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§edinta comisiei s-a desfa9urat online in conform itate cu prevederile

HCGMB nr.94/2020.

Ordinea de zi:

Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de asociere
Tncheiat Tntre Direcjia Generala de Asisten@ Sociala a Municipiului
Bucure9ti, Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia,
Asociajia de Suicidologie 9i Direcjia Generala de Polijie a
Municipiului Bucure9ti, in vederea asigurarii continuitijii proiectului
„Linia telefonica de urgenji pentru prevenirea tentativelor de suicid
116123“.
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Domnul pre9edinte Tomescu Horia

Buna ziua. Avem pe ordinea de zi un proiect. Proiect de hotarare
privind aprobarea acordului de asociere Tncheiat Tntre Direcjia
Generali de Asisten$ Sociala a Municipiului Bucure9ti, Spitalul
Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, Asociajia de
Suicidologie 9i Direc jia Generali de Polljie a Municipiului Bucure9ti,
in vederea asiguririi continuitalii proiectului „Linia telefonica de
urgen}a pentru prevenirea tentativelor de suicid 116123”

Am invitat-o alaturi de noi pe doamna director DGASMB, pentru a-i
putea pune Tntrebari referitoare la acest proiect. Daca sunt intrebari .. .

(’
Domnul consilier Necula Valentin
Voiam sa va Tntreb, Tn proiect avem ata9at anexa 3 cu cheltuieli §i

apare de doua ori, sunt doua anexe 3. Nu gasesc care este explicajia
pentru asta in document.

Doamna Director Cosmina Simiean- DGASMB
Buna ziua domnul consilier general. Muljumesc ca aji deschis

dumneavoastra problema. Este o eroare cand s-au Tncarcat documentele
pe pagina de internet a Consiliului General pe ordinea de zi. A ramas 9i o
varianta de lucru pe care noi am lucrat-o cu cabinetul Primarului General,
a bugetului. Acolo apar doua variante de buget. in proiectul Tnaintat la
DATJ cu toate semnaturile, apare varianta corecta. Varianta corecta este
9i modificarea Tntre cele doua variante, este la linia de buget pe cheltuieli
cu publicitatea. Daca va uitaji dumneavoastra, varianta cea buna este cu
o valoare de 16.000 lei lunar, simjitor mai mare decat Tn prima varianta,
dintr-un motiv foarte clar. De la momentul Tn care noi am depus proiectul
la cabinetul Primarului General, ni s-au cerut ni9te explicajii cu privire la
scaderea numarului de apeluri de la an la an pe aceasta linie antisuicid.
Explicajia pe care noi am dat-o cabinetului Primarului General a fost lipsa
unui buget de promovare. Noi nu am avut bugetat ceva mai mulji bani care
sa ne permita sa facem o minima de publicitate. Aici vorbim de flyere,
vorbim de postere care sa poata fi afi9ate Tn STB, in cabinetele medicilor
de familie, la policlinici 9i Tn general in locurile de interes. Deci varianta
corecta care este Tnaintata practic DATJ-ului este cea a anexei 3 in care
linia de bugetul de publicitate este Tn valoare de 16.000 lei lunar.

(

Domnul consilier Necula Valentin
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Muljumesc. in+eleg totugi ca este o neconcordanji atunci cu graficul
ata9at Tn acest document pentru ca la explicatia scaderii numarului de
apeluri se menjioneaza clar Tn document ca motivul este scaderea
nurnarului de apeluri false. Noi trebuie sa injelegem. Este o problema de
Tmbunatalire ca din document asta reiese practic, ca avem o Tmbunatatire
a numarului de apeluri reale versus ce era la Tnceput cand erau foarte
multe apeluri false sau este o scadere a apelurilor reale pentru ca avem
nevoie de o suma Tn plus pentru promovare, iar acest lucru momentul de
fala nu este explicat corect. Daca este ceea ce spuneji dumneavoastra nu
corespunde cu ceea ce este la graficul 3 daca ma Tn9el.

Doamna Director Cosmina Simiean- DGASMB
in privin+a graficului. Graficul face referire la Tntreaga durata de

derulare a acestui proiect, respectiv de la anul zero, 2011. Evolu+ia pe
numar de apeluri 9i scaderea Tn prima perioada a proiectului a fost Tntr-
adevar scaderea numarului de apeluri false. Discutia Ia care faceam
referire cu necesitatea cre9terilor costurilor de promovare, apare pe
analiza apelurilor din ultimii 3 ani, 2018, 2019, 2020 si din dorinta noastra
de a face mai cunoscut acest numar, datorita multiplicarii evenimentelor
de tip suicidar din municipiul Bucure9ti.

Domnul consilier Necula Valentin
Mai am o Tntrebare. Referitor la activitatile care sunt mentionate, la

acea vizita a cadrelor de specialitate. Se mentioneaza transport 9i cazare
La ce se refera? Atat DGASMB cat 9i Direcjia Poli+iei, Spitalul Obregia
sunt in Bucuresti.

(

Doamna Director Cosmina Simiean- DGASMB
Este o vizita de studiu daca o sa citili 9i Tn justificarea proiectului.

Ne dorim ca anul acesta, era planul pentru anul trecut, dar pandemia ni 1-
a Tncurcat 9i am zis totu9i sa fim prevazatori sa prindem anul acesta aceste
costuri. in Belgia exista cel mai mare call center pentru risc suicidar. De
acolo pleaca cele mai multe rejele 9i sunt afiliate cele mai multe retele
suicidare din Europa 9i din Tntreaga lume. Vizita de studiu pe care ne-o
propusesem inca de anul trecut 9i eram cu biletele de avion aproape
cumparate, in Belgia, presupune tocmai ca membrii echipelor de la poli+ie,
Obregia 9i de la DGASMB, cate o persoana, sa mearga Tn call center-urile,
respective 9i la sediile federatiilor mari pentru a se inspira cu privire la
modalitatea de lucru care poate fi adaptata in Romania. Este important ca
acest numar 9i activitatea pe care o facem sa fie prinsa Tn rejelele
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internajionale. sa nu uitam ca 1 16123 este numarul european unic pentru
ideajia suicidara Tn toata Europa 9i atunci e important ne cunoa9tem unii
cu aljii 9i sa Tmprumutam metodele 9i manualele pe care le folosesc tarile
mai avansate Tn acordarea unor astfel de servicii. Nu suntem foarte
optimi9ti Ia ora aceasta ca vizita se va Tntampla, dar mai bine sa avem Tn
buget decat sa nu o avem.

Domnul consilier Necula Valentin
in{eleg situajia cu pandemia 9i da, este un risc destul de mare. Este

important ca aceasta vizita... 9i de ce se modifica acum, de ce avem ni9te
costuri suplimentare pentru telverde, Mai avem un abonament de raportari
si statistici, trafic telefonie. Acestea nu existau inainte? in costurile actuale
pe 2016-2020 cred ca era vorba de 1300 lei/luna. Acum, daca ma uit la
costurile cu abonamente per total sunt undeva Ia 7400 lei/luna.

(

Doamna Director Cosmina Simiean- DGASMB
Acestea sunt costurile pe care ni le-au dat la ultima negociere ni le-

a dat furnizorul de astfel de servicii. S-a schimbat mult din piata
comunicajiilor, injelegem de la ei, in ultimii ani 9i atunci ce a fost
promotional, analiza de trafic de date pana acum, acum trebuie sa platim.
Daca totu9i o sa vi raportaji la costurile generale ale proiectului o sa vede{i
ca pana la urma vorbim de o suma de aproximativ 1000 euro lunar. Eu
nu cred ca sunt a9a ni9te costuri pe care sa nu ni le putem permite.

Domnul consilier Necula Valentin
Probabil ca ni le permitem, dar trebuie sa fie 9ijustificate, din punctul

meu de vedere. va muljumesc pentru raspuns. Totu9i este o cre9tere de
4 ori mai mult.

(

Doamna Director Cosmina Simiean- DGASMB
Asta este oferta operatorului de telefonie cu care lucram Tn prezent.

Nu 9tiu sa va spun la ora asta daca cerem o oferta de la un alt operator e
mai pujin sau se poate tehnic pe aceste numere verzi. Nu 9tiu sa va
raspund, dar pot sa ma interesez daca reu9im cumva sa renegociem. Cu
acest operator de telefonie asta e ultima lor oferta. Poate o sa ne putem
uita pe o alta piaji, dar repet, nu 9tiu daca tehnica, portarea acestui numar
verde se poate face dintr-o parte in alta. Dar ma interesez 9i revin cu un
raspuns.

Domnul consilier Necula Valentin
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va multumesc frumos. Nu mai am alte intrebari momentan.

Doamna consilier Raiciu Anca Daniela
Vreau sa o rog pe doamna director Simiean daca e posibil sa Tncerce

sa promoveze mai mult acest proiect 9i are perfecta dreptate pentru ca
ponderea acestor probleme a crescut Tn anul 2020 datorita 9i pandemiei,
sunt foarte mulji cei care au ajuns sa intre Tn depresie, anxietate, unii chiar
9i-au luat viaja datorita faptului ca au ramas fara locuri de munca 9i altor
probleme de ordin intern. Fara o promovare eficienta, a9 spune eu, acest
numar pe care dansa l-a menjionat, nu va putea fi cunoscut. Tntr-adevar
domnul consilier general Valentin Necula spunea ca 7400 este o suma
ridicata. Din punctul meu de vedere amplitudinea acestui proiect este,
poate nu ne dam noi seama, atat de important 9i atat de mult trebuie facut
in acest sens Tncat 7400 nu ar fi chiar o suma ridicata. Ideea este foarte
buna 9i eu sunt foarte Tncantata ca acest proiect continua. Vreau sa o felicit
inca o data pe doamna director 9i sa ii urez succes Tn continuarea
proiectului 9i sa ne gandim cu tolii ca a fi ni9te oameni normali a9 spune
eu, este Ia feI de greu cum a ne pastra echilibrul Tn aceste vremuri.
Muljumesc domnule pre9edinte ca mi-ati permis sa fac aceasta subliniere.
§i eu sunt pentru acest proiect important. Multumesc.

(

Domnul presedinte Tomescu Horia

Am 91 eu doua Tntrebari. in proiectul 113/2016 erau doua deplasari
Bucure9ti- Copenhaga- Bucure9ti 9i Bucure9ti -Bruxelles -Bucure9ti cel
care tocmai se incheie acum. Aceste deplasari au fost realizate sau nu?

(

Doamna Director Cosmina Simiean- DGASMB
Nu au fost realizate la momentul respectiv. Cu Copenhaga au venit

ei 9i au platit pentru ca am gasit o sponsorizare privata, nu va ascund,
BOR a platit 9i a platit ni9te cheltuieli pentru ca exista 9i un interes al
Bisericii Ortodoxe Romane Tn problematica asta 9i au platit ei deplasarea
speciali9tilor de la Copenhaga, iar Bucure9ti -Bruxelles este vizita dar un
trecut despre care v-am spus ca nu am mai reu9it sa o facem 9i am reu9it
un retur pe banii de avion.

Domnul pre9edinte Tomescu Horia
De asemenea, era o taxa de membralitate. Ati reusit si deveniti

membri?
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Doamna Director Cosmina Simiean- DGASMB
Am reu9it, am devenit membri, dar a9a am reu9it cel pujin pana anul

trecut sa nu platim acea taxa. Ne-am dus a9a cu miloaga, am spus ca
suntern mai saraci, ca dureaza mai mult procedurile 9i ne-au acceptat sa
fim un feI de membri onorifici fara sa platim taxa 9i sa avem acces la toate
resursele retelei condijia a fost ca de anul acesta sa platim aceasta taxa.
E o practica generala ca daca vrei sa fii Ia masa tuturor jucatorilor de pe
piaja internajionala trebuie sa plate9ti o taxa modica care se asigure
secretariatul acestor organiza+ii.

A9 vrea sa va mai spun un singur lucru. Avem un avantaj enorm.
Sunt doua avantaje enorme la Primaria Capitalei legat de acest proiect.
Unu, ca dejinem licenja de la un cont pentru acest numar european 9i ca
trebuie sa fim mandri de asta pentru ca se objine destul de greu la
momentul respectiv 9i sa o continuam, 91 doi, toata povestea asta la nivelul
DGASMB este coordonata din cel mai bun suicidolog Ia ora asta din jara
din perspectiva academica, Emanuel sarbu are doua doctorate pe
suicidologie, este extrem de conectat Ia tot ce Tnseamna aceste rejele 9i
organizajii care lucreaza Tn Tntreaga lume, este un specialist reputat 9i
recunoscut Tn lumea academica 9i datorita lui putem sa implementam cu
succes aceste tipuri de programe. Sunt ni9te avantaje pe care putem sa
le avem Tn folosul nostru, de aceea va rog ca atunci cand votaji sa jineji
cont 9i de acest fapt. Muljurnesc.

(

Domnul consilier Necula Valentin
A9 ruga-o pe doamna director, daca se poate, sa avem asigurarea

ca acel spa+iu pe care spitalul TI va pune la dispozitie, va fi evaluat 9i Tn
condijiile de asigurare a protecjiei impotriva COVID, Am vazut ca se
men+ioneaza Tn proiect ca daca spatiul nu este suficient de bun, DGASMB
se ocupa sa asigure acest spatiu. §i voiam sa vi Tntreb cum este acest
spatiu acum 9i care sunt perspectivele reale de schimbare pentru ca
numarul de voluntari va cre§te foarte mult din ce am vazut, de la 50 la 150
am Tnteles.

{

Doamna Director Cosmina Simiean- DGASMB
Acest telverde Tntr-unul din pavilioanele mici ale Spitalului Obregia.

Sunt practic doua camaruje cu ie9ire din cuRe, nu se interfereaza nicicum
cu circuitele spitalului. Sunt doua camaru+e in care sunt doua birouri 9i
doua posturi telefonice. Sigur ca ceea ce trebuie sa facem noi este sa
punem acolo 9i am 9i pus deja un plexiglas, sa le punem la dispozijie
manu9i, dezinfectanji, 9i a9a mai departe. Daca o sa vi uitaji pe
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justificarea proiectului, odata 9i eI va cre9te, ne dorim foarte mult sa nu
mai fie legat telverde de un spajiu fizic. El sa ramana acolo ca un punct
de comanda, sa zicem, unde sa fie voluntarii Tn fata unui telefon, Tnsa cei
mai mulji voluntari se simt mai confortabil daca lucreaza de exemplu de
acasa sau din birourile lor, sau din spatiul lor personal 9i discutia cu
operatorul de telefonie a fost ca se poate face aceasta redirectionare pe
telefoanele mobile ale voluntarilor respectivi Tn baza contractelor pe care
le avem Tncheiate cu dumnealor. Adica nu trebuie sa ne gandim ca o sa
investim nu 9tiu cat Tn spajiul aIa de tip call center. Pe de alta parte nici nu
am vrea din discu+iile cu spitalul, sa II mutam Tn alta parte sa zicem, la
sediul DGASMB-ului sau la primarie pentru ca este importanta prezenta
medicilor psihiatri din Spitalul Obregia 9i a asistentelor de acolo. Acesta
este protocolul cand lucrurile o razna sa zicem, 9i ajung foarte departe 9i
voluntarii ajungand Tntr-un punct mort, este tot timpul cineva acolo din
garda care ofera consultan+a de specialitate voluntarilor.

(

Domnul consilier Necula Valentin
Am vazut ca se specifica ca fiecare institutie va genera un raport

generalul raport. Daca s-ar putea sa iI primim 9i noi toti cei din Comisia de
sanatate, cred ca toata lumea ar fi interesat sa vada evolutia acestui
proiect. va mul+umesc.

Doamna Director Cosmina Simiean- DGASMB
O sa va trimitem raportul generat pe anul trecut §i o sa tinem minte

sa notam ca in fiecare an de acum sa trimitem membrilor comisiei raportul
anual.1\ { /

Domnul pre9edinte Tomescu Horia

Multumim. sa supunem la vot proiectul.
Avem 10 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abtineri.
Muljumesc colegi. Am terminat ordinea de zi. La revedere.

Sedinta comisiei s-a Tncheiat Ia ora 15.30



Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu

rezultatele generate de platforma online de videoconferinta WebEx pe
care s-a desfasurat sedinta

inainte sa se supuna la vot proiectul de hotarare, domnii consilieri

Anghel lordanescu 9i lonescu Andrei George au parasit platforma online

de videoconferin+a WebEx pe care s-a desfa9urat 9edinja.

PRE§EDINTE,
Tomescu Horia

/ln- /

SECRETAR
Moraru Adrian Flavius

14 /


