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Cancerul colorectal 
este vindecabil dacă 
este identificat în stadiu 
incipient și tratat corect. 
Spre exemplu, cancerele 
colorectale din stadiul 
I prezintă o rată de 
vindecare de peste 
90%, dar pronosticul 
favorabil scade cu 
evoluția cancerului. Cea 
mai eficientă metodă 
este prevenția prin 
detectarea precoce și 
îndepărtarea polipilor 
colorectali precanceroși. 
Și, chiar și în cazurile 
în care cancerul s-a 
dezvoltat deja, detectarea 
timpurie prin screening 
îmbunătățește în mod 
semnificativ șansele 
de supraviețuire. 
Consiliul Județean Ilfov, 
Spitalul Universitar de 
Urgență Militar ”Carol 
Davila” și Asociația 
”Coaliția Organizațiilor 
Pacienților cu Afecțiuni 
Cronice din România” 
(COPAC) cooperează în 
vederea implementării 
unui program de 
prevenție, depistare 
precoce, diagnostic și 
tratament precoce al 
leziunilor precanceroase 
colorectale la nivelul 
județului Ilfov. Pentru a 
se înscrie în program, 

ilfovenii eligibili se 
vor adresa medicului 
de familie; dacă nu 
au medicul înscris în 
program, vor completa 
formularul de înscriere 
la testare (pe site-ul 
www.copac.ro), iar 
experții COPAC îi vor 
direcționa telefonic către 
cel mai apropiat medic 
din Ilfov; aici vor primi 
instrucțiunile privind 
prelevarea probelor, 
iar după ce proba este 
în posesia medicului de 
familie, acesta urmează 
procedura stabilită 
pentru efectuarea 
screeningului colorectal. 
Inițiativa se adresează cu 
precădere persoanelor 
care fac parte din grupuri 
vulnerabile, dar pot 
participa toți locuitorii 
județului care au domiciliul 
în mediul rural sau urban, 
cu vârsta cuprinsă între 
50 și 74 de ani, cu scopul 
de a accesa în mod 
gratuit servicii publice de 
sănătate specifice.

Pașaport în top

Prevenirea cancerului colorectal

Clasamentul celor mai 
bune pașapoarte din 
lume la începutul anului 
2023 a fost făcut public 
de Henley & Partners, 
cea mai mare companie 
specializată în servicii 
de imigrare și obținere 
a cetățeniei pentru 
investitori. Conform 
datelor colectate de 
specialiștii firmei, 
pașaportul japonez este 
cel mai bun din lume, 
iar cel românesc ocupă 
locul 17 la nivel mondial. 
Pașaportul japonez este 
considerat cel mai bun 
din lume, deoarece le 
permite posesorilor să 
intre fără viză în 193 de 
destinații din lume (din 
227 luate în considerare). 
Cu pașaportul românesc, 

de asemenea, putem 
călători fără viză în 
175 de destinații. Aici 
trebuie precizat însă 
că unele dintre acestea 
(Canada, Noua Zeelandă) 
cer totuși o autorizație 
electronică de călătorie, 
iar altele acordă viza la 
intrarea pe teritoriul lor. 
Doar 52 de destinații 
solicită românilor viză, 
dintre statele europene 
fiind vorba doar despre 
Azerbaidjan și Federația 
Rusă.

”Lucrările au fost re-
luate pe 9 ianuarie. Re-
stricţii de circulaţie vor 
fi introduse în 16 ianua-
rie şi vor fi menţinute pâ-
nă la 28 februarie, 1 mar-
tie. Ele vor fi simetrice cu 
restricţiile care au fost în 
luna decembrie 2022, cu 
diferenţa că acum e vor-
ba despre direcţia de ie-
şire, nu de direcţia de in-
trare. Va fi blocat accesul 
pe şoseaua care iese din 

Bucureşti şi va fi permis 
transportul pe cele do-
uă linii de tramvai. Deci, 
în intervalul 16 ianuarie 
- 1 martie. După care, la 
1 martie - va fi termina-
tă bucata care trece pes-
te şosea şi după aceea, 
lucrările viitoare nu vor 
afecta traficul. Va fi vorba 
de coborârea din pod, al 
patrulea sfert din tablierul 
metalic. De ce este nevo-
ie de asta? Aşa a fost fă-

cut proiectul tehnic în anii 
2018 - 2019, fără picior 
de sprijin. Neavând picior 
de sprijin, tu trebuie să 
pui nişte picioare provizo-
rii de sprijin, să sudezi şi 
să iei respectivele picioare 
de sprijin. Nu poţi altfel”, 
a precizat primarul.

Nicuşor Dan a admis 
că pasajul Doamna Ghica 
nu este investiţia sa ”fa-
vorită” din Capitală, de-
oarece reprezintă o so-
luţie punctuală, nu una 
globală pentru problema 
traficului. ”Nu este lucra-
rea de investiţie favorită 
a mea din Bucureşti. Adi-
că, ea va rezolva o inter-

secţie, nu va rezolva tra-
ficul. Noi, ca să rezolvăm 
traficul din Bucureşti, tre-
buie să ne uităm la soluţi-
ile globale. Bineînţeles, e 
bun podul ăsta, dar tre-
buie să ne uităm la solu-
ţiile globale. Mult mai bu-
ne vor fi reabilitările de 
linii de tramvai. (...) La 
”Doamna Ghica” a fost o 
aventură, adică o admi-
nistraţie care avea contu-
rile blocate s-a apucat să 
strice şi ce era acolo - adi-
că vorbesc de bretelele la-
terale care făceau legătu-
ra - şi s-a trezit cu un pro-
iect pentru care nu avea 
bani. Au fost trei licitaţii 

la care n-a venit nimeni, 
pentru tablierul metalic, 
pentru că nimeni nu mai 
avea încredere să lucreze 
cu Primăria. Acum, lucra-
rea este la Trustul de Clă-
diri Metropolitane. Pe par-
tea de tablier metalic, ei 
au contractat la a patra li-
citaţie o firmă italiană ca-

re lucrează foarte bine. 
Până în momentul ăsta, 
pe tot ce înseamnă tabli-
er metalic, graficul a fost 
respectat”, a mai spus Ni-
cuşor Dan.

Primarul s-a arătat în-
crezător că pasajul va fi 
realizat până pe 1 sep-
tembrie.

Se restricționează circulația în 
Pasajul ”Doamna Ghica”

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a 
anunțat că, în perioada 16 ianuarie - 1 martie 
2023 vor exista anumite restricții de circulație, în 
vederea efectuării lucrărilor la Pasajul ”Doamna 
Ghica”.

Asociația de 
Dezvoltare 
Intercomunitară 
Zona Metropolitană 
Bucureşti a 
desemnat 
câştigătorul 
procedurii de 
achiziție pentru 
realizarea studiului 
de fezabilitate 
aferent Drumului 
Radial 1 - Vest 
Expres (DR1), 
care va lega 
direct localitățile 
Domneşti şi 
Ciorogârla de 
Capitală.

“Ca urmare a evalu-
ării ofertelor, a întrunit 
punctajul cel mai mare 
asocierea Explan SRL (li-
der) - Geologic Site SRL - 
DP Consult SRL, cu o va-
loare de 12.639.864 lei 
fără TVA. Termenul pen-
tru elaborarea documen-
tului este de 12 luni de 
la semnarea contractu-
lui. Drumul Radial 1 - Vest 
Expres va avea o lungime 
de aproximativ 9 km. şi va 
conecta Bdul. Timişoara 
cu Centura Capitalei şi vi-
itoarea Autostradă A0. 
Acesta va avea caracteris-
ticile unei autostrăzi sau 
ale unui drum expres, cu 
4 benzi de circulaţie, câ-
te 2 pe fiecare sens, pis-
te pentru biciclete şi tro-
tuare. În urma studiul 
de fezabilitate, se va sta-
bili care dintre cele 3 va-
riante de aliniament stra-
dal este cea potrivită, cu 
lăţimea de 21 m, de 28 m 

sau de 32 m”, a anunţat, 
săptămâna trecută, pri-
marul general al Capita-
lei, Nicuşor Dan.

Potrivit edilului, pen-
tru alte 3 drumuri radia-
le, s-a încheiat etapa de 
depunere a ofertelor în 
cadrul procedurilor de 
licitaţie şi se află în diferi-
te stadii de evaluare, du-
pă cum urmează:

 Drumul Radial 4 
(DR4 - Nord Expres), cu 
o lungime de aproximativ 
11,5 km., care va face le-
gătura între Corbeanca şi 
Bucureşti - etapă de eva-
luare a ofertelor tehnice;

 Drumul Radial 9 
(DR9 Sud Expres), cu o 
lungime de aproxima-
tiv 13 km., care va fa-
ce legătura între Vidra şi 
Bucureşti - etapă de eva-
luare a ofertelor tehnice;

 Drumul Radial 10 - 
Măgurele Expres (DR10), 
cu o lungime de aproxi-
mativ 11 km., care va face 

legătura între Bucureşti şi 
Măgurele - etapă de eva-
luare a documentelor 
DUAE (Document Unic de 
Achiziţie European).

”În ceea ce priveşte 
celelalte drumuri radiale, 
se lucrează la analizele de 
favorabilitate. Acestea vor 
face legătura între Capita-
lă şi localităţile din jur, du-
pă cum urmează:

 DR3 - Giuleşti Ex-
pres - va avea o lungime 
de aproximativ 10 km. şi 
va face legătura între Să-
băreni, judeţul Giurgiu şi 
Bucureşti;

 DR5 - Pipera Ex-
pres - va avea o lungi-
me de aproximativ 10,5 
km şi va face legătura în-
tre Bucureşti şi localităţile 
Otopeni - Tunari - Volun-
tari;

 DR6 - Afumaţi Ex-
pres - va avea o lungime 
de aproximativ 4,4 km., 
va face conexiunea Au-
tostrăzii A0 cu DN2 şi va 

fi o variantă de ocolire a 
localităţii Afumaţi;

 DR7 - Est Ex-
pres - va avea o lungi-
me de aproximativ 6 km. 
şi va face legătura între 
Bucureşti şi Moara Dom-
nească;

 DR8 - Splai Ex-
pres - va avea o lungime 
de aproximativ 5,5 km. 
şi va face legătura între 
Bucureşti şi zona metro-
politană prin nodul Cer-
nica;

 DR2 - Autostrada 
A1 va avea o lungime de 
aproximativ 12 km. şi pre-
supune extinderea Auto-
străzii A1 la trei benzi pe 
sens între km. 10 şi km. 
23, va fi realizat de  CNAIR.

”Finanţarea pentru 
realizarea studiilor de fe-
zabilitate urmează să fie 
asigurată prin Programul 
Operaţional Infrastructu-
ră Mare (POIM)”, a mai 
detaliat primarul Nicuşor 
Dan.

Pas important pentru proiectul 
drumurilor radiale care vor lega 

Capitala de viitoarea Autostradă A0


