Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război
Filiala Sector 6
Aşezare: Sediul Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război - Filiala Sector 6 se află pe
Strada Dealul Ţugulea nr. 35, Sector 6.
Atestare: Filiala Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război din Sectorul 6 a funcţionat
din anul 1965, după eliberarea legitimaţiilor de veteran, în cadrul Comitetului Naţional
al Veteranilor din Războiul Antifascist. Activitatea asociaţiei s-a desfăşurat, din punct

de vedere organizatoric după indicaţiile Comitetului Naţiona, căpătându-şi legitimitatea
după anul 1990.
Descriere: Până în anul 2003, asociaţia funcţiona chiar în incinta Primăriei Sectorului
6, însă din cauza condiţiilor precare de lucru, asociaţiei i-a fost repartizat un nou sediu,
cel actual. Datând din anii 1900, clădirea reprezenta prima şcoală din cartierul Militari,

ulterior servind drept atelier de practică. Aşadar, clădirea a fost refăcută pentru a îndeplini cerinţele actuale şi pentru a oferi condiţii de lucru optime. Totodată, s-a amenajat
spaţiul verde aferent clădirii şi, ca semn de preţuire, s-au amplasat simbolic, două tunuri
în memoria veteranilor din cel de-al doilea Război Mondial. Cele două tunuri antitanc,
de calibru 57 mm sunt producţie sovietică, model 1943, impresionând vizual prin ţeava lungă, specifică tunurilor antitanc, care servea la aruncarea proiectilului. La acea
dată, inaugurarea noului sediu s-a derulat într-un cadru solemn, în prezenţa prefectului
capitalei, primarului de sector, secretarului de stat al MAN şi a preşedintelui Asociaţiei
Naţionale a Veteranilor de Război.
La nivel naţional, după 1989, A.N.V.R. număra aproximativ 900.000 de persoane (veterani de război, invalizi, văduve de război, văduve de veterani de război etc.). În anul
2015, numărul acestora era de circa 120.000 (veterani de război, văduve de război,
văduve de veterani de război).
La nivel local, în anul 2004, Filiala Sectorului 6 deservea aproximativ 7000 de veterani,
iar în anul 2010 circa 5000. De-a lungul anilor şi până în prezent, numărul acestora a
scăzut dramatic, astfel, ajungându-se în momentul de faţă, la 2500 de persoane vârstnice în grija Filialei Sectorului 6.
Activitatea se derulează în prezent, în conformitate cu Statutul Asociaţiei Naţionale a
Veteranilor de Război şi cu legile care au ca scop protejarea intereselor veteranilor de
război, având ca preocupare constantă asigurarea drepturilor cuvenite membrilor asociaţiei. Totodată, se doreşte îmbunătăţirea situaţiei financiare a celor cu posibilităţi reduse,
iar în acest sens s-au distribuit ajutoare în bani şi alimente atunci când acest lucru a fost
posibil, în urma donaţiilor şi eforturilor continue ale membrilor asociaţiei.
Sursă text și foto:
http://www.amosnews.ro/arhiva/din-15-iulie-biroul-veteranilor-razboi-din-sectorul-6-va-avea-unnou-sediu-10-07-2003
http://www.veterani-ww2.ro/filiale.html
http://www.ziarulring.ro/bucuresti/ocant-veteranii-de-rzboi-din-sectorul-6-risc-s-fie-aruncai-n-strad
http://www.curierulnational.ro/Specializat/2003-08-01/Casa+Veteranilor+de+Razboi++din+sectorul
+6+s-a+mutat+pe+Dealul+Tugulea
http://www.amosnews.ro/arhiva/sectorul-6-se-inaugureaza-casa-asociatiei-nationale-veteranilorrazboi-31-07-2003
http://adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/un-nou-sediu-veteranii-razboi1_50ba022b7c42d5a663af843e/index.html

