
Proces-verbal

Tncheiat Tn 9edin ja Comisiei de sanatate, sport 9i protec jie sociala
din data de 09 decembrie 2021, ora 12.00
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TOMESCU HORIA – absent

MORARU ADRIAN FLAVIUS – prezent

DEACONESCU CATALIN-IONUT - prezent

SOCOLOVICI RAZVAN-MIHAI - prezent

CANTEA IULIANA-ROXANA - prezent

NECULA VALENTIN - prezent

COMANICI ANCUTA-SORI NA - prezent

ENCIU MIHAELA - prezent

ANGHEL IORDANESCU- prezent

LI PA ELISABETA -absent

RAICIU ANCA DANIELA - prezent

IONESCU ANDREI-GEORGE - absent

ARUXANDEI IONUT - prezent

(

(

§edinta comisiei s-a desfa9urat online in conformitate cu prevederile
HCGMB nr. 94/2020.

Ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind modificarea art. 3 din Hotararea

C.G.M.B nr. 3/29.01.2021 privind schimbarea temporara a destinatiei 9i
transmiterea dreptului de administrare de la Circul Metropolitan Bucure9ti
catre Administra jia Spitalelor 9i Serviciilor Medicale Bucure9ti, a unei parIi
din imobilul situat Tn Aleea Circului, nr. 15, sector 2, in scopul organizarii a
doua centre de vaccinare
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Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Buna ziua. Pentru ca pre9edintele comisiei nu este disponibil, in

calitate de secretar o sa fac partea de introducere va spun ca avem doua
puncte pe ordinea de zi. Al doilea punct care de fapt devine primul, este
alegerea unui pre9edinte de 9edinji. A9tept propuneri. in nici un caz nu
vreau sa-mi asum aceasta calitate si nici nu am de ce. Sunt secretar si
raman secretar. Prin urmare, va a9tept sa faceji propuneri pentru
pre9edintele de 9edinla.

Domnul consilier Necula Valentin
Buna ziua. A9 vrea sa-I propun pe colegul lonu! Aruxandei.

Domnul consilier Moraru Adrian Flavius
Multumesc. Mai sunt alte propuneri? Nu mai sunt alte propuneri. Hai

sa votam. votam un pre9edinte de 9edin@ doar pentru 9edinta de astazi.
Cu 7 voturi pentru 9i 2 abtineri, domnul Aruxandei a fost ales

pre9edinte pentru 9edin+a de astazi. va rog domnul Aruxandei.

(

Domnul consilier Aruxandei lonut
Multumesc mult, domnule Moraru. Buna ziua tuturor. declar aceasta

9edinla deschisa. Avem un singur proiect pe ordinea de zi.
Proiect de hotarare privind modificarea art. 3 din Hotirarea

C.G.M.B nr. 3/29.01.2021 privind schimbarea temporara a destinajiei
9i transmiterea dreptului de administrare de la Circul Metropolitan
Bucure9ti catre Administrajia Spitalelor 9i Serviciilor Medicale
Bucure9ti, a unei parji din imobilul situat Tn Aleea Circului, nr.15,
sector 2, in scopul organizirii a doui centre de vaccinare. Daca avem
intervenjii, va rog.(

Domnul consilier Necula Valentin
Domnul director, am 9i eu o Tntrebare. vad ca a fost un proiect de

succes, am avut Tn jur de 113.000 de vaccinari Tn acest centru. Cred ca
este important ca in continuare sa avem vaccinarea Tn vedere si sa
Tncercam sa motivam oamenii sa se vaccineze. Am facut programare
zilele trecute, Tntamplator 9i am observat cam in toate centrele Tn perioada
aceasta sunt foarte multe locuri libere. Voiam sa va Tntreb cum a decurs
de-a lungul celor 10 luni aproximativ de cand avem centru deschis, cum a
decurs rata de vaccinare. A fost constant acelasi flux de vaccinari, sau se
aglomereaza Tn perioada valului, scade, cre9te...intreb asta strict din punct
de vedere opera{ional. A+i obsewat o nevQie de modificare a programului?
Vom merge Tn continuare cu acela9i program, cu acela9i numar de resurse
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sau se modifica ceva Tncat sa stimulam 9i mai bine persoanele. Poate Tn
timpul zilei nu este nevoie de atatea resurse, dar seara s-a obsewat o
nevoie mai mare. Este doar o Tntrebare pe care strict untandu-ma pe ce
se intampla, centrele sunt destul de pustii, eram curios daca noi putem
face ceva deosebit. Multumesc.

Domnul Director General ASSMB - Apostol Vasile
Buna ziua, stimaji consilieri generali. Tntrebarea foarte buna

domnule consilier. Toate masurile pe care le-am luat au fost masuri Tn
dinamica, toate plecand de la adresabilitate. Acesta este primul element
la care trebuie sa va raspund. Am avut o adresabilitate foarte mare la
momentul deschiderii acestui centru de vaccinare Tn februarie anul acesta,
primele doua, trei luni, dupa care adresabilitatea a scazut. va vorbeam si
despre dinamica masurilor pe care noi le-am luat, in dinamica am redus
numarul de fluxuri, la momentul acesta avem 7, spre exemplu. in raport
cu stimularea am fost parteneri Tn toate maratoanele vaccinarii care s-au
lansat Tn Bucure9ti de catre UMF, ANMCS. Am facut parte din aceste
maratoane, am avut o crestere substantiala Ia momentul Ia care am avut
ultimele masuri de restric+ie, iar la momentul acesta pot sa spun ca suntem
pe o plaja dar ma Tntorc la dinamica masurilor pe care le-am luat direct
propor{ional cu adresabilitatea ne aflam astazi Ia 7 fluxuri, 7 puncte de
vaccinare. Din perspectiva resurselor toate le-am cotat la nivelul nevoii noi
nu avern aici costuri de personal nici pe zona de personal medical, nici pe
zona de personal tesa, de9i puteam conform Ordonantei nr. 3 sa uzitam
de bani de la bugetul local. M-am descurcat cu proprii angajaji, zona de
personal medical este asigurata prin colegii din reteaua de medicina
9colara, zona de personal tesa, zona de registratori Pi administrativ,
persoane tesa din cadrul ASSMB. Pe de alta parte, in raport cu masurile
de a veni cat mai aproape de cetajeni, de a face ceva Tn acest proces, ca
urmare a unei solicitari, recomandari care mi-a fost facuta de catre un
consilier general, aji aprobat. V-am propus 9i ati aprobat inclusiv caravana
mobila de vaccinare care este un proiect inovativ pe care noi 1-am facut,
cumva unic la nivel de tara. Stiti foarte bine, in fiecare weekend in
parteneriat cu Kaufland, in toate parcarile din toate sectoarele din
Bucure9ti unde Kaufland are punct de lucru, mergem cu caravana mobila.
Adresabilitatea a fost cea care a dat 9i masurile noastre de raspuns pe
zona de resurse implicate care duc catre cheltuirea banului public, iar pe
zona de eficientizare 9i de a sprijinii procesul de vaccinare, ori de cate ori
a fost nevoie am fost parteneri Tn absolut toate activitatile care s-au derulat
la nivelul municipiului.
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Domnul consilier Necula Valentin
Muljumesc. O rugaminte daca se poate. Poate aji putea sa ne

trimite+i un raport cu numarul de vaccinari lunare sau cum Ie aveji
dumneavoast ra .

Domnul Director General ASSMB - Apostol Vasile
Sigur. Eu am zilnic, dar va pot face lunar.

Domnul consilier Necu Ia Valentin
Chiar si zilnic. sa vedem si noi cum evolueaza aceste doua centre

in perioada de non val. pe mine asta m-ar interesa mai mult ca sa 9tim pe
viitor sa avem ni9te reacjii mai potrivite.

( Domnul Director General ASSMB - Apostol Vasile
Cu siguran P. TI am deja 9i o sa-I trimit.

Domnul consilier Necula Valentin
Multumesc.

Domnul consilier Aruxandei lonut

Alte intervenjii mai sunt? Hai sa supunem la vot, va rog.
Cu 10 voturi pentru, 0 voturi Tmpotriva, 0 abjineri, proiectul are aviz

pozitiv.
Am epuizat ordinea de zi. Mai sunt alte intervenjii? Atunci declar

sedinta Tnchisa. va multumesc mult. O zi buna tuturor.

(

Nota: Consemnarea voturilor s-a realizat Tn conformitate cu
rezultatele generate de platforma online de videoconferinla WebEx pe
care s-a desfasurat sedinta.

PRE§EDINTE,
Tomescu Horia J total' X©7x7WtW
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SECRETAR
Moraru Adrian Flavius


