristos, trimis fiind din iubirea lui Dumnezeu 

(In. 3,16) ea trebuie să arate în lume, într-un mod organic, dragostea Sfintei Treimi: 

dragostea nemărginită a Tatălui, care îl trimite pe Fiul, care în același timp de bună voie și 

animat de aceeași iubire, se dăruiește pentru omenirea pierdută. 

În dese ocazii Isus a afirmat că El nu face decât ,,ce vede pe Tatăl făcând şi tot ce face 

Tatăl, face şi Fiul întocmai” (In. 5,19), iar apostolul Paul spune că ,,Dumnezeu era în 

Cristos împăcând lumea cu Sine” (2 Cor. 5,19). 
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 PAPA FRANCISC,op.cit. p.129 
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 Ibidem ,p.23. 
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Cu privirea ațintită la Isus și chipul lui milostiv ,spune Sfântul Părinte - putem să 

percepem iubirea Sfintei Treimi. Misiunea pe care Isus a primit-o de la Tatăl a fost cea de 

a revela misterul iubirii divine în plenitudinea Sa”
15

  

"Aceeași legătură dintre Tatăl și Cristos trebuie să fie între Cristos și Trupul Său, Biserica. 

El și-a exprimat această dorință față de Tatăl ca ei (ucenicii și cei care vor crede în 

cuvântul lor),,să fie una, cum şi Noi suntem una – Eu în ei şi Tu în Mine –, pentru ca ei să 

fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-

ai iubit pe Mine”. (In. 17,23)Biserica trebuie să exprime dorințele lui Cristos și intențiile 

Sale, care nu pot fi despărțite de ceea ce El Însuși a afirmat cât a fost pe pământ, și 

anume: ,,Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut”.(Mt. 18,11) Evanghelia dupã 

Matei spune, la rândul ei, cã fericirea eternã a mântuirii e promisã tuturor celor milostivi,  

În ziua Judecãtii Ultime; Milostenia este astadar un gest, o atitudine, cu valoare 

esențialmente religioasã. Aceasta rãmâne intactã indiferent dacã pomana pleacã direct din 

mâna bunului crestin cãtre cel nevoias sau dacã ea se redistribuie prin intermediul 

bisericii ca institutie. În egalã mãsurã însã, valenþele sociale ale gestului caritabil îl 

recomandã ca susceptibil de a contribui la realizarea si menþinerea solidaritãþii corpului 

social la cele mai diferite niveluri ale acestuia. Astfel încât ceea ce pentru noi astãzi pare 

sã se înscrie într-o ordine politicã sau socialã clarã, era cândva refexul religios al unei 

lumi în care laicitatea era doar un vestmânt, nu o stare de spirit. Crestinismul valorizeazã 

milostenia ca practicã spiritualã. Vechiul Testament face referire clarã la drepturile 

orfanului, vãduvei, strãinului si sãracului, interzicând asuprirea tuturor acestora.  

„ Din toate cele mai alese și laudate lucruri la cei de la Dumnezeu li s-au dat a 

stapanii,fapta cea buna a milostivirii este mai aleasa și mai laudată,mai înca când 

va fi catre sfintele și dumnezeiestile mănăstiri,unde se savârșesc dumnezeieștile slujbe si 

unde cei ce au parasit lumea trăiesv o viață îngerească și mai presus de lume,rugându-se 

lui Dumnezeu ziua și noaptea pentru împarați și pentru Domni și pentru tot 

pravoslavnicuă creștinesc norod ,la acelea cuviincios este facerea de bine,a ajutora pe cei  
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lăcuitori într-însele cu cele de trebuință,fiindcă ei se afla slujind lor întru cele 

sufletești,rugandu-se lui Dumnezeu pentru spașania sufletelor”
16

  .    

      Mãnãstirile, bisericile  la rândul lor, sunt datoare a practica milostenia.  

Într-unvechi  hrisov de orânduiala  a mãnãstirilor din 10 septembrie 1798,din Tara 

Româneascã, aratã cã acestea au fost înzestrate de ctitori cu averi, iar de domni ,cu 

orânduieli si  canoane :„ ca după  acelea iconomisindu-se ;i chivernisindu-se să fie și să 

stee în veci la starea lor,pentru faceri de bine de-a pururea și ajutorul celor săraci întru 

politicească unire și  pentru vecinică pomenire a lor “
17

.  

’’ Mila este un element care consolideazã solidaritatea socialã, evidentiind grija bisericii 

fatã de supusi  ; aici prefigurarea unui gen de contract social : acordul se realizeazã în fata 

divinitãtii si nu prin consensul vointei populare .Caritatea este esotericã si eschatologicã.  

Iisus le-a zis ucenicilor sãi:  „ vindeți tot ce aveți și dați milostenie.făceți-vă rost de pungi 

care nu se învechesc,o comoară nesecată în ceruri ,unde nu se apropie hoțul și unde nu 

roade molia;căci unde este comoara voastră acolo va fi și inima voastră”
18

  

În Evanghelia dupa Matei,spune ca fericirea eterna a mantuirii este promisa tuturor celor 

milostivi.În ziua judecatii ultime Împãratul va zice celor de la dreapta Lui: 

       „Veniți, binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți împarăția care v-a fost pregatită de 

la întemeierea lumii.Căci am fost flamând și Mi-ați dat de mancare ;Mi-a fost sete și Mi-

ați dat de băut; am fost strain și M-ați primit; am fost gol și M-ați imbracat; am fost  

bolnav și ați venit sa ma vedeți; am fost în inchisoare și ați venit  pe la Mine»Atunci cei 

drepți Îi vor raspunde : «Doamne când Te-am vazut noi flamând și ti-am dat sa manânci? 

Sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut?Când Te-am vazut noi străin și Te-am primit sau 

gol,și Te-am îmbrăcat?Când Te-am vazut noi bolnav sau în închisoare și am venit pe la 

                                                 
16

Act din Țara Românească, 14 iunie 1793, în: LIGIA LIVADĂ –CADESCHI, Sărăcie și Asistență Socială în 

Spațiul Românesc,sec XVIII-XX, Masa Rotundă 1998, Ed. -Colegiul Noua Europă.2002 , ISBN,București,p. 19. 

17
LIGIA LIVADĂ-CADESCHI,op.cit. p.20. 

18

 Ibidem,p.16 
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tine?» si rãspunzând Împãratul le va zice: «Adevãrat vã spun cã ori de câte ori ati fãcut 

aceste lucruri unuia dintre acesti foarte neînsemnati frati ai Mei, Mie Mi le-ati fãcut».”
19

 

Conform Evangheliilor, între crestinism (si reprezentantul sãu institutional, biserica) si 

sãracii acestei lumi raporturile sunt organice: 

„Căci cunoasteți harul Domnului nostru Isus Hristos. El măcar că era bogat,S-a facut 

sarac pentru voi,pentru că prin săracia Lui,voi să vă îmbogațiți” (2 Cor 6 ,9). 

 

 Domnul Țării Românești ,Alexandru Ipsilanti, scria: 

 

„Sunt multe închipuirile facerii de bine si ale milosteniei, si unele sunt cele ce se fac la 

rudenii si la prieteni si alte la cei sãraci si lipsiti, si ,altele ce se fac la biserici si mãnãstiri 

si mai mult aleasã si mai cinstitã este aceastã a treia facere de bine, adecã carele sã face la 

casele lui  Dumnezeu  si la înfrumusetatele  mãnãstiri, de vreme ce întru dânsele nu 

numai  Dumnezeu  se laudã  se cinsteste si se slãveste si întru dânsele. Si cei sãraci si 

lipsiti se chivernisesc, drept aceasta, aceastã facere de bine, carele se face cãtre sfintele 

monãstiri, precum mai sus s-au zis, mai cinstitã Si mai de folos este decât toate 

celelalte”
20

. (20 martie 1775).Socotește cã fãcând bine lui Dumnezeu te asemini. Ce darã 

tuturor stãpânitorilor se cade sã alerge dupã aceastã materie, adecã a facerei de bine, Si 

cât va fi în putintã sârguind cãtre toti supusii, asemene sã verse bunãtatea sa, însã nu cãtre 

toti toate cum zice Sfânta Evanghelie, ce fiestecãruia dupã mãsura stãrii sale; pentru cã 

darul cu bunã socotealã fãcându-se se numeste dar’’
21
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20
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CAPITOLUL II 

II. ASISTENȚA SOCIALĂ IN ROMÂNIA. 

 

      II .1. Biserica veche si înființarea primelor forme de asistență socială în	
România 

 
 

       Lucrarea de față iși propune sa schițeze un profil al sistemului de asisitență sociala 

din Romania, astfel  ca din punct de vedere istoric, putem evalua  fiecare etapă de 

evoluție a sa ,  context în care vor fii precizate elemente  de inovatie instituționala. În 

încercarea de a stabili câteva repere istorice în evolutia asistenței sociale din România , 

este important sã nu uitãm primele experiente filantropice. 

Ele pot fi înscrise într-o preistorie a procesului de formare a politicilor de asistențã 

socialã. Asfel lucrarea de față își propune o scurta prezentare din punct de vedere istoric, 

din perspectiva prezenței săracilor in societatea românească și a modalitaților in care 

societatea a înțeles sa se raporteze la această prezență. Din punct de vedere cronologic ne 

vom axa in principal pe prezentarea unor fapte de secol XVIII ȘI început de secol XIX 

    •  1831 – 1832  :Regulamentele  Organice   

    •   1920   :crearea Ministerului Muncii, Sãnãtãții si Ocrotirilor Sociale 

    •  1930   :Legea de organizare sanitarã – dr. Ion Cantacuzino.     În ceea ce priveste 

termenul „asistențã”
22

, pentru perioada de timp la care noi ne-am oprit,  el acoperã 

totalitatea gesturilor caritabile si a  inițiativelor instituționale sau legislative care se 

orientau spre ajutorarea celor sãraci.         

     Înființarea primelor asezãminte de asistențã sociala;  Scurt istoric al primelor forme de 

asistența sociala     -Instituțiile de asistența sociala se infiripa  inca din anul 300,de pe 

timpul lui Constantin cel Mare, care iși desfasurau actiunile in cadrul si cu scop religios si 

social.Principalele instituții de asistența sociala  erau legate de biserica, inca din veacurile 
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IV-V prin care acestea iși manifestau dragostea  fața de semeni , asezaminte special 

pentru orfani, asa  numite si  “Orfanortofiile”
23

sau orfelinatele ,care iși desfășurau 

activitatea sub indrumarea episcopiilor si a presbiteriilor.Asa cum rezulta din documente 

vremii,cel mai vechi orfelinat se numea “Sf.Zotic”-cum am mai spus din vremea lui C-tin 

cel Mare (Flavius Valerius Constantinus.), Impărat roman (306-337),inființat la 

Constantinopol de catre Zoticus (senator roman),ajutat de Biserică si denumit  “ocrotitor 

al orfanilor”.In veacul al VI –lea , pe timpul domniei lui Justin al II-lea,in Constantinopol 

se mai construieste  cu ajutorul bisericii  înca un orfelinat numit “Sfinții Apostoli Petru si 

Pavel.”Tot pe timpul domniei Împaratului roman Constantin cel Mare s –au construit cu 

spijinul bisericii si alte asezăminte de asistență socialaă, cum ar fi : 

 Nosocomion :un spital pentru saraci ; Ptohocomion : un azil pentru batrani ;Ghirocomion 

– un asezamânt de asistență pentru Vaduve. 

Principalele  instituții de asistența sociala  in biserica veche  au fost:  

Brefotrofiile  ;Partenocomiile ;Ghirocomiile ;Orfanotrofiile;
24

  

Brefotrofiile   -  erau leagane de copii mici gasiți sau parasiți,asezamintele de acest fel 

aveau sprijinul bisericii ,a Imparatului dar si persone particulare care faceau donații 

constand in fonduri materiale dar și banesti.Cu timpul  ,leaganele de copii au inceput sa 

funcționeze ca orfelinate. 

Partenocomiile –  erau case de adăpost pentru fecioare ,organizate de catre Biserică. 

Aceste  institutii  denumite “partenone”
25

 care aveau drept scop păstrarea puritatii si 

castitătii fecioarelor.Aceste instituții beneficiau se sprijin de la stat dar si de la 

biserici.Aceste fecioare proveneau din familii sarace sau fara ocrotire,sau orfane. 

Cu timpul partenocomiile au disparut  afiliindu-se manastirilor si calugărițelor. 

Chirocomiile –  erau azile pentru vaduve lipsite de condiții normale de viețuire. 
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Aceste case pentru văduve sau azile pentru văduve prestau anumite servicii  in slujba  

bisericii ,iar aceasta la randul ei le asigura conditiile cele mai bune de viața. 

Orfanotrofiile  -  asa cum am mai spus erau asezăminte special pentru  orfani, creștini si 

necreștini și au reprezentat cea mai mare realizare a Bisericii vechi in domeniul asistenței 

sociale. 

Orfelinatele erau unități aparte care funcționau pe langa Biserică,fiind autorizate prin lege 

sa primească donatii  si ajutoare.Aceste unitați erau indrumate de catre episcopi  care 

conduceau toate treburile bisericești  inclusiv problemele de asistență sociala.Din acest 

scurt istoric ,din documentele istorice ,religioase si juridice din acele vremuri reiese că 

înca din secolele I si  II au aparut Societațile religioase  și apoi asezămintele de asistență 

sociala,  acestea  avand  o existență paralelă . 

Din datele existente rezulta ca in Biserica veche exista un detasament de sacrificiu format 

din crestini  ,expunandu –și viata  pentru binele aproapelui și cel obstesc. 

     Pe parcursul secolului al XVIII-lea și la începutul celui urmãtor, lumea româneascã 

pare asediatã din toate pãrțile. Adică, cataclismelor naturale li se adaugã dezordinea vieții 

politice și economice , cu grave consecințe asupra vieții cotidiene,  ca rezultat al  statutul 

politic  al acelor vremuri ,al Țãrilor Române.Secolul al XVIII-lea  este un timp 

traumatizant prin acumularea  unor  conjuncturi  defavorabile care însa nu produc 

schimbari  fundamentle ,dar sunt responsabile ,pentru alterarea vieții sociale   

  „Timpul natural a fost, fãrã nici o îndoialã, marele contratimp al civilizației tradiționale 

românești, un fel de  memento mori  al sensibilitãții colective”
26

 

Începând cu secolul al XVIII-lea , opera de asistențã socialã,  începea sã-și mute centrul 

de atenție  spre instituțiile spitalicești. Spitalele în funcțiune în epoca aceea aveau 

dependințe unde erau   adapostiți  si  hrãniți sãracii. 

Spitalele pentru cei sãraci , cei bolnavii,   Cutia Milelor,  -Orfanotrofia   - este 

contemporanã cu primele tentative de interzicere ale   cerșetoriei și   vagabondajului.     
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Cele mai vechi instituții de asistențã socialã le regãsim în Transilvania, toate create 

înainte de 1700 astfel  :  în 1295  este vorba despre Institutul Sãracilor din Bistrița,  prin 

1480 domnitorul Stefan cel Mare îi coloniza pe calici, oferindu-le o serie de privilegii de 

breasla. În 1524 sãracii primeau, asa cum reiese dintr-un document semnat de Vlad 

Voievod, pe lângã locuintã,  primeau  îmbrãcãminte si bani.   

 În  1565 este mentionatã documentar existenta ospiciului de la Mãțãul de Jos,lângã 

Câmpulung-Muscel, beneficiind ca danie din partea  domnitorului Neagoe  Basarab de 

moșia  Licurea  -din Vâlcea.   În 1715 „Ptohotrofion”-ul de pe lângã spitalul Colțea 

(„Casa pentru sãraci”);    În 1775    Alexandru Ipsilanti  a  înfiintat  dijma  pentru  copiii  

sãraci,  numit     „Orfanotrofion”;  În1798  este mentionat documentar  si azilul „Manea 

Brutarul” destinat ocrotirii copiilor de vârstã micã;  Între 1782  si 1785   Alexandru 

Ipsilanti, în Moldova,  si Mihail Șuțu,  în Țara Româneascã,  instituiau    „Cutia Milelor”,  

un fond pentru sprijinirea operelor de ajutorare a sãracilor. Acest fond era alimentat prin 

taxe datorate de mitropoliți  si episcopi la înscãunare,de boieri cu ocazia instalării lor ca 

dregãtori,  prin impunerile arendărilor postei, ale cumpãrãtorilor de pãșuni. Mai târziu s-

au adãugat amenzile pentru animalele de pripas, taxa asupra crâșmãritului, amenzile 

judecãtoresti la care este condamnat soțul împotriva cãruia s-a pronunțat divorțul.  Cum 

erau selecționați sãracii care beneficiau de acest sprijin?  Se vorbea atunci de necesitatea 

selecționãrii  „adevãratilor sãraci”
27

. 

   •  Ipistatul (secretarul agãi) era însãrcinat cu scrierea listei beneficiarilor, care primeau 

ajutoare odatã pe lunã, cersitul fiind, în principiu, interzis. Regulamentele Organice au 

adus un plus de organizare în activitatea de binefacere a Statului. Ele menționeazã 

„Obsteasca Epitropie”  si „Cutia Milelor” (cf.op.cit.)ca fonduri provenind   dinspre  Stat 

destinate sprijinirii  familiilor sãrace, infirmilor  si cerșetorilor  care nu erau tolerați în 

stradã si care primeau ajutoare lunare . 
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        Dupã unirea Principatelor, în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, alãturi de 

activitate a Statului începe sã se facã simțitã prezența inițiativei private în activitãțile  de 

tip filantropic și de asistențã socialã. Menționãm Societatea „Materna” (1897),aflatã sub 

patronajul dr.Turnescu,  Societatea „Tibisoiul”, înființãtã de Maria Brãiloiu,    Leagãnul 

„Sfânta Ecaterina”,   inițiativa  Ecaterinei G. Cantacuzino, diversele  organisme  

patronate  de Regina Elisabeta . În 1920 se  înființa, așa cum am mai spus, Ministerul 

Muncii, Sãnãtãții și Ocrotirilor Sociale, care va avea un rol extrem de important în 

structurarea pe baze științifice a operei de asistențã socialã în toate domeniile. În 

recensãmântul instituțiilor de asistențã socialã realizat de Institutul Central de Statisticã, 

sub conducerea lui Sabin Manuilã, în 1936, cu privire la  repartizarea pe provincii a 

instituțiilor de asistențã și ocrotire socialã, dupã autoritatea tutelarã, putem avea o 

imagine mai clarã a ceea ce numim astazi sector neguvernamental.Se poate observa 

conturarea unui sector neguvernamental, reprezentat prin asociații cu caracter privat, care 

depașea net din punct de vedere cantitativ activitãțile similare patronate de Stat: 

PROVINCII DE STAT COMUNALE JUDEȚENE PARTICULARE 

Transilvania 13 16 2 214 

Muntenia 15 10 - 200 

Moldova 8 7 - 93 

Banat 4 9 3 71 

Basarabia 2 9 1 72 

Crșsana -Maramures 4 6 - 71 

Bucovina 2 2 1 64 

Oltenia 2 3 - 24 

Dobrogea - 1 1 21 

Total 50 63 8 830 
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Sursa: Sabin Manuilã, Instituțiunile de asistențã socialã și ocrotire (Rezultatele recensãmântului Instituțiunilor de 

asistențã socialã și de ocrotire din 1 ianuarie 1936), Editura Institutului Central de Statisticã, București, 1938.
28

 

 

În Cadrul fiecărei etape istorice  vom încerca o analiză diferențiată regional,care ne va 

permite  sa facem observații relative  cu privire la influența culturală asupra sistemului de 

asistență socială.În schema de mai jos este prezentată analiza sistemului de asistență 

socială : 

• 1800-1920 :   se pun bazele structurãrii sistemului de asistențã socialã; 

 • 1920-1945 : diversificarea institutionalã si maturizarea sistemului de asistențã socialã; 

 • 1945-1989 :  declinul sistemului de asistențã socialã; 

 • 1989-2000  : restructurarea si modernizarea sistemului de asistentã socialã. 

Potrivit argumentatiei lui Sabin Manuilã :  ,,anul 1800  corespunde cu începuturile 

cresterii numerice a  initiativelor de tip   asistențã socialã ,,
29

 

        O prima etapă  o reprezintă inființarea de instituții noi,un alt reper istoric in evoluția 

sistemului de  asistență sociala in Romania, la inceput de secol XIX. 

 Între 1900  si 1909   , au apãrut încã 76 de instituții noi; Între 1910 şi 1919 sã fie 

consemnate alte 115 instituții  ,   astfel, in secolul al XIX-lea au fost înfiintate 184 

 de instituții de asistentã socialã pe  care  recensãmântul din  1936 le gãsea  

active.Majoritatea initiativelor  de organizare a instituțiilor de asistență sociala , sunt de 

tip  filantropic( privat). 

      A doua etapã, cuprinsã între 1920 si 1945, marcheazã o crestere a implicãrii  Statului 

în   organizarea  serviciilor de  asistențã  socialã,  precum si efortul  de  profesionalizare a 

domeniului.   Primele încercãri de legiferare a activitatilor specifice de acest tip apar 

odatã cu    Regulamentele Organice.    Însã primele legi clare în domeniu sunt legate de 

inființarea: 
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Ministerului Sãnãtații  Publice Muncii și Ocrotirilor Sociale în 1920 .    În cadrul  acestui 

minister  functiona  Direcția de Asistențã Socialã  ;    În  1930 –are loc  adoptarea 

primului pachet  de legislație ‘’Legea serviciului social ‘’ care  punea bazele constituirii 

unei rețele teritorializate de servicii sociale, de tip comunitar;(cf.op.cit) . 

 În  1929 – ia ființa Scoala Superioarã de Asistențã Socialã „Principesa Ileana” 
30

(1929) 

având un plan de învãtãmânt si o programã foarte moderne. 

        A treia etapa,   începând cu 1945 si până în  1989  marcheazã declinul sistemului de 

asistență socială din România.    În 1959-1970 stã sub semnul activitãții   sistematice de 

distrugere a principiilor de existentã a organismelor de asistențã socialã din România.În  

1645 ia fiintă  Reuniunea Pioasã pentru îngrijirea bolnavilor  - „Kevra Kadisha”
31

 din 

Alba Iulia  , Ospiciul Evanghelic C. A. din Brașov, datat prin secolul al XVI-lea, sau 

Cãminul pentru bãtrâni și orfani al Comunitãții Evanghelice C. A. 

Caliciile,cele mai vechi organizații constituite sub egida statului,cu scopul de a distribui 

săracilor fonduri provenite din caritatea publică, menționează autorul Mihaela Lambru. 

Acestea erau organizate sub forma de breaslă ,având în frunte un staroste  de 

breaslă .Aceasta forma de organizare o gasim atât în Țara Românească, adică Câmpulung 

și Bucuresti,cât și în Moldova.O alta instituție care gestiona problema săracilor erau 

ospiciile.Odata cu inființarea noului  Minister al  M uncii Sănatatii  și Ocrotirilor 

Sociale,asistența socială capată un caracter sistematic ,atât la niver central cât și la cel 

local.  La nivel local regãsim o separare a funcțiilor de execuție  aviz și coordonare (nou 

înființatele birouri , comitete județene si comunale). 

       În 1930 a fost adoptatã, dupã cum bine se știe, Legea sanitarã și de ocrotire 

socialã,(cf.op.cit),cu rol de reglementare și coordonare naționalã a întregului sistem de 

asistențã. În conformitate cu prevederile sale, s-au constituit   Oficii de Ocrotire  în 

municipii și orașele reședințã de județ  sau în mediul  rural  (Casele de Ocrotire). 
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     Un element esențial în dezvoltarea și maturizarea sistemului de asistențã socialã din 

România l-a reprezentat școala de specialitate.  

 În 1929 a luat ființã școala Superioarã de Asistențã Socialã  „Principesa Ileana” 
32

 ,astfel      

Asociația Femeilor Creștine a contribuit major la acest proiect, atât prin inițiativa 

organizarii instituției, cât și prin punerea la dispoziția ei a spațiului de funcționare și a 

cãminului pentru studenți.O contributie importanta  o are Institutul Social Român, prin 

directorul sãu, Dimitrie Gusti. Personalitãți de seamã din peisajul academic românesc au 

fãcut prestigiul acestei instituții, dintre care îi amintim pe:  Veturia Manuilã,   Dimitrie 

Gusti, Henri H. Stahl,  Mircea Vulcãnescu, Traian Herseni,  I. Costaforu,  Emanoil 

Bucuța. Legislația în domeniul asistenței din perioada respectivã se caracteriza printr-o 

gamã restrânsã de prestații acordate persoanelor îndreptãțite, acestea fiind condiționate de 

calitatea de asigurat în sistemul asigurãrilor sociale. Pentru început sã urmãrim modul în 

care au evoluat instituțiile centrale cu rol în administrarea sistemului național de asistențã 

socialã. 

    În perioada  1923-1943 toate problemele legate de asistența socialã erau reglementate 

prin Ministerul Muncii, Sãnãtãții Publice și Ocrotirilor Sociale. 

Prin Decretul-Lege nr. 189 din 23 martie 1943, activitatea de asistențã socialã a fost 

concentratã în trei mari direcții, corespunzãtoare unor servicii speciale în cadrul 

ministerului de resort : 

      • Serviciul de ocrotire al familiei; 

      • Serviciul de ocrotire a mamei și copilului; 

      • Serviciul de asistențã socialã. 

       Fiecare serviciu controla și coordona activitatea organismelor de specialitate 

descentralizate, întregul sistem bazându-se pe o foarte bunã structurã în teritoriu 

(serviciile sanitare și de ocrotire județene). Pe lângã aceste servicii funcționau și centre 

pentru ocrotirea minorilor, leagãne de copii, cãmine de zi, așezãminte de educație, colonii 

de varã, azile pentru bãtrâni și infirmi, camine pentru gravide și lehuze.Tot în formã 
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descentralizatã funcționau serviciile sanitare și de ocrotire urbanã, în subordinea cãrora se 

gãseau circumscripțiile sanitare și centrele de sãnãtate. Așadar, în formula administrativã 

a anului 1943 serviciile de asistențã și cele de sãnãtate erau grupate sub coordonarea 

aceluiași minister. 

    În 1947 Ministerul Muncii, Sãnãtãții și Ocrotirilor Sociale  s-a scindat, în 

locul lui apãrând douã departamente:    Sãnãtatea  respectiv    Munca Asistența și 

Asigurãrile Sociale; iar un an mai târziu  în 1948 ,Ministerului Muncii și Prevederilor 

Sociale,  inființat prin Decretul nr. 149 , care era  compus din  

 patru direcții: 

     •Direcția Socialã - cu serviciile sale ,adica:cãmine copii,ajutor familial, metodologic, 

colonii și tabere de varã; 

     • Direcția Reeducãrii și Plasãrii în Muncã a Deficienților, cu serviciile sale : 

  Așezãmintele pentru orbi și surdo-muți, Centrele de triere și reeducare; Centrele de 

ortopedie;  Centrul de Reeducare Productivã,( CEEREP ); 
33

Institutul de Psihotehnicã . 

    • Direcția Cadrelor, unde functiona Institutul de Asistențã Socialã, in cadrul careia se 

desfăușurau  cursurile  de    perfecționare  pentru centrele de reeducare și de pregãtire a 

asistenței auxiliare pentru Sfaturile Populare; 

  •·Directia Muncii , Cãminele de ucenici, Școlile profesionale, Cadrele didactice . 

 Anul 1951 a adus cu sine o nouã restructurare a activitãtii de asistențã socialã.  Prin 

Decretul nr. 75 s-au regrupat categoriile de asistați pe ministere, astfel: 

 •  Copii cu deficiențã -intrau sub tutela Ministerului Invãțãmântului, 

        •  Delicventa juvenila cãdeau în sarcina Ministerului Afacerilor Interne, 

        •  Ucenicii  și forțele de muncã la Direcția Generalã a Rezervelor de Muncã. 

Împartirea categoriilor de asistența  sociala  pe categorii  si activitate de profil  a marcat 

profund activitatea din România, situația fiind numai parțial rezolvatã în momentul de 

fațã.   
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 Astfel,  mentionam inființarea unor noi instituții de asistența ,astfel  :    în 1951 -se 

înființeazã Institutul de Expertizã Medicalã a Capacitãții de Protezare, care  ulterior  

devine Institutul de Expertizã Medicalã și Recuperare a Capacitãții de Muncã. Tot  1951 a 

luat naștere - Institutul de Geriatrie, care a reprezentat ani de-a rândul unul dintre cele 

mai bune produse de export ale medicinii preventive românești, creând notorietate  școlii 

autohtone de geriatrie.  Dupã 1953 continua seria restructurãrilor de la nivelul 

ministerului de profil.   Aatfel au  loc o serie de experimente administrative cum ar fi o 

restructurare în 1955 a  Direcției Învãțãmântului Profesional Special și Ocrotirilor Sociale 

pentru ca, un an mai târziu, ele sã se reuneascã. În anul 1957 s-a desființat Ministerul 

Prevederilor Sociale, atribuțiile acestuia fiind preluate de Ministerul Sãnãtãții și 

Prevederilor Sociale.( Conform HCM nr. 226 din 22 februarie 1968) Direcția de Asistențã 

Socialã  - care funcționâ  în cadrul acestuia s-a transferat la  Ministerul Muncii, având în 

componențã cinci servicii, dupã cum urmeazã: 

  • Serviciul de asistenţã socialã; 

  •Serviciul de reeducare profesionalã a invalizilor; 

  •· Serviciul metodologic; 

  • Serviciul de investiții. 

    Ministerul Muncii avea rol de coordonare și control în domeniul asistenței sociale, prin: 

înființarea și organizarea unitaților de profil, supravegherea învãțãmântului special, 

îndrumarea activitãții privind stabilirea și plata alocației de stat pentru copii,acordarea de 

ajutoare, sprijinirea asociațiilor invalizilor sprijinirea caselor de ajutor reciproc ale 

pensionarilor.(cf.op.cit). 
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     II.2.   Etapele Reformei Instituționale la nivelul 
               Administrației Centrale  în domeniul asistenței 
               sociale   în peroada  comunistă 
 

 

     Din punct de vedere cronologic vom enumera etapele reformei instituționale : 

  1947 : Ministerul Muncii Sãnãtãții și Ocrotirilor Sociale se divide în Ministerul   

Sãnãtãții   și  Ministerul Muncii, Asistenței și Asigurãrilor Sociale. 

  1948 :    se înființeazã  Ministerul Muncii și Prevederilor Sociale 

  1951  : Serviciile de asistențã socialã de la Ministerul Muncii și Prevederilor    Sociale 

se transferã la alte ministere, precum cele ale Invãțãmântului, Afacerilor Interne și 

DirecțiaGeneralã a Rezervelor de Muncã. 

  1955   : Scindarea  Direcției Invãțãmântului Profesional și Ocotirilor Sociale. 

  1956   : Reunificarea Direcțiilor Învãțãmânt Profesional și Ocrotiri Sociale. 

  1957 :  Se desființeazã Ministerul Prevederilor Sociale și se constituie Ministerul 

Sãnãtãții și Prevederilor Sociale. 

  1968  : Problemele de asistențã socialã sunt preluate de Ministerul Muncii. 

  1949   : Scoala Superioarã de Asistențã Socialã  „Principesa Ileana”  
34

s-a transformat în 

Institutul de Prevederi Sociale.   În ce priveste învãțãmântul și rețeaua academicã de 

specialitate, au fost distruse treptat,astfel  noua  institutie  pastreaza o parte a continutului 

analitic al programei ,al Școlii Superioare de Asistențã Socialã pânã în 1952, când  iși 

incheie activitatea odatã cu el dispãrând și învãțãmântul superior de profil.La nivel post-

liceal au mai funcționat școli de asistențã socialã pânã în 1969 : În 1948-1952,  doua școli 

medii tehnice ; în 1959-1969   șase secții de asistenți sociali în cadrul grupurilor școlare 

sanitare.   În 1989  se readuce  în discuție problema reformei sistemului de asistențã 

socialã.Societatea româneascã descoperea cu stupoare realitatea durã și starea de 

degradare a instituțiilor de asistențã socialã din țarã.Imagini de groazã au fãcut înconjurul 
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lumii.   Unitãțile de asistențã socialã din România erau adevãrate lagãre de concentrare, 

în care persoanele instituționalizate, adulți și copii, erau supuși unui tratament degradant 

pentru o ființã umanã.Mizeria  locațiilor , personalul necalificat și dezinteresat, starea 

precarã a clădirilor  și instalațiilor,  hrana insuficientã (circa 700-800 de calorii pe zi ) 

acestea erau datele reale ale sistemului românesc de asistențã socialã.Moștenirea 

comunistã,  subdezvoltarea sistemului de asistențã socialã,  presiunea tranziției,restricția  

din perspectiva costurilor sociale au impus acțiunile în materie de reformã instituționalã,  

erau imperativele momentului,astfel fiind necesare :reorganizarea administrației centrale 

de asistențã sociala, recorelarea legislației cu noile realitãți sociale;   reconstituirea 

rețelelor teritoriale,regruparea profesionalã a celor ce lucrau în domeniu, reînființarea   

învãțãmântului de specialitate.Astfel, în august 1990 s-a reorganizat Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale. Pe linie de asistentã socialã, Ministerul are atribuții în : 

    - asigurarea ocrotirii sociale a minorilor și persoanelor cu handicap, 

    - sprijinirea integrãrii lor sociale și profesionale,  -asigurarea coordonãrii protecției 

sociale a grupurilor sau persoanelor defavorizate.  

 În  1 noiembrie 1990  -aceste atribuții au fost transferate Secretariatului de Stat pentru  

Handicapați , prin HG 1161. 
35

 

      Acest Secretariat devenea organul  administrației  centrale cu sarcini directe pe linie 

de asistențã socialã.Atribuțiile Secretariatului, conform legislației în vigoare,  se 

materializeazã în  :   organizarea acțiunilor de depistare și înregistrare localã a 

persoanelor dezavantajate, sprijinind internarea acestora în unitãți de asistențã socialã de 

profil;   - stabilirea programele naționale pentru reinserția socio-profesionalã a 

persoanelor dezavantajate;   - promovarea formelor neinstituționale de ocrotire socialã a 

persoanelor cu handicap.Astfel, sunt preluate de cãtre Secretariatul de Stat pentru 

Handicapaţi toate prestaţiile cu privire la persoanele cu handicap de la Ministerul 

Învațămantului și Științei ,respectiv de la Ministerul Muncii și protecției 

socialeMinisterul Învãţãmântului şi Ştiinţei, respectiv de la Ministerul Muncii şi 
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Protecţiei Sociale.Mare parte din probleme parțial par rezolvate ,dar erau multe catrgorii 

de populație  aflate în nevoieș aflate sub tutela altor ministere.În aceste condiții  în 

subordinea Secretariatului de Stat pentru Handicapați se regaseau o serie de instituții 

precum  Inspectoratele de Stat pentru Handicapaţi;   Institutul Naţional pentru Recuperare 

şi Educaţie Specialã a Persoanelor Handicapate; Întreprinderea de Produse Ortopedice şi 

Protezare din Bucureşti; Şcolile speciale de reeducare; Asociațiile surzilor Şi 

nevãzãtorilor. La nivel teritorial ,prin preluare de la Oficiile de Asistență Socială 

 ale Direcţiilor de Muncã şi Protecţie Socialã au fost înglobate unitãţile speciale 

 de la nivel judeţean:    gradiniţele şi şcolile speciale , profesionale sau post-liceale, 

pentru deficienţi, centrele de calificare-recalificare pentru invalizi, centrele logopedice 

interşcolare,      clasele din spitalele de neuropsihiatrie infantilã,  cãminele-şcoalã / atelier 

pentru deficienţi, cãminele-spital pentru bolnavii cronici adulţi, cãminele de bãtrâni. 

Așadar în anul 2000,toate atribuțiile privind asistații minori au fost preluate de către nou 

înființata Agenție Naționala pentru  Protecția Drepturilor Copiilor,iar Ministerul Muncii 

și Protecției Sociale  rămânând cu o serie de responsabilitați in privința coordonarii 

Oficiilor  de Asistență din teritoriu (o direcție specializată). 

     În forma sa actualã, aceastã direcţie şi oficiile pe care le îndrumã, aveau  atribuţii în 

materie de : 

• dezvoltare a asistenţei sociale de tip rezidenţial şi reducerea utilizãrii formelor de 

asistenţã instituţionalizatã; 

• dezvoltare a cooperãrii şi parteneriatului cu organizaţiile neguvernamentale pentru 

acordarea efectivã a prestaţiilor de asistenţã socialã, incluzând forme contractuale de 

finanţare de la buget; 

 • dezvoltare a dimensiunii preventive a acţiunii de asistenţã socialã; 

 • creare de baze de date locale urmãrind dezvoltarea programelor de asistenţã socialã în 

funcţie de analizele specifice ale informaţiilor din teritoriu. 

Acestea sunt și principiile care stau la baza reformei sistemului românesc de asistență 

socială: dezinstituționalizarea și încurajarea serviciilor comunitare,parteneriat public-
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privat în materie de gestiune și prestație,punerea accentului pe dimensiunea 

preventive,modernizarea modului de lucru în materie de asistență socială. 

 În 1990-1991 la început sub forma colegiilor în cadrul universitãţilor din Bucureşti,  Cluj 

şi Iaşi iar apoi  în 1992  apoi sub forma învãţãmântului academic ; 

 În 1994 apare prima promoţie post-comunistã de asistenţi sociali ,iar de atunci reţeaua 

secţiilor academice de profil nu conteneşte sã creascã,dupa cum afirma autoarea Mihaela 

Lambru. .(cf.op.cit.)Dupã estimarile Prof. dr. Elena Zamfir, din 1994 apar anual pe piaţa 

muncii din România circa 300 de diplomaţi asistenţi sociali.   

 „Aşadar, dupã zeci de ani de tranziţie, asistenţa socialã, ca domeniu profesional, 

identitate profesionalã şi administrativã, segment de politicã publicã, continuã sã se 

dezvolte, încercând sã rãspundã unei duble provocãri:  moştenirea comunistã, încã 

puternic prezentã în societatea româneascã, şi realitaţile dure ale perioadei în care ne 

aflãm, împreunã cu costurile sociale aferente”
36

. 

 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
36

  MIHAELA LAMBRU, op.cit.p.77. 



33 
 

 
CAPITOLUL III 

 
Asistența Socială în București 

 

 

          III. 1. Povestea Orasului Bucuresti. Scurt Istoric. 

 

         “București, capitala romaniei ,este situata in sud-estul tării, acolo unde în urma cu 

cateva sute de ani se intindeau   Codrii Vlăsiei  din care astăzi se pastrează cateva palcuri 

razlețe de pădure.Cinstea care revine intemeirtorului acestui oraș pare a fii disputata de 

catre Bucur Ciobanul, candidatul tradiției si legendei si contreversatul Vlad Țepeș, omul 

primului document cunoscut, care atesta existența capitalei  noastre   la 20 sptembrie 

1459 „
37

.  În realitate cercetarile istorice și in principal cele arheologice au scos la iveală 

vestigiile unei cetați probabil prima,databilă incă din a doua jumatate a veacului al XVI-

lea.; In 1659 ,București devine  definitiv capitala Țarii Romanești. Orașul  se 

dezvolta ,apar biserici numeroase, in 1962 prima artera pavata din barne de lemn,Podul 

Mogoșoaiei ulterior rebotezată Calea Victoriei in 1878,  Mânastirea Vacaresti in 

1724,apare pavajul mai intai din lemn,  apoi granit de Scotia si 

Sicilia,iluminatul ,canalizarea si parcurile piblice.In veacul al XIX-lea orasul se 

modernizeaza fiind ales capitala a Romaniei, infaptuita prin unirea Moldovei cu Țara 

Romanească, in 1862. Este cel mai mare oras din sud –estul Europei dupa Istambul.In 

timpul domniei lui Carol I (1866-1914),este timpul marilor edificii reprezentative pentru 

urbea lui  Bucur :   -   Ateneul Roman (1888), Fundatia Carol I(1891), Ministerul 

Agriculturii(1894),  Palatul de Justiție (1890-1895),  Palatul Poștelor (1894-1900), 

Palatul Sturza (1899),  Palatul CEC(1900),Palatul Patriarhiei (1907), Cercul Militar 

(1912), Hotel Athenee Palace (1914). 
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După primul  Razboi Mondial (1914-1918), Bucureștiul devine una dintre cele mai 

frumoase capitale europene, stalucirea vietii culturale si sociale, atmosfera si arhitectura 

aducandu-l pe buna dreptate denumirea de „Micul Paris”  . 

Odată cu instaurarea regimului comunist (1945-1989) , dezvoltarea armonioasă a fost 

brusc intreruptă , orașul devenind subiectul unei experiment social și urbanistic 

devastator.In regimul Ceausescu a fost demolata o zona egala cu suprafața Veneției, 

pentru a face loc aberantului proiect Casa Poporului ,unde au fost oameni aduși cu forta 

in Bucuresti, instalati in  blocuri –dormitor ,formand cartiere muncitoresti si folositi la 

grandiosul proiect. Zeci de biserici și monumente  de o valoare istorica   si  arhitecturala 

excepționala au cazut victimele buldozerelor. 

     „Astazi orasul este un amestec de vechi si nou ,tradițional si modern,oriental si 

occidental,  fapt care îi da o nota aparte de metropola  eclectică si neoranduită , oferindu 

–i originalitate si farmec ”.
38

 

 

     Cele mai vechi așezări de asistență sociala în București  apar sub denumirea de    

“calicii ”,astfel de așezări sunt inființate de Negru Voda in secolulal XVI- lea - in 

mlaștina Damboviței, sub dealul Mitropoliei. Asistații primeau ajutor de la Domnie din :   

incasari vamale,  taxele de divorț ,“ cutia mileleor”
39

. 

Totul se rezuma la ajutorul saracilor pe seama  caritații publice si mai ales așezămintelor 

bisericesti si mânăstiresti.Spatarul Mihai Cantacuzino – inființeaza fundația Colțea si 

clucerul Colțea -constriuta la inceputul sec.XVIII-lea;  pe langa  fundația Colțea o 

mânastire si primul spital din Țara Româneasca cu o capacitate de 24 de paturi.Pe langa 

mânastiri s-au cladit chilii pentru săraci si batranii bolnavi care erau ingrijiți prin  

intermediul fundației Colțea.Pe lângã adãpostirea si hrãnirea bolnavilor sãraci, Colțea, 

Pantelimonul si Spiridonia întrețineau mici scoli pentru copiii sãraci, , Filantropia, 
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spitalul sãracilor bolnavi,  dãdeau pomeni unor indivizi scãpãtați din boierimea micã si 

mijlocie sau chiar unor urmași sãrãciti ai ctitorilor, ajutau în fiecare an un anumit numãr 

de fete sãrace sã se mãrite, contribuiau la rãscumpararea prizonierilor sau plãteau taxa de 

hirotonisire a câtorva preoti sãraci.O mahala, un puþ si un pod (stradã) zise „ale calicilor” 

sunt mentionate si pentru orasul București. 

       „Oare multimea ceia de cerșetori cari misunã în strãzile si rãspântiile orasului (București, 

n.n.), ale târgurilor si ale satelor, adeseori sãnãtosi si  sdraveni, multi chiar foarte sãnãtosi, nu 

vine tot din cauza lenei?”
40

       

În orice caz, începând din 1780, pitacele domnești care interzic cerșetorilor valizi sã cearã 

de pomanã în locurile publice se succed cu o frecvențã care ne îndeamnã sã bãnuim cã 

aceste practici erau din plin prezente în traiul cotidian al bucureștenilor, cel putin. 

Domnul credea cã multi cerșetori din București ar putea munci, pentru cã se gãsește de 

lucru atât în București, cât si prin împrejurimi, dar aceștia preferã sã cerșeascã : 

 

        „Pe la biserici si pe la toate ulițele, aducând si norodului atâta supãrare cu obrãznicia lor si 

însiși  pierzând agoniseala ce mai mult ar avea-o într-alt chip, cu munca.Deci sã-i strângã pe toti 

de prin toate mahalalele, de prin târg si de prin tot Bucureștiul si însusi aga sã-i cerceteze pe rând, 

pe fiecare în parte si cãti vor fi cu adevãrat nevrednici de muncã, nici de alt fel de slujbã si 

poslusanie la nimic aceia sã rãmâie în ceea ce s-au aflat a sã tinea cu milã de pã la norod, însã 

numai cei care sunt de tot nevrednici, orbi, șchiopi, ciungi”
41

.  

 

Cei cu putintel „sacatlâc” erau îndemnati sã se angajeze la munci ușoare ca pãzitori, 

stupari, pândari, iar celor totalmente valizi li se poruncea sã-și schimbe felul de viatã sub 

amenintarea pedepsei cu bãtaia. Reluarea repetatã a acestor mãsuri pare sã sugereze lipsa 

lor de eficacitate. Un an mai târziu, domnul constata totala ineficientã a mãsurilor pe care 

le propusese cãci : 
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 „dupã darea acestii porunci am luat înstiintare cã atunci deodatã s-au fãcut nevãzuti în putinã 

vreme nemaiarãtându-se, iar apoi dupã aceea în urmã iarãsi asemenea ca în toiu toti au început la 

cersetorie, fãcând supãrare norodului”
42

. 

În ciuda frecvenței cu care se manifestã, preocupãrile domniei fațã de cerșetori sunt 

sortite aceleiași lipse de urmãri. În 1797, domnul Alexandru Ipsilanti scria din nou 

marelui agã despre cerșetorii din București cã :  „unii dintre dânsii fiind oameni sãnãtosi 

<...> ar putea sã munceascã si sã-si câștige hrana <...> iar ei din lenevire si obicinuire rea” 

trãiesc din pomeni. ”
43

 Mãsurile propuse le reiau de fapt pe cele evocate în paginile 

anterioare. Meritã amintitã remarca domnului, nici ea întru totul originalã, cum cã toți 

aceștia ar putea munci sã-si câstige hrana „mai vârtos aici în București cã este atâta lucru 

cum și pe afarã”. 

Sã existe oare și în capitala valahã o legãturã între piața mâinii de lucru si prezenta unui 

numãr îngrijorãtor (pentru autoritãți) de oameni fãrã ocupație? Sã fie mai atractiv, în 

ciuda afirmațiilor pitacului domnesc, ceșitul decât o muncã plãtitã? Cel puțin pentru cei 

mai sãraci si mai lipsiți de abilitãti profesionale, rãspunsul ar putea fi afirmativ. 

Încercãrile de reglare a pieței muncii prin marturi, justificate adesea prin salariile 

excesive cerute de lucrãtori (cum de altminteri se întâmplase peste tot în Europa în 

situații similare), pot face ca salariul real al unui lucrãtor mãrunt si cel mai adesea 

ocazional sã nu merite, în ochii acestuia, efortul si disciplina pe care o muncã remuneratã 

le presupune. În septembrie 1803, Constantin Ipsilanti scria vel agãi si vel vornicului 

poliției: 

           „fiindcã la facerea podurilor este trebuințã de o sumã de salahori pentru lucrul șanturilor 

<…> și fiindcã în București mulți sunt cei ce se înconjurã în politie fãr’de treabã, fãr’de 

mestesug si fãr’de nici o slujbã, poruncim dumneavoastrã ca din unii ca aceia ca sã aveti a 

strânge cu voia si fãrã voia lor câti vor fi trebuinciosi, cari cu zapcii de ai dumneavoastrã sã-i dati 

la lucrul șanturilor plãtindu-le pe zi cãte parale 30 de om, fiindu-le cu îndestulare a nu putea 
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pricinui nimic, cari platã sã li sã dea de la Cutia Podurilor”
44

. Un alt beneficiar prin 

excelențã al operei caritabile si de asistențã este copilul sãrac abandonat sau orfan.  

Instituția specaializatã în acordarea acestui gen de asistențã dateazã tot de la sfârsitul 

secolului al XVIII-lea. Gestionarea averii copiilor provenițidin medii mai înstãrite si 

continuând sã aibã rude apropiate se fãcea sub supravegherea boierilor epitropi ai Cutiei 

sau a Mitropolitului si cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la tutelã; copii 

abandonati cãdeau în sarcina Orfanotrofiei. 

Anaforaua mitropolitului cãtre Alexandru Ipsilanti, din 1 noiembrie 1796  spunea cã : 

       „în domnia Mãrii Tale dintâi s-au orãnduit a fi orfanotrofie <m-rea Tuturor Sfinților din 

București, ctitoria mitropolitului Antim Ivireanul> si aceasta iarași s-au urmat numai cãt ai stat 

domnia ta în domnie, iar dupã aceea din schimbarea adesea a egumenilor pãmânteni, au ajuns nu 

numai la datorie de nu se putea plãti ci si la dãrãpãnare”
45

. 

Aceasta este, cel puțin pânã în prezent, singura știre de care avem cunostințã despre o 

posibilã funcționare a Orfanotrofiei în prima domnie a lui Al. Ipsilanti. Primul act clar și 

detaliat rãmâne însã hrisovul Orfanotrofiei din orasul București, din 29 mai 1798, de la 

Constantin Hangherli. Justificarea eforturilor domnului rãmâne precumpãnitor religioasã, 

fãrã a lipsi însã aluziile la dreapta și buna guvernare. Noua instituție urma sã fie finanțatã 

din banii mãnãstirilor, din venituri produse de prãvãliile ce urmau sã se construiascã pe 

niste terenuri ale mãnãstirii Mihai Vodã si dintr-o micã taxã anualã pe prãvãliile 

vãnzãtorilor de bragã. Instituția era conceputã pentru adãpostirea a 80 de copii (de 

preferințã 40 de fete, 40 de bãieți),  primea numai copii pânã la  sase-sapte ani și  numai  

copii sub un an erau  încredințați la doici, în afara așezãmântului, dar aflate sub 

supravegherea iconomului acestuia, iar mai mari de șapte ani erau plasați în ucenicie la 

diferite mestesuguri. Copii cãpãtau o instrucție sumarã, iar dupã 10-12 ani erau dați la 

meșteșuguri, la Curtea domneascã sau oricui dorea sã ia un copil de suflet. Fetele erau 

mãritate de la Cutie sau din veniturile Orfanotrofiei.Ce se va fi întâmplat efectiv cu 
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orfanotrofia din Bucuresti, nu putem spune. Probabil însã cã, într-o formã sau alta, ea a 

funcționat, de vreme ce, la 1808, Divanul slobozea „de sub închinãciune si de sub 

supunerea orfanotrofiei” mãnãstirea Strehaia, pentru ca, în 1813, Ioan Gheorghe Caragea 

sã revinã la preluarea veniturilor ei pe seama Cutiei Obstirilor, pentru Orfanotrofie. 

Între milã, filantropie sau pur si simplu, eficacitatea guvernãrii, preocupãrile domnilor 

pentru copiii orfani și sãraci par a se înscrie în aceeasi strategie a mentinerii echilibrului 

social si a prezervãrii liniștii publice, care guverneazã funcționarea Cutiei Milelor, a 

epitropiei evghenisilor si îndepãrtarea, brutalã chiar, a cerșetorului din spațiul public. 

Instrucția scolarã apare ca mijloc de a scãpa de sãrãcie. 

       „ agiutorul famiilor sarace ,a cersetorilor si neputinciosilor ce nu să vor mai îngadui pe 

uliță”
46

. Interdicția privind cersetoria si vagabondajul reapare în secțiunea referitoare la 

orãșãneasca  poliție .    „acestie (sãracii si cerșetorii, n.n.) nu se vor mai îngãdui pe ulitã, iar acei 

nesupusi dovedindu-se de vagabonzi, se vor îndatora de cãtre agie a se supune la o breaslã 

folositoare ce s’ar alege”
47

 

Aceleasi cheltuieli sociale apar si în bugetul Valahiei :  seminariile din București  si 

Craiova,  scolile publice din București si din celelalte orase,pensii pentru vãduvele ale 

cãror bãrbati avuseserã un rang oarecare sau pentru vãduve si alte obraze,  cum se 

obisnuise  si în trecut,mili ce se împart la sãraci în zile mari ale anului, dupã un obicei 

întotdeauna pãzit, cheltuiala tuturor cersãtorilor carii sã vor asãza la un loc,Orfanotrofia 

din București, bani pentru trei spitale (unul în București, unul în Craiova  si altul într-un 

al treilea oras ce se va hotãrâ ulterior). 

Editia din 1847, menține o anumitã contribuție a statului la aceste cheltuieli, dar 

precizeazã cã restul banilor necesari se vor plãti din Casa Centralã a Mitropoliei. 

Încercarea de a asocia biserica finantãrii operei de binefacere nu fusese strãinã nici editiei 

din 1831 a Regulamentului Valahiei, care prevedea cã : 
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      „Mitropolia, episcopiile, toate mãnãstirile închinate la cele strãine sau neînchinate, vor 

contribui la cheltuielile statului pentru asãzãri publice si pentru faceri de bine <…> precum se va 

hotãrâ”
48

 (cu exceptia Coltei si a Pantelimonului ale cãror venituri fuseserã deja destinate 

de ctitori pentru întretinerea respectivelor spitale). 

      În ceea ce privește cele trei spitale bucureștene, Colțea, Pantelimonul si Filantropia, 

tutelate (din 2 aprilie 1832) de Eforia Spitalelor, dar administrate separat conform actelor 

lor fondatoare, ele au funcționat astfel pânã la 1847. În acest an, Gheorghe Bibescu 

desființa administrațiile separate ale primelor trei fundații, punea sub controlul Eforiei 

toate spitalele din țarã si îi dãdea acesteia o organizare cu caracter de instituție de stat, în 

care domnul aproba bugetul, iar cheltuielile erau supuse aceluiași control ca și cheltuielile 

statului.  

     Abea prin legea din 16 octombrie 1864, Eforia (devenitã Eforia Spitalelor Civile) se 

constituie cu un patrimoniu distinct de patrimoniul statului, cu caracter de instituție de 

utilitate publicã. Bugetul sãu era supus votului Adunãrii Deputaților, ca si bugetul statului, 

iar administrarea bunurilor sale se fãcea dupã normele de administrare ale bunurilor 

statului, cu aplicarea legii contabilitãții publice sub controlul Curții de Conturi. 

Intre primul si al doiilea razboi mondial problemele de asistența sociala s-au amplificat,ca 

urmare a distrugerilor provocate,bolnavii s-au inmultit,au aparut probleme de ingrijire 

speciala,au aparut mulți cersetori ,vagabonzi ,ccea ce a necesitat o atenție deosebita 

pentru indreptarea acestora.Astfel,primul recensământ are loc in România in anul 1936, 

din care reiese : -521 unitați de asistența sociala  dintre care 50 unitati de stat și  471 

asociații particulare.Organizațiile de binefacere de stat si particulare aveau  la baza  in 

activitatea lor  asistența sociala privita ca o opera complexa de studii ,anchete,opera 

sociala constructiva. 

Primele inceputuri de  organizare a asistenței  sociale -pe baza de lege in Romania ,dupa 

cum se menționeaza in documente ,s -au facut in 1831,odata cu  Regulamentul Organic. 

In 1881  ,se inființeaza la Primaria Capitalei un serviciu de asistența sociala,care se axa 
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pe copii gasiți,abandonați ,orfani,acestia urmand a fii repartizați la doici și mame 

crescatoare.1894 se legifereaza sarcina comunei ,care se ocupa de gasirea copiilor 

orfani.Comunele aveau sarcina de a se ocupa de procurarea mijloacelor pentru 

intreținerea acestora,din aceasta categorie facand parte:  -copii gasiti, infirmi, alienati 

mintal, saraci. Începând cu 1901 - statul incepe sa construiasca si sa creeze institutii, 

astfel se inființeaza  “Azilul de copii sugari “din  str.Buzești nr.68 ,din București; 

instituție carea fost donata Primariei Municipiului București de catre Ghița si Elena 

Cantacuzino. 1905- este inființat “Orfelinatul pentru fete orfane si copii gasiti” ,din str. 

Barbu Catargiu nr.3 ,din București, in 1917 acesta se dezvolta ,capacitatea lui ajungand la 

50 de locuri pentru fete. În 1910 -se organizeaza pe langa Primaria Capitalei- o grainita 

de copii asistati in varsta de 3-7 ani,unde functionau un internat si o scoala de curs primar. 

 

 1901-1902 : pe langa Primaria Capitalei ,functiona un “Serviciu al crescatoarelor”unde 

copii gasiti erau repartizati catre doici pentru alimentație artificiala si erau ținuti pana la 

varsta de 4 ani.Acest serviciu al crescatoarelor functiona astfel : copii  asistați erau trecuți 

prin mai multe asezaminte de asistența sociala,in functie de varsta, adica categoria 0-2 ani 

erau internați in azilul copiilor sugari “Cantacuzino”,unde erau internați cei ce se 

alimentau la san  sau artificial dar si cei bolnavi.Copii sanatosi erau crescuți in cartiere la 

doici și crescatoare pana la varsta de 4 ani,intre 4-7 ani copii erau internati in gradinițe de 

copii,iar de la 7 ani  o parte din fete erau plasatae la “Orfelinatul Radu Voda”, unde 

urmau cursuri primare,cursuri de formare profesionala si menaj,si apoi plasate la munca. 

Baietii erau repartizați la crescatoare si dați la scoala primara,dupa care urmau scoli de 

meserii si dupa absolvire erau plasați la munca. 
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COPII GĂSIȚI-ASISTAȚI IN PERIOADA ANILOR 1896-1920 DE CĂTRE PRIMARIA 

MUNICIPIULUI  BUCUREȘTI 

Anul 

 

 

Total 

copii 

asistati 

Copii la 

scoli 

primare 

Copii la 

scoli 

profesionale

Copii la 

diverse 

mestesuguri

Copii 

sugari 

adoptati Fete 

casatorite  

de 

Primarie 

1896 319 135 15 10 159 - - 

1897 320 140 2 3 155 18 2 

1908 498 210 25 5 228 25 5 

1909 513 215 28 12 228 26 4 

1910 565 240 29 10 243 31 12 

1920 825 550 60 10 183 14 8 

*Nota: datele au fost extrase si prelucrate din Buletinul Asociatiei pentru Progresul Asistentei Sociale ,nr.1- din1938. 

FORME DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ,PRIVIND AJUTORAREA POPULAȚIEI SĂRACE 

IN PERIOADA ANILOR 1896-1917 

Anul Adapostiti la 

azilul de noapte 

Servit masa la 

cantine populare 

Ajutor de 

subzistenta la 

saraci(lei) 

Ajutoare pentru 

carti elevi(lei) 

1896 5824 53025 30000 6000 

1897 8466 84572 10000 4500 

1900 11794 89696 25000 6300 

1903 12500 110844 42000 5500 

1910 28175 107254 50000 6300 

1917 32000 260168 51500 7150 

Nota: datele au fost extrase si prelucrate din Buletinul Asociației pentru Progresul Asistenței Sociale ,nr.1- 

din1938. 
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1910-1920: cerșetorii si vagabonzii  invadeaza stazile Capitalei ,amenințand ordinea si 

siguranța.astfel circa 13000 de cerșetori si vagabonzi,sant sransi de agenții ordinii 

publice.Cei bolnavi sunt dusi la tratament, cei invalizi sunt internați in azile  iar cei valizi 

sunt repartizați la munca.Profesorul N.Minovici ,organizeaza Asistența Sociala pe baze 

stiintifice, care au drept conecința starpirea  cerșetoriei si vagabondajului.O inițiativã  

inovatoare anilor ’40 ai secolului al XX-lea o reprezintã crearea, sub tutela Comitetului 

Municipal al Consiliului de Patronaj (1941), a primei baze de date specifice pentru 

activitatea de asistențã socialã care s-a ocupat cu centralizarea datelor referitoare la 

situația celor care primeau asistențã socialã în București. În 22 august 1941 ,in cadrul 

Consiliului de Patronaj al Operelor Sociale,sub președentia doamnei Maria Maresal 

Antonescu,s -a infiintat Comitetul Municipal București,cu sediul in piața  Amzei nr.13,in 

localul Primariei sectorului 1.Consiliul Municipal  al Consiliului, a pornit o acțiune care a 

cuprins toate domeniile ocrotirii și asistenței sociale, astfel a colaborat cu Directia 

Sanitara a Municipiului București, Oficiul Central de Ocrotire al Muniipiului București., 

serviciile de asistența sociala ale Primariilor de sectoare si unele societați de binefacere. 

Consiliul Municipal al Consiliului de Patronaj a inființat un fișier central care coordona si 

inregistra activitatea de asistența sociala si ținea avidenta asistaților. 

Scopul pentru care s-a realizat baza de date a fost creșterea eficienței activitãții de 

asistențã socialã de pe raza Capitalei si evitarea abuzurilor sau neregulilor în acordarea 

diverselor prestatii.Astfel, la Fisierul Central se puteau regãsi informații despre:  -

asistența IOVR, a familiei, a copiilor orfani, cu probleme, a delincvenților minori, a 

tineretului, a bãtrânilor si infirmilor, a vagabonzilor etc. La baza structurãrii sistemului 

românesc de asistențã socialã din perioada interbelicã a stat atenția acordatã acțiunilor de 

tip preventiv. Aceastã optiune strategicã a avut în vedere în special familiile aflate în 

dificultate. Asistența prin muncã reprezenta o alta coordonatã importantã a modului în 

care fusese gânditã strategia politicii de asistențã socialã din vremea respectivã.Din 

initiativa Consiliului de Patronaj s-au format centre de asistare ale familiei si individului, 

cu rolul de a oferi acestora posibilitatea de a depãsi momentele de crizã fãrã sã ajungã în 

situația de inactivi, dependenți de ajutor social. 
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      III.2.  Asezaminte si acțiuni de asistența socila in perioada 
      1935-1944 in  Capitală. 
 
                                                                                                     

          În noiembrie 1941 functionau in Capitală 23 de centre de Asistența Familiei cu 

scopul de a elimina cauzele si problemele care au adus familia in situația de a cere 

ajutor.In primul rand s -a urmarit plasarea la munca a  indivizilor care erau dependenți .In 

cazul mamelor care aveau copii mici si nu puteau parasii domiciliul ,s-a asigurat munca 

la domiciliu,sub forma de lucru de mana,insemnand :  spalat,calcat,confectionat cutii de 

carton pentru ambalaje,pungi de hartie ,tricotaje ,broderie,croșetat.
49

 

 

Centrele de asistența sociala in Municipiul București în perioada  1941-1944 

Nr.crt. Denumirea Centrului de asistenta a familiei Adresa Centrului 

 Sectorul I   -  Galben  

1 Asistența  juridica Piața Amzei nr.13 

2 Asistența Universitara Piața Amzei nr.13 

3 Centrul  “ CasaMaresalului “ Srt. Scheiul de Sus nr.31 

4 Centrul  “Floreasca” Str..Viisoarei nr.16 

5 Centrul   “Herastrau “ Str.   Lacului  nr.26 

6 Centrul    “ Masina de Paine” Str.  Masinade Paine nr.47 

7 Serviciul Special Piața Amzei nr.13 

 Sectorul  II -Negru  
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8 Centrul  “Colentina” Str.Ferdinand nr. 23 

9 Centrul  “ Dudesti “ Calea Dudesti nr.191 

10 Centrul  “ Obor “ B-dul Ferdinand nr.159 

11 Centrul  “ Pantelimon “ Sos. Pantelimon nr.177 

12 Centrul   “ Vergului “ Sos. Vergului nr.21 

 Sectorul  III - Albastru  

13 Centrul    “Ardealul “ B-dul Ardealului nr.29 

14 Centrul    “Caramidari “ Str.Sulzer nr. 22 

15 Centrul  “ Ferentari “ Calea Ferentari nr.134 

16 Centrul   “ Serban -Voda “ Calea Serban Voda nr.281 

17 Centrul “Tudor Vladimirescu “ Str,General Berthelot nr. 33 

 Sectorul IV  -Verde  

18 Centrul    “Basarab” Sos.Basarab nr.6 

19 Centrul    “ Bucurestii Noi “ B-dul Gloriei  nr. 7 

20 Centrul     “Caraiman “ Str.Caraiman nr. 33 

21 Centrul     “Chitila “ Sos. Chitilei  nr.146 

22 Centrul     “ Giulesti “ Str.Zboina Neagra nr.71 

23 Centrul     “ Militari “ Sos. Regina Maria nr.66 

*Tabelul nr.3- amplasarea Centrelor de asistență sociala si a Birourilor de Asistenta Juridica și 

Universitară,București.1941-1944.
50
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  Asistența și  ocrotirea copiilor și tineretului : în București in perioada 1941-1944, 

activitatea Centrelor de Asistența  depașea peste 2% din populația Bucureștiului ,adica  

32000 de familii asistate cu nevoi si aflate in prisosința.   Centrele de Asistența a Familiei 

pe baza anchetelor sociale  coordonau inscrierile în camine,cantine,camine de zii și 

preventorii. 

 

Căminele de zii 
51

,care aveau rolul de a preveni delicvența ,vagabondajul, prostituția, 

adunand de pe strada copii lăsați fără supraveghere ,lipsiti de îngrijire;-dadeau 

posibilitatea  ambilor părinți sa muncească,fara sa -și lase copii la voia intamplarii  ; - 

servea ca organ de educatie  și recreatie.În perioada 1941-1944 funcționau trei tipuri de 

camine de zi: - Camine pentru Sugari și copii sub 3 ani,unde mamale lasau copii când 

plecau lal ucru;   Camine pentrucopii de la 3-7 ani, cu caracter de grădinița; Camine 

pentru Copii de la 7-14 ani , cu rolul de instruire a copiilor,meditatii,pregatiti în anumite 

meserii. 

      Exemple de Camine  și unități de acest tip : 

      Masina de Pâine - Caminul de zi pentru  copii  pana la 3 ani,atașat Centrului de 

sănătate  ,instituit cu ajutorul Institutului Surorilor de Ocrotire „ Regina Maria”,un cămin 

modern ,dotat cu mobilier pentrucopii mici,lenjerie  și cu personal competent. 

     General Ioanițiu    -  Căminul pentru Copii mici, prevazut cu o secție pentru Sugari și o 

secție pentru Copii sub 7ani. 

    Serban Voda ,Herestrau și Pantelimon  -  Caminele complexe,fiecare având secții 

pentrutoate varstele. 

   Caminnul Caraiman copii de la 3-7 ani, capacitate  de 100 de locuri. 

   Căminul de copii prescolari  finanțat integral de Fabrica de Textile Dambovița . 

   Casa Maresalului  care includea un centru de zii cu vârsta prescolara,avea o capacitate 

de 400 de locuri,teren de sport și cea mai spatioasa sala de recepție din Capitala,sala de 

mese dotata  modern și chiar elegant. 
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   Căminul „Herestrau „cu o capacitate de 180 de locuri ,dotat modern,destinat copiilor 

pana lavarsta de 14 ani. 

  Căminul Obor ,ampasat inincinta Strandului Obor,dotat cu excelente contiții pentru  

educatie fizica,dispunand de 3 bazine de inot, patinoar și teren desport. 

  Căminul  Dudesti avea o capacitate de 180 de locuri,amplasat lângă școala  primara și 

biserica. 

  Caminul Pantelimon  avea o capacitatede 180 de locuri și era dotat cu instalații moderne. 

 Căminul Tudor Vladimirescu ,era inzestrat cu ateliere școala,terende 

sport,baie ,spalatorie și alte dotari. 

 Caminul  Basarab  avea o  capacitate de 180 de locuri și era deosebit de bine dotat. 

 Caminul  „Chitila”  funcționa  ca Centru de  acțiune sociala pentru ridicarea standardului 

de viața a copiilor din cartier. 

 Caminul muncitorului asigura cazare și masa muncitorilor veniți din țara ca sa lucreze în 

București. 

Tot în aceea perioada functionau în Bucuresti  Solarii de vacanta pentru Copii nevoiași. 

În București functionau 12  unități, care nu aveau posibilitatea unei vacanțe la mare sau  

la munte,erau preluați de aceste solarii și le ofereau condiții pentru joaca,odihna ,sport. 

Solariie Arad , Basarab , Giulesti,  Ghencea, Oltenita,Vergului , Obor, Tei, Ștrandul Tei, 

Ghica Tei, Tudor Vladimirescu, Ferentari, Puișor.
52

 

Aceste solarii  erau amenajate cu bazine de inot,umbrare ,terenuri de sport și multe alte 

amenajari și erau frecventate de peste 10.000 de copii nevoiași. Aici  beneficiau de o 

hrana consistenta  și o alimentație specială. Majoritatea functionau și iarna fiind dotate  

cu patinoar și partii de sanius. 

Una din problemele grave  cu care se confrunta asistența sociala erau copii proveniți din 

mediul TBC, acesti copii trebuiau tratați in Preventorii
53

.  În aceste unități copii 
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beneficiau de tratamente medicale speciale ,o alimentație care sa participe la 

insanatosirea copiilor, o educație ingrijita.Dupa absolvirea școlii primare ,copii erau 

indrumați la diverse meserii,in funcție de înclinațiile acestora.Pentru copii de vârsta 

prescolara , Preventoriul avea o grădinița de copii iar pe timpul verii copii erau trimiși  în 

colonie la Timis ,unde se bucurau de o atenție și  ingrijire deosebita. 

    Aici putem sublinia cele mai importante   Preventorii : Preventoriul  Herestrău  era 

amplasat  în apropiere de lacul cu același nume, primul asezamant de acest fel infiintat  în 

16 octombrie 1942 și avea 150 de locuri ,75 de băieți și 75 de locuri de fete. 

    Mareșal Maria Antonescu Preventoriul  avea capacitatea de 260 copii, aici erau 

internați copii cu diferite afecțiuni. 

     Preventoriul  Timis,  așezat  la Timisul de Sus, avea capacitate de 220 de locuri; 

    Preventoriul  Predeal  înființat în octombrie 1942, avea o capacitate de 120 locuri, 

destinat băieților, aici mai practicau și schiul; 

    Preventoriul  Sinaia  inființat în februarie 1943,avea o capacitate de 50 de locuri,era 

destinat doar pentru băieți cu vârsta cuprinsă intre 7-14 ani, unde și aici se practicau 

sporturi de iarna; 

 Caminul Crețulescu  a luat fiinta din necesitatea de a gazdui câțiva elevi orfani  de la 

liceul cu același nume : Liceul Comercial Crețulescu; 

   Școala primara de fete „ Regina mama Elena”
54

 gazduia 41 de orfane de razboi 

intreținute de Consiliu de Patronaj. 

 Caminul vanzatorilor de ziare din Splaiul Unirii nr.76 afost creeat la 1 mai 1943,cu 

scopul de a adaposti copii din aceasta categorie în condiții civilizate,avea capacitatea de 

110 locuri,asigurandu-se condiții de locuit și hrana; 

 Caminul vanzatorilor ambulanți,avea o capacitate de 300 de locuri în 4 baraci 

moderne,prevazute cu instalații de igiena și confort ,dispunea de un centru medical  și o 

biblioteca. 
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Oalta categorie de populatie nevoiasa de pe cuprinsul Municipiului București și 

comunelor subordonate Consiliului de Patronaj în perioada 1944 au fost cantinele și 

restaurantele populare. . 

La 8 ianuarie 1942  Consiliul de Patronaj  a luat în administrația sa și  „Cantinele 

Primariei Municipiului București  ”
55

.  Aceste cantine erau profilate astfel : 

     Cantine școlare, funcționau în majoritatea cazurilor pe lângă școlile primare din 

cartierele marginașe ale Capitalei și aveau scop  sa ofere copiilor nevoiași hrana calda 

pentru un cost redus; 

      Cantine pentrucopii de pe lângă Caminele de zii,se ingrijeau de hrana  copiilor din 

aceste camine. 

      Cantine muncitorști,funcționau în numar de 1-4 în fiecare sector al Municipiului,unde 

beneficiau de o masa cu cost redus, ele erau susținute cu fonduri de la buget,cat și de 

anumite fundații particulare. Restaurantele   populare,erau destinate populatiei care nu 

aveau posibilitatea  de pregătire a mesei ( funcționari publici,muncitori ,persoane singure.) 

       Restaurantul  Victoria   ia fiinta în 21 iulie 1943 sevind zilnic in medie 2000 de 

mese,personalul era de 132 de angajați provenind din rândul functionarilor,meșteri 

calificati și personal de servire,astfel  cu acești angajați se facea și asistența sociala  fiind 

ajutați sa -si câștige existența intr -un mod cinstit și demn. Intreg personalul primea 

asistența medicala gratuit ,restaurantul avea și un camin de 30 de paturi,und erau cazate 

fetele fără locuința. 

     Restaurantul Buzesti inființat la 10 iulie 1043,unde consumatorii erau  din rândul 

funcționarilor publici de la ministere și studenți de la Politehnica.Personalul era format 

din 165 de salariati, majoritatea erau femei ai caror bărbați erau plecați pefront.  O alta 

ramura  defavorizata a asistenței sociale o reprezenta  

 copii orfani și abandonați.   În acest domeniu se acționa pe doua cai : asistența 

instituționala și plasamentul familial.Din principalele unități cu acest profil,reținem : 
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        Azilul Cantacuzino situat pe srada Buzesti nr. 66,unde erau depusi toți copii găsiți pe 

strazi , parasiti. Prin aceasta unitate copii erau în tranzit,aici dispuneau de 18 paturi 

pentru nevoile imediate,dupa care erau repartizati la diferite instituții susținute de 

societați particulare. 

        Leaganul Sfanta Ecaterina, ,fiind una dintre cele mai vechi și importante 

unități,dispunand de 100 de locuri, aici fiind primite pe lângă copii orfani și mamele cu 

copii sugari,unde plateau o taxa foarte mica. 

        Casa copilului,inființata la la 1 aprilie 1935 de Comitetul de  Educatoare și 

Puericultura Pia Bratianu ,  era destinata copiilor pana la 2 ani,avand o capacitate de 60 

de locuri,unde erau primiți copii abandonați cât și mamele lor. 

        Caminul Materna a aparținut Societății Materna și primea copii intre 1-3 ani. 

       Orfelinatul Doctor V.Zigura, situat în str.Traian,unde erau asigurate conditiile 

necesare pentru80 de ucenici orfani. 

        Orfelinatul  Radu Voda ,a fost un cămin pentru fete ,de varsta scolara ,unde urmau 

cursuri de formare profesională practica pentru diferite meserii. 

Plasamentul familial,unde copii erau plasați în familii crescătoare  care erau 

supravegheați de o sora crescătoare și dispensarul medical din cartier.Familiile 

crescătoare primeau de la Consiliul de Patronaj  bani ,alimente și îmbrăcăminte necesare 

copiilor. 

O alta problema  a reprezentat-o minorii delicvenți.In Capitala,Asociația pentru progresul 

Asistenței Sociale,a început munca pentru delicventi prin doua servicii : 

    -Serviciul de Asistența a delicvenților de pe lângă Penitenciarul Vacarești; 

    -Serviciul de Asistența de pe lângă Parchetul Tribunalului Ilfov. 

La inființarea sa Consiliul de Patronaj a găsit  în funcțiune doar serviciul atașat 

Parchetului de Ilfov creeat în 1936 și trecut în 1937 la Tribunalul de minori Ilfov. 

Acest serviciu nou creeat a fost sprijinit  și dotat cu fonduri, mijloace de transport și 

îmbrăcăminte; afost creeat un cămin  de reeducare în comuna Militari, pentru copii 

problema;  pentru  asistența copiilor problema Comitetul Municipiului București 

dispunea de urmatoarele instituții:  - Centrul de îndrumarea copiilor 



50 
 

      Căminul de zi Casuta Maresalului 
56

 pentru fete problema , din  str.Scheiul de 

Susnr.34 , unde funcționa o scoala pentru educare și reeducare. 

      Căminul  de zii Casuta Doamnei , pentru băieții problema, din str. Teiul Doamnei nr. 

91,unde funcționa o școala specială care acorda asistența sociala la 130 de băieți. 

O alta categorie de deficienți  sau defavorizați ai soartei au constituit-o cei cu deficiențe 

de vedere (orbii),astfel în 1863 doctorul I.Fatu vine cu un proiect de act din aceea 

perioada. Cu 23 de ani mai târziu  în 1886 ,dr.George Crainiceanu vine cu o noua 

încercare ,dar fără succes și de aceasta data. In urma insistențelor Reginei Elisabeta se 

organizeaza în 1901 o secție pentru Copii orbi pe lângă orfelinatul din  Focșani ,condusa 

de I.V. Tassu.Grație Casei Regale,se strang fonduri pentru  a  începere  construcția unui 

mare centru pentru educația ,instruirea și formarea profesională a orbilor, astfel la 3 iulie 

1906 se inaugureaza Azilul „Vatra Luminoasa Regina Elisabeta ” amplasat initial pe B-

dul Carol nr..31,care mai apoi datorită unei donatii de 500.000 de lei din partea Regelui 

Carol I și cu acordul Reginei  se cumpăra cca. 10 hectare de teren la marginea Capitalei 

pe str.Vatra Luminoasa,unde se construiește actuala Fundatie „Regina Elisabeta”-azilul „ 

Vatra Luminoasa”,care este dat în funcțiune în 1910.Aceasta opera de protecția a orbilor 

„Regina Elisabeta” cuprindea în anul 1938:  o  școala pentru orbi ; azilul de orbi adulți 

pentru ambele sexe; Spitalul „Regina Maria” destinat tratamentului conjunctivitelor 

granulate. 

În  1942  în București se infiinteaza  Serviciul Special de Asistența Sociala situat în 

localul Primariei sect. 1,Piata Amzei  nr.13 care se ocupa de urmatoarele cazuri : 

       - bolnavi nevoiași veniți din provincie  care aveau probleme de sănătate; 

       - invalizi,vaduve și orfani de război veniți în București pentru rezolvarea drepturilor 

ce li se cuvine sau cei ramasi întâmplător în Capitala și care nu aveau posibilități de 

existența: - invalizi veniți pentru tratament medical și protezare,ostași desconcentrați care 

aveau nevoie de haine civile, sau bilete de tren  pentru a se inapoia acasa .Tot în 1942 

Comitetul Municipal București a inființat Centrala Societatilor de Binefacere cu scopul 
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ca acestea să fie cât mai utile populatiei nevoiașe.În afara unitaților propriu-zise de 

asistența sociala,Consiliul de Patronaj avea în subordine  diferite ateliere care asigurau 

întreaga rețea de asistența sociala cu lenjerie,imbracaminte cât și mobilierul 

necesar.Dintre acestea enumeram urmatoarele ateliere : 

     Atelierul de confecții din str. Berzei nr.14 infiintat în 23 septembrie 1942. 

     Atelierul Ghica Voda din str. Doamnei nr.5 ,cu profil de confectii; 

    Atelierul Arta 
57

 din str.Nicolae Filipescu, infiintat la  22 Decembrie 1940 ,confecționa 

îmbrăcăminte și lenjerie pentru unitățile armatei. 

     Atelierele  Vacaresti, funcționa în cadrul închisorii Vacarești cu profil de croitorie 

unde erau folosite detinutele închisorii care se pricepeau la croitorie. 

      Atelierele  Radu -Voda, cu profil de croitorie,lenjerie,tapițerie și alte meștesuguri. 

      Atelierele de cizmarie din G.Cantacuzino,unde se lucra incalțaminte pentru săraci. 

     Atelierele de cizmarie de la Casa MareȘalului,lucrau pentru nevoile asistaților din 

cartierul Tei. 

    Atelierul de Jucarii de pe lângă Casa Mareșalului,lucrau în scop comercial atât pentru 

nevoile pieței cât și pentru Consiliul de Patronaj. 

Deși nu intra în profilul de activitate al Asistenței Sociale ,acest organism s-a ocupat și de 

așezamintele școlare,astfel după cutremurul din noiembrie 1940 foarte multe școli au fost 

dezafectate ,astfel  d-na Maria Mareșal Antonescu a dispus refacerea și constructia 

școlilor dezafectate din Capitala. S-a făcut apel la toate instituțiile de stat și particulare ,la 

cetațeni și au reusit sa stânga 14,2 milioane lei donații pentru construirea de școli,astfel 

au reușit sa repare peste 50 de clădiri și sa construiască 20 de școli.Ca o concluzie  ,in 

Municipiul Bucuresti în perioada 1935-1944  Asociația Sociala era organizata în mod 

corespunzător ,iar asezamintele cu acest profil cuprindea majoritatea sectoarelor pe care 

le cuprindea Asistanța Sociala ca de exemplu:  Centre de îndrumarea copiilor ;Centre de 

zii pentu. ocrotirea copiilor și tineretului;Preventorii pentru copii proveniți din mediul 

TBC;Leagane pentrucopii, Orfelinate,Unitați Speciale pentru copii problema; 
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Camine cu profil special;Cantine și Restaurante populare ;Așezaminte  speciale pentru 

nevazatori;Fundații și Asociații particulare cu profil de „Asistența Sociala ”
58

. 

 

Structura ajutoarelor acordate persoanelor asistate in Municipiul Bucuresti 

in perioada 1941-1944. 

Structura  ajutoarelor        

acordate 

Nr. de persoane asistate Procente % 

TOTAL 143.413 100,0 

 Din care  

-Ajutoare in bani 28.207 19,3 

- Combustibil 24.821 17,7 

- Imbracaminte 31.353 21,5 

-Alimente 45.658 32,1 

-Asistenta  medicala 2.800 1,9 

-Internari in dif.institutii 4.759 3,2 

-Interventii 5.656 3,8 

-Incartiruiri 1.337 0,9 

-Plasari in serviciu 822 0,5 

 

În perioada comunistã (1945-1989), activitatea de asistențã socialã din România intra 

într-un proces de declin.În noul context politic ideea de asistențã și existența grupurilor ce 

au nevoie de servicii de acest tip era greu de acceptat, astfel cã instituțiile Statului sau 

cele Private au fost desființate sau restructurate pentru a se potrivi noului tipar ideologic.  

Acest lucru  insemna  un  lucru coerent în logica sistemului comunist. Într-o atare 
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societate, care asigura locuri de muncã tuturor membrilor sãi,  ,,sistemul de asistențã socialã 

nu putea fi decât rezidual. Problemele legate de sãrãcie și marginalizare socialã nu existau pentru 

societatea socialistã.,,
59

 

În perioada comunistã, rețeaua de asistențã socialã din România a fost distrusã 

sistematic,prin :  -  desele modificari instituționale,  legislația haoticã, obturarea rețelei 

teritoriale de asistenți sociali. 

Acesti  factori au dus la desființarea profesiei în sine și la scãderea dramaticã a calitații 

serviciilor de specialitate în instituțiile de profil. 

În ce privește invațamantul și reteaua academica de specialitate,ele au fost treptat reduse 

sau distruse.Daca în 1929 lua fiinta Școala Superioara de Asistența Sociala „Principesa 

Ileana”
60

, aceasta a fost transformata în  Institutul de Prevederi Sociale, care și -a încetat 

activitatea în 1952,odata cu acesta disparand și invațamantul superior de profil.La nivel 

post-liceeal au mai funcționat școli de asistența sociala pana în 1969,rețeaua de asistența 

sociala în perioada comunista a fost desfințata.,serviciile comunitare au fost complet 

eliminate iar asistenții sociali profesionisti erau tinuti în posturi administrative marginale. 

Cadrul legislstiv în perioada anilor 1950-1970 excludea din principiu sistemul de 

asistența sociala.1954-1970 asistența sociala era  o funcție a statului ,legile au fost 

adoptate în aceea perioada și doar puține au fost modificate în pofida deteriorarii situației 

economice și a creșterii nevoilor sociale ale populației. 
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	III.3								Etape	de	dezvoltare	instituțională	în	București	

în	epoca	contemporană	
 

 

           Obiectivele implicite ale asistenței sociale  înainte de 1989 dupa cum  mentioneaza 

autorul Cătalin Zamfir, erau :     creșterea  natalitații, pentru cresterea forței de munca; 

Îngrijirea în instituții de ocrotire sau în familii substitutive;  Asigurarea unui minim de 

îngrijire în instituții de asistența sociala;  Acordarea unui ajutor banesc sau în natura,dupa 

caz,persoanelor incapabile de munca.   După  1989  intreprinderile economocice nu-și 

mai asuma măsurile de de asistența sociala, alocatia de stat este separata de 

intreprindere,locuințele nu se mai acorda de intreprindere, în concluzie statul nu- și mai 

asuma asistența sociala a persoanelor aflate în nevoie,aceasta revenind famiiliilor în 

totalitate  care se confrunta cu probleme  cauzate de lipsa de venituri. 

       Astfel în 1990 se reorganizeaza  Ministerul Muncii și Protecției Sociale ,astfel 

problemele persoanelor sau grupurilor defavorizate se transfera Secretariatului de Stat 

pentru Handicapați prin HG 1161 din 1 noiembrie 1990, prin acest act legislativ s-a 

încercat soluționarea problemelor rezultate din  gradul de risipire  a sistemului de 

asistența sociala .Măsurile sociale luate pana atunci erau considerate  o „ risipa”, susține 

Cătălin Zamfir  ,in lucrarea sa Politici Sociale in România din anul 1999. Aacest lucru a 

atras după el o serie de măsuri restrictive. 

În perioada contemporana sistemul național de asistența sociala a parcurs trei etape: 

   - prima etapa – sistemul de asistența sociala a cunoscut o dezvoltare deosebita din punct 

de vedere administrativ ,organizatoric ,dezvoltare susținuta  atât de consecințele celor 

doua războaie mondiale prin care Romania a trecut cât și de initiativele promulgate de 

către curțile domesti. 

  - a doua etapa este reprezentata de perioada comunista când sistemul de asistența sociala 

este distrus aproape în întregime întrucât ideologia de partid rspingea ideea de asistența 

sociala; 
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    - a treia etapa - reconstrucția sistemului de asistența sociala început după revoluția din 

1989.Prima etapa de politici sociale denumita si etapa reparatorie ,pana la jumatatea 

anului 1990,aduce in prim plan  nevoia  cruciala a dezvoltarii unei politici sociale si au 

fost promulgate primele reglementari legislative. 

      O prima etapa  de politici sociale    -este una  reparatorie , precizeaza Cătălin Zamfir, 

care se caracteriza prin acordarea unor subvenții,ajutoare de fonduri banești ca o 

recompensa pentru suferințele anterioare provocate beneficiarilor.Elaborarea unei noi 

legislații în domeniul social  și dezvoltarea unor noi instituții era fireasca astfel în a doua 

jumătate a anului 1990 au fost promulgate primele reglementari legislative,a fost stabilit 

Ministerul Muncii acesta fiind responsabil cu organizarea instituționala. 

Intre 1990-1994 reapare și invațamantul de specialitate  în materie de asistența sociala 

sub forma colegiilor în cadrul univeritatii București, invațamant academic, în 1994 apare 

prima promoție post-comunista de asistenți sociali,iar de atunci se estimeaza ca apar 

anual cca. 300 de diplomați asistenți sociali. 

    A doua etapa de politici sociale -  după  inaugurarea primului guvern legitim se impune 

construirea unui nou cadru instituțional de politica sociala și adoptarea unor măsuri de 

urgența;-inființarea colegiilor de asistența sociala , formarea creșterea numarului de 

specialiști;-largirea numarului de beneficiari de prestații la cantinele de ajotor social;-

modificarea legislației;- majorarea alocației de intreținere pentru minorii aflați în 

plasament;- stabilirea unui ajutor banesc ;- indexarea ajutoarelor 

sociale,trimestriale,ocazionale,a ajutorului de somaj;-Imbunatațirea legislației. 

 Am enumerat etapele de politici sociale , perioada de tranzit,de transformare a 

sistenumului de asistență sociala și facem o trecere  la etapele de viață actuale,ale 

sistemului de asistentă socială contemporană și încercam sa schițam pe scurt  activitatea 

asistenței sociale în București , odata cu inființarea Directiei Generale de Asistență  

Sociala   a   Municipiului   București,  in  22/05/2003-  prin  HCGMB nr. 129 ,   asistența 

sociala capata o noua perspectiva ,venind cu noi  obiective de activitate  prin realizarea 

unor   masuri noi  de protecție sociala in domeniul  :protecției copilului, familiei,  
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persoanelor singure,persoanelor varstnice,personae cu dizabilitati,precum si  a orcaror 

personae defavorizate : 

- Copii strazii, minori si tineri cu risc de marginalizare sociala; 

- Familii  monoparentale,personae adulte fara adapost; 

- Persoane sau familii cu risc de marginalizare sociala si stare precara de sanatate ; 

- Familii avand in componența persone cu handicap,alte categorii prevazute de legi 

speciale. 

Avand in vedere realizarea atribuțiilor prevazute de lege,dar si indeplinirea obigațiilor si 

obiectivelor de activitate specifice domeniului din cadrul Directiei Generale de Asistenta 

Sociala,activitatea fiind mult mai vasta si mai complexa, voi prezenta pe scurt date din 

raportul anual de activitate ,cum funcționeaza serviciile  din cadrul Directiei: 

        Serviciul Anchete Sociale -  are rolul de a asigura la nivelul municipiului București 

efectuarea anchetelor sociale pentru toți cetatenii municipiului București,care se afla intr-

o situatie de risc social, financiar sau medical si care solicita servicii/prestații sociale din 

parteaDGASMB,fara discriminare. 

Anchetele sociale se efctueaza in funcție de cererile primite din partea altor instituții sau 

din cadrul celorlalte compartimente ale Directiei Generale de Asistența Sociala  a 

Municipiului București pentru evaluarea corecta si in conformitate cu prevederile legale 

aflate in vigoare,a urmatoarelor categorii de persoane defavorizate social :                                               

ServiciulCantine Sociale.  - pentru persoane adulte/familii care solicita acordarea 

serviciilor sociale ,în baza Legii 208/1997 , in conformitate cu  HCGMB-371 / din 

26/11/2009   - Privind trecerea  Cantinei Centrale de Ajutor Social din administrarea  

Consiliului Local sector I  in administrarea Consiliul General al Municipiului  București 

prin Directia Generala de Asistența Sociala a Municipiului București, acestea fiind unitați 

publice de asistența sociala ,cu personalitate juridical,care functioneaza in subordinea 
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consiliilor locale ,care isi desfasoara activitatea  in condițiile prezentei legi.
61

 (Raportul  

de activitate al DGASMB -2018). 

  Serviciul Cantine Sociale   
62

si-a desfăşurat activitatea prin cele patru sedii :    Bucur       

-str. Agricultori ,nr. 105,sect. 2/cu o capacitate de 400 de beneficiari    Grivița        

 - calea Griviței ,nr.216, sect.1/ cu o capacitate de 435 de beneficiari    Ferentari      

 - calea Ferentari,nr.91,sect.5/ cu o capacitate de674 de beneficiari;  Sf.Constantin   

 -str.Sf. Constantin ,nr. 8/ cu o capacitate de 195 de beneficiari ; 

Aceste cantine au ca scop prestarea serviciilor sociale gratuite sau contra cost: 

   - persoanelor aflate în situaţii economico - sociale sau medicale deosebite; 

   - copiii în varstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net 

mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul net lunar, pentru o persoană 

singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; tinerii care urmeaza cursuri de zii 

pana la terminarea lor dar sa nu depaseasca varsta de 2de ani,respectiv  pentru  cei ce 

urmeaza  studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani;persoanele care beneficieaza de 

ajutor social ,sau a caror venit nu depasește venitul lunar net pentru o persoana singura; 

pensionarii, persoane izolate social, nu au susținatori legali,sunt lipsite de venituri; 

invalizi si bolnavi cronici,orice persoana care temporar nu realizeaza venituri ( 90 

zile)Serviciul Cantine ,asigura -Transport Hrana la Domiciliu -  pe zi/asistat,la domiciliul 

beneficiarului in recipiente, conform unui meniu stabilit se personalul desemnat ,in baza  

unei cereri adresate directorului si apoi retransmisa cantinelor.Este necesara dovada unor 

documentecare sa certifice  imposibilitatea deplasarii beneficiaruluiapoi se efectueaza 

transportul. 

  Serviciul Urgente Sociale 
63

 - acorda asistența oricaror persoane adulte  sau familii 

aflate in situație de risc social ,colaboreaza in permanența cu unitați de la Adaposturile de 
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Urgența in vederea preluarii tuturor cazurilor. Ca  si indicatori cantitativi la nivel de an  

2018, au fost inregistrate: 

-1432 sesizari/autosesizari/monitorizari; 337 persoane fara adapost identificate;300 

persoane cazate in adaposturile municipiului București ;192 persoane care refuza 

intervenția ,70 dintre ele fiind monitorizate in permanent; 141 locații monitorizate 

frecvent intrucat  in aceste zone  se adapostesc cei care refuza constant intervenția;280 

persoane informate  si indrumate telefonic despre centrele persoanelor fara adapost. 

      Complexul Integrat de Servicii sociale pentru Adulti -Sf.IOAN (CISSA)
64

 

Situat in B-dul Theodor Pallady nr.64, sector3, funcționeaza din anul 2011,este format din 

4 nivele,capacitate 360 de locuri,dintre care 120 sunt femei si 240 sunt barbati . In 

prezent  C.I.S.S.A gazduieste cel mai mare Adapost de Urgența  de pe raza Municipiului 

București . 

Serviciul C.I.S.S.A va avea doua compartimente: 

      Compartimentul Adapost Centru de Noapte – capacitate 450 de locuri,asigura 

gazduire pe timpul noptii pentru persoanele fara adapost  de pe raza 

municipiului,indiferent de adresa de domiciliu, unde pot dispune  de :cazare , igienizare , 

hrana,  asistenta medicala.  Biroul Centru de zii:  pentru integrare/reintagrare 

sociala,monitorizare,evaluare ,consiliere,reinegrarea pe piata muncii prin incheierea de 

contracte cu DGASMB,emiterea unui act de identitate,unui card de sanatate,medic de 

familie,obtinerea certificatului de handicap. 

       Serviciul  Centru Rezidențial de Ingrijire si Asistența pentru Persoane Dependente-

BERCENI”
65

 situat pe Sos. Berceni nr. 12,ofera servicii socio-medicale,consiliere 

psihologica ,ingrijire personala.La 1 Ianuarie 2018 C.R.I.A.P.D. Berceni , numara un nr 

de 234 beneficiari,care beneficiaza de activitați de consiliere si reminiscența, sedinte  de  

art terapie ,prin dans ,muzica,diverse activitati pentru a le aduce buna 
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dispoziție ,majoritatea beneficiarilor fiind persoane varstnice,Singure pe 

lume ,abandonate de familie,bolnavi cronici ,dependenti. 

Au fost implicati si voluntari  de la Fundatia Niciodată Singur si Asociatia Fluens. 

Beneficiarii primesc consultatii si tratament  medical in mod curent si de specialitate . 

      Serviciul Complex de Servicii sociale OMINIS 
66

, deschis în august 2014, situat în 

str.Magurelenr.17 A ,sect.4,este unul dintre cele mai noi centre de asistență sociala, din 

cadrul DGASMB, dotat modern ,furnizează  urmatoarele servicii:  

        Cantina socială ,Centru de Îngrijire și Educație Timpurie -SteluțeZambitoare( cresa); 

Centrul Covorul Magic(gradinița); Centru de zii pentru copii cu autism -Asociatia 

Invingem Autismul, pentru copiii cu tulburari din spectrul autismului ,beneficiaza de 

terapia  comportamentala ABA ;Centrul de zii pentru copii cu Sindrom Down-Asociatia 

Down Plus Joy Place, Loc de joaca pentru copii cu dizabilitati;  Asociatia Vreau și Eu sa 

Merg;  Spalatorie Socială;Cantina socială asigura hrana zilnica pentru  cele doua 

centre ,creșa si gradinița ,aproximativ 50 de copii, pentru cei cu autism ,12 copii, iar in 

fiecare joi se desfașoara programul “Joia noastra”care consta in oferirea unei mese calde 

pentru persoane varstnice cu pensii mici. Saptâmanal au fost prezente peste 80 de 

persoane,alimentele au fost preparate din produse primite ca si donații .In anul 2018 au 

beneficiat de programul –Joia noastra -7468 persoane. 

Un alt proiect important il reprezinta Asociația Invingem Autismul,prin care DGASMB 

pune la dispoziție  spații  si utilitațile pentru funcționarea Centrul de zii pentru copiii cu 

autism in cadrul Complexului Ominis.Asociatia are un nr. de 20 de beneficiari ,copii cu 

autism ,care vin zilnic la activitați,fiecare copil beneficiaza de un program de intervenție 

personalizat,realizat in urma unei evaluari individuale. 

Un alt protocol de colaborare  al reprezinta   Asociatia Vreau si eu sa Merg ,  prin care 

DGASMB pune la dispoziție spațiul si utilitațile  pentru inființarea  si funcționarea 

Locului de joaca pentru copii  cu  dizabilităţi- Joy Place.  În cadrul Joy Place, loc de joacă 

pentru copii cu dizabilităţi, sunt organizate evenimente, seminarii, ateliere, petreceri 

                                                 
66

 DGASMB, Raportul Anual de activitate 2018, op.cit.p.43-46. 



60 
 

pentru copiii cu dizabilități din Municipiul Bucureșt ,proiect care se deruleaza tot in 

cadrul Complexului Ominis. 

     Centrul O Nouă Șansă 
67

destinat agresorilor familiali a fost infiintat în 2007 prin 

Programul  de Interes Național „ Dezvoltarea serviciilor de recuperare și reintegrare 

sociala destinate agresorilor familiali” ,finanțat de Agenția Naționala pentru Protecția 

Familiei,cu sediul în aleea Turnu Magurele nr. 17 A ,are ca scop servicii specializate 

pentru asistenta agresorilor familiali,consiliere în vederea depasirii situațiilor  de 

risc,eliminarea violentei domestice,imbunatatirea vieții de familie. 

Se adreseaza în primul rând agresorilor familiali care au emis un ordin de protecție de 

către instanța pe numele lor. 

       Policlinica Socială REGINA MARIA
68

 Locația: București, sector 3, str. Dristor, 

nr.81-88 funcţionează fără personalitate juridică proprie, aflat în subordinea Serviciului 

protecţia persoanelor adulte) Categorie beneficiari: - persoana fără adăpost – persoana 

fără locuinţă şi care trăieşte în stradă, parcuri, pieţe, scări de bloc, canalizări sau în 

locuinţe improvizate din carton, clădiri dezafectate, sau aflaţi în unităţi sanitare (spitale) 

şi care se afla în situaţie de nevoie socială. În cadrul acestei categorii de populaţie se 

includ: persoanele adulte fără adăpost, dependente de stradă, deprofesionalizate, fără 

şanse de reinsertie socio-profesională; persoanele care nu au adăpost de un timp relativ 

îndelungat; - persoanele care nu beneficiază de asigurare medicală. Tip de servicii 

acordate: - servicii medicale (medicină internă, cardiologie, ecografie, laborator, ORL, 

stomatologie, dermatologie, oftalmologie); - servicii psihologice (consiliere şi terapie 

suportivă, consiliere în situaţii de criză, consiliere familială, consiliere specifică 

obiectivelor medicale, consiliere şi terapie în cazul adicţiilor); - servicii sociale 

(informare, igiena personală, haine de schimb, pregătire pentru viaţa independentă, 

îndrumare vocaţională, formare, orientare, asistenţă pentru relaţii cu diferite instituţii). 
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             Centru Rezidential Sf. Teodora 
69

componenta rezidențiala in conformitate cu 

prevederile HCGMB nr.588/2017  privind aprobarea preluarii Centrului pentru persoane 

varstnice „ Sf. Nectarie” , din administratia Consiliului Local Sector 4 de catre DGASPC 

sect.4 in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti  si H.C.G.M.B. 

nr.653/2017. 

Obiectivul acestui centru reprezinta acordarea serviciilor sociale specializate  ținanad 

cond de nevoile si necesitațile persoanelor aflate in incapacitatea de a se ingriji 

singure,avand astfel posibilitatea de a le asigura servicii de ingrijire si recuperare la 

domiciliu. 

În acest sens, camerele de locuit au fost utilate cu paturi medicalizate, iar grupurile 

sanitare sunt prevăzute cu bare de protecție pentru securizarea deplasării beneficiarilor și 

facilitarea efectuării igienei corporale. 

 

         Serviciul Spălătoria Socială 
70

. Date despre centre Spalatoria Sociala din Strada 

Armenis nr. 2, sector 3; Spalatoria Sociala din Aleea Turnu Magurele, nr. 17, Sector 4; 

Spalatoria Sociala din Drumul Taberei nr. 24, sector 6;  

Specificul activității Înființată în parteneriat cu Asociația Portico, obiectivul îl reprezintă 

integrarea socială a categoriilor de persoane defavorizate din Municipiul Bucureşti care 

locuiesc în zonele periferice ale Capitalei, precum şi prevenirii riscurilor cauzate de 

igiena precară a obiectelor vestimentare ale acestor persoane.  Număr de beneficiari în 

anul 2018: 336 beneficiari. 
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Incepand  cu 2017 Serviciul Stimulente Financiare   
71

din cadrul DGASMB,  

prin Hotararea Consiliului General acorda o serie de stimulente incepand cu  nou –nascuți, 

familii monorarentale,femeilor gravide,prevenirea abandonului scolar, dar si o categorie 

de beneficiari ,copii si persoane adulte cu handicap.  

Serviciul Stimulente Financiare acordă beneficii de asistență socială persoanelor 

dezavantajate cu domiciliul-reședința pe raza municipiului București, conform legii și a 

metodologiilor aprobate de Consiliul General al Municipiului București. 

       Stimulent financiar pentru nou-născuți  
72

Prin H.C.G.M.B. nr. 209/2017, completată 

prin H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind stabilirea unor condiții de acordare a stimulentelor 

financiare, s-a aprobat acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți în cuantum 

de 2.500 lei net/nou-născut. Beneficiarii sunt părinții/părintele copilului/copiilor nou-

născuți, cu domiciliul sau reședința pe raza administrativ –  

teritorială a municipiului București de cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii, iar 

nașterea este necesar să fie înregistrată într-o maternitate din cadrul unităților sanitare cu 

paturi la nivelul municipiului București. Stimulentul financiar se acordă o singură dată, 

pentru fiecare nou-născut, iar cererea, însoțită de documentele doveditoare, se depune în 

termen de maxim o luna de la naștere. 

       Stimulent financiar pentru copii cu handicap  
73

Prin H.C.G.M.B. nr. 292/2017, 

completată prin H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind stabilirea unor condiții de acordare a 

stimulentelor financiare, s-a aprobat acordarea unui stimulent financiar pentru copiii cu 

handicap, în cuantum de 1.000 lei/lună. Beneficiarii sunt copiii cu handicap, cu 

domiciliul sau reședința pe raza municipiului București 
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      Stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap 
74

 

Prin H.C.G.M.B. nr. 330/2017, completată prin H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind 

stabilirea unor condiții de acordare a stimulentelor financiare, s-a aprobat acordarea unui 

stimulent pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap, în cuantum de 500 

lei/lună. Beneficiarii sunt adulții cu handicap, încadraţi în oricare dintre cele 4 grade de 

handicap, cu domiciliul stabil de cel puțin 6 luni pe raza administrativ-teritorială a 

municipiului Bucureşti sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului 

Bucureşti de cel puțin 6 luni înainte de depunerea cererii și al căror certificat de încadrare 

în grad de handicap este emis de către una din Comisiile de Evaluare a Persoanelor 

Adulte cu Handicap de la nivelul sectoarelor municipiului București. 

             Ajutor social comunitar lunar pentru familia monoparentală 
75

 

Prin H.C.G.M.B. nr. 492/2017, completată prin H.C.G.M.B. nr. 297/2018 privind 

stabilirea unor condiții de acordare a stimulentelor financiare și H.C.G.M.B. nr. 516/2018, 

s-a aprobat acordarea unui ajutor social comunitar pentru familia monoparentală. 

Beneficiarii ajutorului comunitar pentru familia monoparentală sunt familiile cu 

domiciliul sau reședința pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bucureşti de cel 

puțin 6 luni înainte de depunerea cererii, formate din persoana singură și copiii în vârstă 

de până la 18 ani aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta. Ajutorul social 

comunitar se acordă lunar familiilor monoparentale, al căror venit net mediu lunar pe 

membru de familie se situează până la 530 lei inclusiv. Cuantumul ajutorului social 

comunitar lunar pentru familia monoparentală este: - pentru familia monoparentală, al 

cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 200 lei inclusiv, 

după cum urmează:  

  - 300 lei pentru familia cu un copil, 600 lei pentru familia cu 2 copii, 900 lei pentru 

familia cu 3 copii și 1200 lei pentru familia cu 4 sau mai multi copii; - pentru familia 
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monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 201 

lei şi până la 530 lei inclusiv, după cum urmează: 200 lei pentru familia cu un copil, 400 

lei pentru familia cu 2 copii, 600 lei pentru familia cu 3 copii și 800 lei pentru familia cu 

4 sau mai mulți copii. 

 

 

   Serviciul Protecția Copilului/  Biroul Voucher Materna și Sprijin Financiar    Sprijin 

financiar pentru prevenirea abandonului școlar  
76

în Municipiul București  prin    

H.C.G.M.B. nr. 482/2018, s-a aprobat acordarea unui sprijin financiar pentru prevenirea 

abandonului școlar în Municipiul București .  

Beneficiarii sprijinului financiar pentru prevenirea abandonului școlar în Municipiul 

București sunt părinții/părintele/reprezentanții legali ai copiilor cu vârsta cuprinsă între 6 

și 14 ani, încadrați într-o formă de învățământ publică sau privată, cu domiciliul stabil în 

București de cel puțin 6 luni sau reședința de cel puțin 6 luni pe raza administrativ-

teritorială a Municipiului București, la data depunerii cererii. Depunerea dosarelor a 

început cu data 7 septembrie 2018. 

    Sprijin financiar acordat femeilor gravide din Bucurest - Voucher Materna 
77

 

  prin H.C.G.M.B. nr. 120/2018 s-a aprobat acordarea unui sprijin financiar femeilor 

gravide din București, pentru achitarea medicamentelor și serviciilor medicale, denumit 

Voucher-ul Materna București. 

Beneficiarii programului Voucher Materna privind acordarea unui sprijin financiar 

femeilor gravide din Bucuresti, pentru achitarea medicamentelor si serviciilor medicale, 

se acordă oricărei femei cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul stabil în București sau 

viză de reședință, de cel puțin 6 luni pe raza Capitalei, la data depunerii cererii, după 

săptămâna a 10 – a luna  de sarcină. Depunerea dosarelor a început cu data 11 iunie 2018. 
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  Mai multe centre de ingrijire pentru copilul tau,mai multe oportunitati de angajare 

pentru tine
78

 , l-a constituit   derularea proiectului POSDRU,prin care  se inființeaza in 

bazaHCGMB.nr.33/25/02/2013 siPVPP nr.13204/16/04/2013,un numar de 13 Centre de 

Îngrijire și Educație Timpurie pentru 0 – 3 ani –ANTANTE. 

Centrele de ingrijire si educatie timpurie pentru copii 0-3 ani ANTANTE,  raspund nevoii 

pregnante de  servicii de educatie timpurie si ingrijire pentru copii mici si foarte mici la 

nivelul municipiului Bucuresti. 

Centrele se adreseaza copiilor  ai caror parinti sau reprezentanti legali   au domiciliul pe 

raza municipiului Bucuresti. 

 

CENTRELE DE INGRIJIRE SI EDUCATIE TIMPURIE 0-3 ANI – ANTANTE 

Nr.crt DENUMIRE CENTRU ADRESA CENTRU 

1 Cresa   ALEX Str. Nerva Traian  nr. 8, sect.3 

2 Cresa   CASA CU PITICI Str.Mitropolit Filaret nr.41-41A,sect. 4 

3 Cresa   CASA CU ȘTRUMFI Calea Giulești nr.184, sect.6. 

4 Cresa   CASTELUL FERMECAT B-dul Iuliu Maniu  nr.111,sect.6 

5 Cresa   CURCUBEUL MAGIC Str. Șerban voda nr.48,sect.4 

6 Cresa    LA BUNICI Str.Maximilian Popper ,nr.17 A,sect. 3 

7 Cresa    MARIA b-dul Theodor Pallady, nr.37,sect.3 

8 Cresa    OMIDE Str. Ceairului ,nr.13,sect.3 

9 Cresa    OAKY b-dul Ghencea nr.34,sect.6 

10 Cresa    SCAPARICI Str. Lucrețiu Patrașcanu nr.17,sect.3 

11 Cresa    STELUTE ZAMBITOARE Aleea Turnu Magurele nr.17 A,sect.4 

   

12 Cresa    COVORUL MAGIC Aleea Turnu Magurele nr.17 A,sect.4 

13 Cresa     ZEBRE ZOU Calea Floreasca nr.165,sect.1 
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Proiectul urmarește imbunatațirea echilibrului intre viața profesionala  și viața 

profesionala,prin creșterea numarului de servicii de educare si ingrijirepentru copii cu 

varsta între 0-3 ani,din mun.București.Am facut o scurta prezentare a activitatii și 

serviciilor de asistența sociala din cadrul DGASMB care se desfașoara in prezent și care 

se afla in continuu proces de dezvoltare și care iși propune ca și indicatori de 

performanța  stabiliți  : - prevenirea riscului de marginalizare sociala, prin masurile 

propuse in referatele de ancheta sociala si colaborarea cu toate compartimentele DGAS, 

cat și cu celelelte instituții care ofera servicii și prestații sociale la nivelul capitalei in 

vederea accesarii parghiilor necesare pentru solutionarea favorabila a cazurilor.Ca și 

masuri asumate  se numara :  

     -prevenirea riscului de marginalizare socială, identificarea actorilor sociali și a 

resurselor din comunitate,formarea prefesională continuă in asistența socială. 
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Concluzii  

     

 Ca o concluzie, în România asistența socială este inca in proces de dezvoltare.  

În asistența socială se fac mari eforturi pentru a îmbunătății atât mediul în care trăiesc 

aceste persone,dar și demnitatea și valoarea umană,justiția socială cât și pentru a obține 

un loc mai bun în societate pentru acești oameni. 

Dacă la ora actuala la nivelul Capitalei  sunt inregistrate   persoane  cu venituri mici, 

beneficiarii ai cantinelor socialele, mulți provin din randul persoanelor defavorizate, 

fara posibilitați de asigurare a haranei, din medii dezavantajate socio-economic 

(indiferent de nationalitate ,etnie, rasă,sex sau religie)  care pe lângă asigurarea hranei  și 

adapostului,beneficiaza de stimulente și indemnizații  (pentru persoanele cu 

handicap),stimulent pentru nou nascuti, sprijin pentru încurajarea abandonului 

scolar,sprijin pentru persoanele fără adapost pe timpul iernii ,o masa calda pentru 

persoanele varstnice,aceasta fiind oferită  prin diferite parteneriate incheiate intre DGAS 

și diferite organizatii sau fundatii,ofera asistență si consiliere pentru victimele dar si 

pentru agresorii familiali, o mulțime de servicii sociale fără plata persoanelor fară 

venituri si aflate in suferinta,servicii de spalatorie sociala si ecologizare,sunt doar cateva 

exemple de servicii din  amplul sistem de asistenta sociala contemporană  și care cred ca 

face eforturi deosebite, pentru a se pune in slujba cetațeanului, al beneficiarilor afalați in 

nevoi,pentru imbunătațirea serviciilor  cu aspect psihologic,cultural,intelectual, 

ecologic.Sistemele actuale reflecta tradiții istorice și culturale,dar si dezvoltarea 

economica și pun accent pe ajutorarea persoanelor vulnerabile  ,aflate in situații de 

dificultate, de marginalizare; în mod evident , se dorește creșterea calitatii serviciilor 

sociale care protejeaza această categorie de persoane. Esecurile inregistrate de –a lungul 

timpului ,abordarile eronate au constituit o parte importantă  in realizarea obiectivelor  si 

anume  excelentă in cadrul furnizarii seviciilor sociale.Cererile in cazul accesarii 
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serviciilor sociale ,vor creste in continuare ca urmare a imbatranirii populației si a 

schimbarilor inregistrate in societate. 

     Așadar studiile grupate in această lucrare vin sa completeze informațiile in această 

vastă problemă  a trecutului romanesc,diferențele dintre modul de gandire al problemei in 

trecut și cea care marcheaza asistența socială in prezent.Astfel aflam  noi date la modul 

diferit in care fiecare chestiune socială își gasea sau nu raspuns; 

 

     La vechile principii ale bisericii,la care se adaugă  dispozitiile legiunilor scrise, mai 

ales începand din secolul al XVIII-lea,în ce măsura vor fii ele efective ? 

Este greu de dat un  raspuns  cert in aceasta faza a cercetărilor ,dar aceste date atâtea câte 

sunt,limitate numai la tratarea unor aspecte problematice, raspund unei nevoi reale de 

cunoastere și sunt bine venite.
79
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