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Ambrozia este con-
siderată o specie invazi-
vă, extrem de nocivă prin 
efectul şi cantitatea de 
polen răspândită în at-
mosferă, motiv pentru 
care anul trecut a fost ac-

tualizată legislaţia în do-
meniu pentru combate-
rea ei şi s-a trecut la apli-
carea acesteia şi în Bucu-
reşti, prin adoptarea unei 
hotărâri a Consiliului Ge-
neral. La nivelul Primă-

riei Capitalei a fost con-
stituită o comisie mix-
tă formată din reprezen-
tanţi ai PMB şi ai primă-
riilor de sector şi din cei 
ai altor 7 instituţii cu atri-
buţii în domeniul sănătă-
ţii şi mediului: Direcţia de 
Sănătate Publică a Muni-
cipiului Bucureşti, Comi-
sariatul Municipiului Bu-
cureşti - Garda Naţiona-
lă de Mediu, Direcţia pen-
tru Agricultură a Munici-
piului Bucureşti. Sectoa-
rele Capitalei au obligaţia 
de a identifica, în fiecare 
primăvară, terenurile in-
festate cu ambrozie, de a 
comunica PMB lista aces-

tora şi de a transmite, pâ-
nă pe data de 5 iunie a fi-
ecărui an, notificări către 
proprietarii sau deţinăto-
rii de terenuri cu privire 
la obligaţiile legale ce le 
revin şi sancţiunile aplica-
bile. Proprietarii şi admi-
nistratorii terenurilor, ca-
re au primit notificare, au 
obligaţia ca, până la data 
de 30 iunie a fiecărui an, 
să combată şi să distru-
gă ambrozia de pe tere-
nurile lor, după care tre-
buie să informeze în scris 
autoritatea administraţi-
ei publice locale pe raza 
căruia se află terenul in-
festat cu ambrozie. În lu-

na iulie, comisia mixtă va 
verifica terenurile şi va 
aplica sancţiuni proprie-
tarilor sau administrato-
rilor atunci când consta-
tă eventuale abateri de la 
prevederile legale.

Combaterea ambro-
ziei se face prin cosirea 
repetată, manual sau 
mecanic, smulgerea în 
cazul unor suprafeţe izo-
late, efectuarea unor ară-
turi adânci şi discuiri pe 

terenuri agricole, cu ex-
cepţia erbicidării - în zo-
nele de interes public. În 
celelalte zone se poate 
aplica şi erbicidarea, în-
să limitat pe terenurile in-
festate, doar la recoman-
darea specialiştilor şi sub 
directa îndrumare şi con-
trolul specialiştilor din ca-
drul unităţilor fitosanitare 
pentru protecţia plante-
lor, pe toată perioada de 
vegetaţie.
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Amenzi URIAȘE pentru cine nu-și 
curăță terenurile de AMBROZIE
Deţinătorii sau administratorii de terenuri pe 
ale căror suprafeţe au fost depistate focare de 
infestare cu ambrozie sunt obligaţi să le elimine! 
În caz contrar, ei riscă amenzi între 750-5.000 de 
lei, pentru persoanele fizice şi până la 20.000 de 
lei pentru persoanele juridice, anunţă Primăria 
Capitalei. Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement 
Bucureşti (ALPAB) trebuie să ia, şi ea, toate 
măsurile legale, astfel încât să elimine ambrozia 
din parcurile şi spaţiile verzi pe care le are în 
administrare.

Cadre medicale se-
lectate dintre cei mai 
buni specialişti, care 
au beneficiat de forma-
re profesională în mari-
le centre universitare din 
Bucureşti şi din ţară, ofe-
ră acum servicii medi-
cale de înaltă calitate şi 
precizie, în cadrul Policli-
nicii din Clinceni. Experţii 
în medicina muncii, pedi-
atrie, psihiatrie, gineco-
logie, medicină internă, 
ORL, kinetoterapie, fizio-
terapie şi recuperare me-
dicală şi-au unit eforturi-
le şi cunoştinţele şi ofe-
ră excelenţă în preveni-
re, diagnostic şi trata-
ment în clinica înfiinţată 
cu susţinerea Primăriei şi 
Consiliului Local Clinceni, 
instituţii pentru care să-
nătatea localnicilor es-
te întotdeauna prioritară. 
Ajutaţi de un suport teh-
nic adecvat şi de condiţiile 
hoteliere din incinta 
unităţii, profesioniştii în 
sănătate vin să aducă o 
îmbunătăţire semnificati-
vă a actului medical. Pen-

tru a găsi cele mai bu-
ne soluţii pentru fiecare 
caz în parte, la nevoie, 
aceştia se vor consulta şi 
cu alţi profesionişti în do-
meniu. 

Clinica are și 
serviciu de 
ambulanță 

„ASH însumează mai 
multe societăţi din do-
meniul farma şi medical. 
În clinica inaugurată as-
tăzi, venim în întâmpina-
rea nevoilor pacienţilor 
din Clinceni cu un cen-
tru de recuperare care in-
clude fizioterapie, kineto-
terapie, medicină de fa-
milie, medicină genera-
lă, o farmacie, oftalmolo-
gie, psihiatrie, serviciu de 
ambulanţă. Vrem să ve-
nim în sprijinul pacienţilor 
cu tot ce înseamnă parte 
de diagnosticare, preve-
nire şi tratament. Fiind în 
vatra satului, localnicii pot 
ajunge mult mai uşor la 
medic, pentru că nu mai 
sunt nevoiţi să parcurgă 

distanţe lungi până la cel 
mai apropiat spital, un-
de să-şi facă investigaţiile 
medicale sau să primeas-
că primul-ajutor. Din iu-
lie, vom avea şi contract 
cu Casa Judeţeană de Asi-

gurări de Sănătate Ilfov, 
astfel că pacienţii care vor 
veni cu trimitere de la me-
dicul de familie nu vor plă-
ti serviciile medicale, in-
clusiv pe cele de recupe-
rare medicală. Am investit 

în aparatură ultraperfor-
mantă. Mai mult, suntem 
în curs de autorizare cu 
o clinică mobilă, care va 
ajuta foarte mult pacienţii 
imobilizaţi şi pe cei care se 
deplasează foarte greu. 
Pe partea de farmacie, 
există reţetele gratuite 
compensate, iar pe par-
tea de servicii medicale, 
sunt toate gratuite. Nu-
mai în situaţia în care pa-
cientul nu este asigurat la 
sănătate sau nu are bilet 
de trimitere de la medicul 
de familie, consultaţiile şi 
investigaţiile vor fi con-
tra cost. Pentru început, 
programul policlinicii este 
de la 9.00 la 17.00. Pen-
tru viitor, avem şi mai 

multe proiecte. Ne dorim 
să facem aici şi o came-
ră de gardă, ca să ofe-
rim asistenţă medicală de 
urgenţă tot timpul. Vrem 
chiar ca una dintre far-
macii să funcţioneze non-
stop. Intenţionăm să fa-
cem şi internare de o zi 
în clinică, cu 20 de paturi, 
unde pacienţii să poa-
tă fi internaţi o zi pen-
tru investigaţii mult mai 
amănunţite. Mulţumim 
domnului primar Adrian 
Budeanu pentru încrede-
rea şi susţinerea oferite”, 
ne-a spus Horaţiu Dima, 
managerul societăţilor 
ASH, societăţi care au 
preluat clinica inaugurată 
sâmbătă, la Clinceni. 

Primarul Adrian Budeanu a inaugurat policlinica din localitate 

Consultaţiile şi investigaţiile, cu 
trimitere de la medicul de familie, sunt 
gratuite 
Dotată şi echipată cu aparatură medicală 
de ultimă generaţie, policlinica din 
Clinceni şi-a redeschis porţile pentru 
pacienţii din localitate. Primarul Adrian 
Budeanu a inaugurat unitatea sanitară 
sâmbătă, 18 mai, în prezenţa cadrelor 
medicale şi a beneficiarilor serviciilor 
oferite de specialiştii de aici. 
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