
SOLUȚII PENTRU  

SISTEMUL DE SĂNĂTATE  

ȘI DE PROTECȚIE SOCIALĂ 



I. SISTEMUL DE 
SĂNĂTATE 



SPITALELE MUNICIPALITĂȚII 



MEDICI BUNI ÎN 
SPITALE DEPĂȘITE 

Bucureştiul este un oraş 
european din punct de 
vedere al calităţii şi dedicării 
personalului medical.  
 
Din păcate, mai avem mult 
de lucru pentru a fi un oraş 
european şi din perspectiva 
modernizării spitalelor şi 
echipării lor 



STRUCTURA 
MEDICALĂ 

NEVOILE 
PACIENȚILOR 

Analiză comparată 

Reorganizare 

Eficiență 

DIRECȚII DE ACȚIUNE 

Structura existentă 
va fi reorganizată, 
pentru a fi pusă în 
acord cu nevoile și 
necesitățile 
pacienților. 



MONITORIZAREA 
ACHIZIȚIILOR PUBLICE 

Eficientizarea 
bugetului pentru 
susținerea celor   
5.655 de paturi 

Medicamente 
și consumabile 

medicale 

Aparatura 
medicală 

performantă 

Asigurarea 
utilităților și 

serviciilor 

DIRECȚII DE ACȚIUNE 



INTER-RELAȚIONAREA UNITĂȚILOR MEDICALE 
DIN BUCUREȘTI  

Oferta de servicii medicale performante se completează prin 
inter-relaționarea funcțională cu alte unități medicale care 
nu aparțin municipalității și aflate pe teritoriul orașului. 



SPITALE – PRIORITĂȚI VIZATE 

STAREA CLĂDIRILOR 

ACCESIBILITATEA 

APARATURĂ 

CONECTARE 
FUNCȚIONALĂ 

Expertizare, consolidare 
Renovări, reabilitări, modernizări 
Amenajare perimetrală 

Mijloace de transport 
Străzi 
Semnalistică 

Dotare și echipare de calitate și de înaltă 
performanță 

Departament inspecție medicală în cadrul 
Corpului de control al Primarului General, 
care va face controale inopinate 

FUNCȚIONARE 
CONFORMĂ 

Conectarea cu ativitățile de asistență 
socială ale municipalității 



FINALIZAREA INVESTIȚIILOR 
ÎNCEPUTE 

AMBULATORIU “VICTOR 
GOMOIU” 

SPITALUL DE COPII “VICTOR 
GOMOIU” 

SPITALUL CLINIC DE 
TRAUMATOLOGIE ȘI TBC 
OSTEO-ARTICULAR “FOIȘOR” 

AMBULATORIU SPITALULUI 
“FOIȘOR” 

SPITALUL COLENTINA 

Extindere, modernizare, echipare 

Extindere, modernizare, echipare 

Extindere, reconstrucție, 
reamenajare, reechipare 

Extindere, reconstrucție, 
reamenajare, reechipare 

Unitate cu stroke unit și secții 
chirurgicale 



MEDICINA DE FAMILIE 



Vânzarea către medici a 
cabinetelor medicale la 
un preț accesibil 

Medicii vor fi interesați 
să facă investiții 

Satisfacția pacienților 



MEDICINA ȘCOLARĂ 



Asistenţa medicală şi 
stomatologică acordată 
preşcolarilor, elevilor și 
studenților se asigură, 
pe toată perioada în 
care se află în unităţile 
de învăţământ, în 
cabinetele din grădiniţe, 
şcoli, licee și facultăți. 



Probleme actuale 
Număr redus de personal medical 
Sub	50%	din	necesar	-	un	medic	asigură	asistență	medicală	la	
3-5.000	de	copii! 

Competențe reduse ale medicilor, ceea ce limitează 
activitatea medicală în școli; 
 

Dotarea precară a cabinetelor stomatologice școlare 

Disfuncționalități în procesul de vaccinare 

Dificultăți de autorizare din cauza lipsei de 
comunicare cu Ministerul Sănătății 



Soluții 
Asigurarea permanentă și 
de calitate a serviciului 
(asistente, medici etc)								 

Asigurarea necesarului de 
medicamente și materiale 
sanitare 

Dotarea adecvată a 
cabinetelor medicale, în 
special a celor stomatologice 

Triaje epidemiologice, 
campanii vaccinare 

 Monitorizare 
condițiilor de igienă 

Asistență medicală pentru 
centrele de examen (ex. 
Admiterea la facultăți) 

Studii de evaluare a stării de 
sănătate a copiilor cu 
afecțiuni majore 



PRIMUL AJUTOR 



Redeschiderea punctelor de prim-ajutor din Pasajul Universității și 
Politehnică și amenajarea altora în toate zonele aglomerate 

Truse de prim ajutor (inclusiv oxigen și 
defribilatoare) în incintele publice aglomerate 

Dotarea cu defibrilatoare 
a clădirilor aglomerate, 
farmacii, la fiecare etaj al 
unităților medicale 

1 

2 

3 

Cursuri de prim-ajutor 
organizate de Primărie 

4 

SOLUȚII 



SISTEMUL DE MANAGEMENT AL 
SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ 



Crearea unui centru municipal pentru situații de urgență care să 
reunească peste 50 de instituții publice din Capitală și care presupune o 
locație proprie pentru desfășurarea activităților, un centru de comandă 
unic care beneficiază de o infrastructură hardware de ultimă generație și 
un sistem informatic performant ca și suport decizional, facilitând astfel 
o bună colaborare între acestea. 

CENTRU MUNICIPAL PENTRU 
SITUAȚII DE URGENȚĂ 

Investiția este finalizată, infrastructura 
și logistica sunt asigurate, sistemul 
informatic este pus la punct, este 
nevoie doar ca activitatea să înceapă, 
ceea ce presupune ca instituțiile 
vizate să-și instaleze dispeceratele în 
noul centru. 



Principalele entități implicate în 
SMSUMB 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Municipiului 
București 

Direcția Generală a Jandarmeriei Municipiului București 

Serviciul de Ambulanță București-Ilfov 

Serviciul de Telecomunicații Speciale  

Enel, Distrigaz, Apanova, Metrorex, RADET 

Membrii CMISU 

Echipajele mobile intreconectate prin rețele mobile 
securizate 



II. SISTEMUL DE 
ASISTENȚĂ SOCIALĂ 



RESPECT 
 

SOLIDARITATE 
 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ 



4,9% 
România alocă pentru prestaţii sociale cel mai mic procent din PIB 
dintre statele membre ale Uniunii Europene, de doar 4,9%. O Capitală 
europeană trebuie să îi ajute pe cei care au nevoie de asistenţă 
socială, iar Bucureştiul trebuie să se dezvolte unitar, nu cu zone de 
sărăcie şi discriminare. 



1.  Diminuarea dependenței 
categoriilor vulnerabile 

2.  Dezvoltarea infrastructurii 
serviciilor sociale 

3.  Servicii sociale de calitate 
din partea furnizorilor 
publici și privați 

4.  Propuneri de îmbunătățire 
a legislației 

5.  Identificarea nevoilor 
sociale și stabilirea 
direcțiilor de acțiune. 

PRINCIPII DE BAZĂ 



TREI MARI CATEGORII DE PUBLIC 

A. COPIII 

B. ADULȚII 

C. PERSOANE VÂRSTNICE 



A. COPIII 



COPIII CU PĂRINȚII PLECAȚI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE 

Trebuie creat un 
mecanism coerent 
nu doar de 
raportare, dar şi de 
monitorizare şi 
asistenţă pentru 
aceşti copii. 



COPIII DE ETNIE ROMĂ 

Facilitarea obţinerii 
actelor de identitate 
pentru aceştia şi 
înscrierea lor în 
sistemul educaţional. 

IDENTIFICAREA ELIBERARE 
ACTE 
IDENTITATE 

ÎNSCRIEREA ÎN 
SISTEMUL 
EDUCAȚIONAL 

1 2 3 



COPIII STRĂZII ȘI COPIII ORFANI 

Investiții în 
extinderea rețelei 
municipale de 
centre de asistență 



COPIII CU DIZABILITĂȚI 

Primăria Municipiului 
Bucureşti va dezvolta un 
model integrat de centre de 
recuperare pentru aceşti 
copii, care să conţină şi o 
componentă de tip respiro, 
care să permită părinţilor un 
scurt moment de răgaz din 
creşterea şi educarea 
copilului cu dizabilităţi, 
pentru rezolvarea unor 
situaţii urgente. 



COPIII DIN FAMILIILE DEFAVORIZATE 

Primăria va 
impulsiona 
construcţia şi 
extinderea de creşe, 
grădiniţe şi centre 
de zi pentru a facilita 
accesul acestor copii.  



A. ADULȚII 



ADULȚII CU DIZABILITĂȚI 

Accesibilizarea 
mediului fizic prin 
înfiinţarea unui 
Comitet local de 
monitorizare a 
accesibilizării 
Capitalei, care va 
identifica problemele 
și va propune soluții  



ADULȚII FĂRĂ ADĂPOST 

Primăria va încuraja şi va crea 
pieţe de desfacere pentru 
bunurile si serviciile 
economiei sociale si de a 
facilita accesul acestora pe 
piaţa liberă, inclusiv prin 
aplicarea clauzelor de 
contracte rezervate, odată ce 
noul pachet privind achiziţiile 
publice va fi implementat.  
  

Sprijin pentru accesul la o locuință și programe pentru încadrarea 
lor pe piața forței de muncă. 



VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE 

Colaborarea cu reprezentanţii societăţii civile este esenţială, pentru că 
aceste ONG-uri sunt deja active pe această zonă.  
  

Derularea unei campanii 
permanente de conştientizare 
pentru femeile care se află în 
situaţii de violenţă domestică 
şi sexuală, pentru care Primăria 
Municipiului Bucureşti trebuie 
să continue dezvoltarea 
serviciilor sociale şi a măsurilor 
menite să le protejeze 
integritatea fizică. 



CENTRE DE ÎNGRIJIRE PENTRU BĂTRÂNI 

Crearea de centre de 
îngrijire pentru bătrâni în 
parteneriat public-privat; 
astfel de centre ar răspunde 
nevoii de îngrijire în sistem 
rezidenţial şi ar crea un pol 
de coeziune socială în sânul 
comunităţii în care ar urma 
să fie construite. 



REȚEA DE ÎNGRIJITORI LA DOMICILIU 

Crearea unei reţele de 
îngrijitori la domiciliu 
pentru persoanele 
vârstnice, coordonată de 
către Primăria Municipiului 
Bucureşti, va putea creşte 
calitatea vieţii persoanelor 
vârstnice şi va preveni 
instituţionalizarea acestora 



PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI 

Promovarea voluntariatului 
în rândul vârstei a treia poate 
reprezintă o resursă importantă 
în viaţa oraşului nostru si care ar 
produce efecte benefice atât 
pentru voluntarii vârstnici, cât şi 
pentru cauzele pe care aceştia 
le-ar susţine, prin aportul de 
expertiza. 



PARTENERII PRIMĂRIEI ÎN DOMENIUL 
ASISTENȚEI SOCIALE  

Reprezentanții societăţii 
civile: 
- implicare în realizarea 
strategiei locale şi a planului 
de acţiune privind serviciile 
sociale  
- colaborare cu primăriile de 
sector.  



PARTENERII PRIMĂRIEI ÎN DOMENIUL 
ASISTENȚEI SOCIALE  

Biserica	
centre	pentru	copiii	străzi	şi	
copii	orfani,	sau	pentru	
oameni	fără	adăpost,	în	care	
le	este	oferit	tratament	
medical,	o	masă	caldă,	
cazare	şi	unele	cursuri.		



PROIECTE ȘI SOLUȚII PE ZONA ASISTENȚEI 
SOCIALE 

Dezvoltarea	un	model	integrat	de	centre	de	
recuperare	pentru	copiii	cu	dizabilităţi.		

Înființarea	de	noi	centre	desFnate	terapiei	specifice	
individuale	de	care	are	nevoie	copilul	cu	auFsm.		



PROIECTE ȘI SOLUȚII PE ZONA ASISTENȚEI 
SOCIALE 

Crearea	unor	echipe	mixte	de	asistenţi	sociali	şi	alţi	
specialişF	pentru	idenFficarea	copiilor	fără	acte	si	
facilitarea	obţinerii	actelor	de	idenFtate	pentru	
aceşFa	şi	înscrierea	lor	în	sistemul	educaţional.	



PROIECTE ȘI SOLUȚII PE ZONA ASISTENȚEI 
SOCIALE 

Accesarea	fondurilor	europene	şi	internaţionale	în	
vederea	construcţiei	şi	exFnderii	de	creşe,	grădiniţe	
şi	centre	de	zi,	în	special	în	carFerele	aglomerate	şi	
în	zonele	unde	se	stabilesc	preponderent	Fnerele	

familii	din	BucureşF.	



PROIECTE ȘI SOLUȚII PE ZONA ASISTENȚEI 
SOCIALE 

Înfiinţarea	unui	Centru	de	sprijin	pentru	
încadrare	pe	piaţa	muncii.		



PROIECTE ȘI SOLUȚII PE ZONA ASISTENȚEI 
SOCIALE 

Dezvoltarea	reţelei	de	canFne	sociale	
desFnate	adulţilor	fără	posibilităţi,	

inclusiv	prin	parteneriate	strategice	cu	
marile	lanţuri	de	magazine.	



PROIECTE ȘI SOLUȚII PE ZONA ASISTENȚEI 
SOCIALE 

Construcţia	a	trei	noi	centre	de	
îngrijire	pentru	bătrâni.	



PROIECTE ȘI SOLUȚII PE ZONA ASISTENȚEI 
SOCIALE 

Înființarea	unui	cabinet	stomatologic	
in	cadrul	Policlinicii	Sociale.	




