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Anexa nr. 2.2 

UAT: ORAȘ RUPEA 

Județ: BRAȘOV 

Cod SIRUTA:  40394 

 

Planul integrat de acțiune care va cuprinde măsurile de îmbunătățire a accesului la serviciile medicale, 

respectiv educaționale 

 

 

1. Descrierea situației (descrierea pe scurt a principalelor probleme privind accesul persoanelor din comunități 

marginalizate sau grupuri vulnerabile la serviciile de sănătate și educație, documente în care sunt menționate acestea) 

– maxim 300 cuvinte 

 

O problemă, încă nerezolvată la nivel de țară, este asigurarea accesului persoanelor linere la mediul fizic, 

informaţional şi comunicational. Autorităţile vor implementa conceptul ACCES PENTRU TOŢI, pentru a 

împiedica crearea de noi bariere şi apariţia unor surse de discriminare, astfel, autorităţile trebuie : 

- să proiecteze şi să deruleze programe de accesibilitate sau de conştientizare asupra acesteia; 

- să asigure interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual şi ai limbajului specific persoanelor cu surdo-cecitate; 

- să asigure specialiștii din sănătate și învățământ care oferă astfel de servicii în comunitățile marginalizate și 

grupurilor vulnerabile. 

- să faciliteze accesul persoanelor cu handicap la noile tehnologii; 

- să asigure căile de acces către mijloacele de transport în comun şi spaţiile acestora, 

Serviciile de relaţii cu publicul din cadrul autorităţilor centrale şi locale, instituţiile publice, cât şi cele private 

trebuie să dispuna de informaţii accesibile persoanelor cu handicap vizual, auditiv şi mintal. 

 

 

 

 

2. Nevoi (descrierea pe scurt a principalelor nevoi care pot fi soluționate prin intervențiile vizate) – maxim 300 de 

cuvinte 

 

Conform datelor furnizate de conducerea spitalului, acesta deservește populația localității în proporție de 30% și 

populația din comunele învecinate în proporție de 70%, anual numărul total al cazurilor fiind în jur de 2.500 – 

3.000/an (externări). Cei mai mulți pacienți provin din rândul pensionarilor și al asistaților sociali. Secția cu 

activitatea cea mai intensă, după numărul cazurilor, este secția de medicină internă căreia îi revin aproximativ 1.500 

din cele 2.500 de cazuri/an. 

Numărul total de paturi este de 85, dintre care 5 pentru spitalizare de zi și 80 pentru spitalizare continua. Spitalul 

Orășenesc Rupea dispune de cameră de gardă. Serviciul de ambulanță nu există la nivel local, fiind asigurat doar 
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la nivel județean. Dintre pacienții care se prezintă la camera de gardă, un procent cuprins între 25 și 30% ajung să 

fie internați. Din totalul pacienților internați, peste 80% reprezintă urgențe, cu 20 procente mai mult decât media 

națională. Indicele de concordanță între diagnosticul pus la momentul internării și cel de la momentul externării 

este de peste 85%, la internare nefiind făcute toate investigatiile. Rata infecțiilor nozocomiale este 0. 

Având în vedere ponderea mare a asistaților sociali și a populației rome în cadrul beneficiarilor, conducerea 

spitalului consideră că ar fi de ajutor angajarea mediatorilor sanitari pentru comunitățile rome din Rupea și cele 

învecinate. Pentru unele specialități, este angajat un singur medic, fapt ce creează disfuncționalități în perioada 

concediilor sau a deplasărilor pentru participare la diferite sesiuni științifice.  Pentru a atrage specialiști în sănătate 

și învățământ, UAT Rupea a adoptat strategia de va construi locuințe pe care le le va pune la dispoziția acestora.  

 

  

 

 

3. Acțiuni și măsuri (descrierea pe scurt a principalelor acțiuni urmărite prin intervenție și a modului în care acestea 

contribuie la îmbunătățirea accesului categoriilor vizate la serviciile de sănătate și educație, inclusiv corelarea cu alte 

investiții care vizează integrarea socială) – maxim 500 de cuvinte 

 

 Pentru optimizarea serviciilor medicale oferite, conducerea spitalului planifică achiziția unui 

aparat de radiologie cu stocare digitală a datelor, cu posibilitatea de transmitere la distanță a rezultatelor, 

achiziția unui laparoscop și a aparaturii necesare pentru laborator în contextul reintroducerii 

laboratorului, momentan serviciile fiind externalizate și costisitoare. Totodată, conducerea spitalului a 

identificat un spațiu unde ar putea fi înființat un cabinet pentru diabet și neurologie în regim ambulator. 

Pentru amenajarea, dotarea și schimbarea structurii organizatorice vor fi necesare fonduri și aprobarea 

Ministerului Sănătății. 

În prezent, pentru Spitalul Orășenesc Rupea, primaria a depus un proiect la Compania Națională pentru 

Investiții în vederea obținerii unei finanțări pentru reabilitarea și recompartimentarea clădirii. Momentan 

nu sunt asigurate circuitele funcționale corecte - pentru pacienți, pentru personalul medical, pentru 

alimente, deșeuri sau instrumentarul chirurgical.  

Obiectivele strategice privind îmbunătățirea accesului la servicii educaționale în zonele insuficient 

deservite și în unitățile de învățământ supraaglomerate. 

• Creșterea capacității de școlarizare în învățământul antepreșcolar și preșcolar. 

• Îmbunătățirea condițiilor de cazare și posibilităților de transport pentru elevi și studenți. 

 

Prin intervenţia propusă este vizată extinderea fondului de locuințe pentru specialiști în învățământ și 

sănătate, în acord cu numărul de cereri. UAT Orașul Rupea va asigura publicarea şi actualizarea periodică 

a listei locuinţelor sociale libere, pentru transparentizarea şi monitorizarea publică a fondului de locuințe 

și a procesului de repartizare a acestuia. De asemenea, UAT Orașul Rupea va asigura: 

 

- Planificarea atentă a tuturor activităţilor proiectului; 

- Verificarea stadiilor de realizare a etapelor de proiect în comparaţie cu planul de proiect;  

- Evaluarea timpurie a marginilor de eroare pentru fiecare activitate în parte;  

- Urmărirea execuției fazelor proiectului; 

 

Intervențiile sunt complementare altor proiecte şi măsuri prevăzute în Strategia de dezvoltare urbană a 
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Orașului Rupea 2021-2027, din care enumerǎm:  

Măsura 2.2.9 – Construirea de locuințe sociale 

Măsura 3.1.2 - Implementarea proiectelor integrate de facilitare a accesului pe piaţa muncii pentru 

grupurile dezavantajate – consiliere, formare/calificare, angajare. 

Măsura 3.2.3 – Reabilitarea și dotarea școlii gimnaziale 

Măsura 3.2.5 – Accesibilizarea spațiilor de învățământ 

Măsura 3.3.3 - Implementarea unui program “after school”. 

Măsura 3.3.4 - Desfăşurarea programului “a doua şansă”; 

 
 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                   CONTRASEMNEAZA    

Micu Gheorghe                                                         Secretar General U.A.T.  

                jr. Ioana Madalina Roman     


