
506 - 12 iulie 2020 www.jurnaluldeilfov.ro

Autoritatea Națională 
de Management al Calității 
în Sănătate (ANMCS) arată 
că în țară, în categoria a 
doua, sunt încadrate 93 
de spitale, din cele peste 
600 de stat și private eval-
uate sau în curs de evalu-
are. Nicio unitate sanitară 
nu este încadrată în prima 

categorie.
Spitalul de Obstetrică-

Ginecologie Buftea es-
te singurul cu această 
specialitate din Ilfov, 
iar medicilor de aici li se 
adresează pacienți și din 
județele Dâmbovița, Pra-
hova și Giurgiu. Unitatea 
are și un compartiment de 

medicină materno-fetală, 
așa cum au, de obicei, 
doar marile centre uni-
versitare, și trei linii de 
gardă: obstetrică, ATI și 
neonatologie. Spitalul din 
Buftea are laborator pro-
priu de analize acreditat 
RENAR - se pot face an-
alize de biochimie, hema-
tologie, imunologie, bac-
teriologie, inclusiv Babeș-
Papanicolau clasic și în 
mediul lichid, amniocen-
teze pentru sarcinile cu 
risc și HPV- gratis, pentru 
pacientele asigurate care 
se prezintă cu bilet de tri-
mitere. Unitatea medicală 
este dotată cu aparatură 
medicală de ultimă 

generație. Cele mai mai 
recente achiziții ale spita-
lului sunt un aparat de ra-
diologie digital cu stitching 
- care minimizează expu-
nerea la radiații, o stație 
nouă de sterilizare (ster-
ilizator cu plasmă, steril-
izator cu abur), două eco-
grafe performante, două 
ventilatoare și un mamo-
graf cu tomosinteză, de 
o mare acuratețe a anal-
izelor. Anul acesta, spital-
ul își propune să cumpere 
și un computer tomograf.

Din 2012 până în 
prezent Consiliul Județean 
Ilfov a investit în unitatea 
medicală peste cinci mil-
ioane de lei și va începe și 

extinderea spitalului prin 
construcția unei clădiri cu 
trei etaje, cu o amprentă 
la sol de 750 mp, care va 
fi dotată cu toată apara-

tura necesară. În 2019, 
peste 70.000 de persoane 
au trecut pragul spita-
lului din Buftea, pentru 
consultații sau internări.

social

După ce, la sfârșitul 
lunii mai echipajele 
Serviciului de Întreținere 
Drumuri Județene au 
cosit ambrozia crescută 
la marginea drumurilor 
județene care străbat 
Ilfovul, pe 2 iulie, acestea 
au demarat acțiunile de 
erbicidare a plantei. ”În 
cel mult 2 săptămâni, 
planta care provoacă 
multora reacții alergice 
se va usca. Acțiunile 
vor continua până 
când nu va mai exista 
ambrozie pe drumurile 

județene din Iflov”, 
spun reprezentanții 
echipelor aflate în 
subordinea CJ Ilfov. 
Se va acționa doar pe 
drumurile județene, iar 
pe terenurile private pot 
face erbicidarea, cosirea 
sau smulgerea ambroziei 
doar proprietarii! În 
caz contrar, ei pot fi 
sancționați de autoritățile 
locale. Amenzile pornesc 
de la 750 de lei pentru 
persoane fizice și de 
la 5.000 de lei pentru 
persoane juridice.

PAgInI reAlIzAte De CArMen IStrAte

Erbicidarea ambroziei

Spital ”de patru stele”, la Buftea!
Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea a 
fost reclasificat și ridicat în grad, din categoria 
5 (spital în curs de acreditare, care trebuie să 
se conformeze unor indicatori) în categoria 2! 
Aceasta înseamnă că spitalul are capacitatea 
de a atinge cele mai înalte standarde, serviciile 
oferite corespund nevoilor colectivității și că sunt 
asigurate toate condițiile de siguranță pentru 
pacienți, personal și mediul înconjurător.

Primăria Capitalei 
a anunțat o nouă 
măsură pentru 
fluidizarea traficului 
în București, care 
a fost pusă în 
funcțiune de la 1 
iulie: banda unică 
pentru autobuze pe 
linia de tramvai!

Primarul general al 
Capitalei, Gabriela Firea, 
a explicat că ”lansăm un 
proiect pilot pe care ni-l 
dorim de ani de zile: au-
tobuzele pot circula pe li-
niile de tramvai, la fel cum 
se întâmplă în multe capi-
tale din Europa, de exem-
plu Bruxelles. Într-o pri-
mă etapă, autobuzele de 
pe 3 linii intens circulate 
și cu un flux mare de călă-
tori vor putea circula pe li-
nia de tramvai. Autobuzele 
nu își vor modifica traseul, 
ci doar acolo unde este po-
sibil vor circula pe linia de 
tramvai. Este vorba des-
pre autobuzele de pe linii-
le 135, 182 și 330, care vor 
circula, pe anumite seg-
mente, pe liniile de tram-
vai 1/10, 19 și 46, utilizând 
și stațiile acestora. Avanta-
jele sunt notabile: timpul 
de călătorie se reduce cu 
30%, la orele de vârf, con-
form probelor efectuate 
de STB pe traseu. Această 
măsură contribuie și la flu-
idizarea traficului rutier, iar 

călătorii pot schimba mij-
loacele de transport mult 
mai ușor, stațiile fiind co-
mune. În funcție de rezul-
tate, etapizat, vom extinde 
acest proiect și pe alte 6 li-
nii, acolo unde trama stra-
dală va permite”.

Călătorii vor fi 
îndrumați

Modificările opri-
rii în fiecare stație vor fi 
anunțate în toate stațiile 
de autobuz de pe tron-
soanele care fac parte din 
proiect, iar personalul STB 
SA va fi prezent în aceste 
stații pentru a îndruma că-
lătorii spre zonele corecte 
de așteptare, respectiv pe 
peroanele de tramvai. Au-
tobuzele liniei 135 vor cir-

cula pe calea de rulare a 
tramvaielor pe Şos. Mi-
hai Bravu, între Calea Vi-
tan și Piața Iancului (cu 
excepția pasajului Muncii, 
unde acestea vor circula 
prin pasaj), legând astfel 
cartierele Vitan-Dudești, 
Baba Novac, Muncii, Va-
tra Luminoasă și Iancu-
lui. Autobuzele liniei 182 
vor circula pe Bd. Iancu 
de Hunedoara și Şos. Ni-
culae Titulescu, pe calea 
de rulare a tramvaielor, în-
tre Calea Dorobanți și Ba-
nu Manta, pe sensul spre 
Gara de Nord, respectiv 
între Str. Maltopol și Calea 
Dorobanți, pe sensul spre 
“Institutul Oncologic”, le-
gând astfel cartierele 
Dorobanți, Piața Victori-
ei, Banu Manta - Grivița. 

Iar autobuzele liniei 330 
vor circula pe Şos. Mihai 
Bravu, pe calea de rula-
re a tramvaielor, între Bd. 
Camil Ressu și stația de 
tramvaie  “Gheorghe Pe-
trașcu”, de unde acestea 
revin pe carosabilul desti-
nat traficului rutier gene-
ral, legând astfel cartiere-
le Dristor, Baba Novac și 
Vatra Luminoasa.

Traseele pentru eta-
pa a doua sunt: autobu-
zul 330, pe linia de tram-
vai, se va prelungi traseul 
și va circula pe Şos. Mihai 
Bravu și pe tronsonul cu-
prins între Gheorghe Pe-
trașcu și Calea Dorobanți. 
Autobuzele liniei regiona-
le R439 vor circula pe linia 
tramvaielor 1 și 10, pe Şo-
seaua Olteniței, pe tronso-
nul cuprins între Piața Su-
dului și Romprim.

În etapa a treia, se 
are în vedere introducerea 
circulației autobuzelor de 
pe liniile 101, 143, 682 și 
R409 pe calea de rulare a 
tramvaiului 21 de pe Şos. 
Colentina, pe tronsonul 
cuprins între Bucur Obor și 
Şos. Fundeni.

Liber pentru autobuze 
pe linia de tramvai

Autoritatea 
națională 
pentru 
Protecția 
Consumatorilor 
(AnPC) a 
aplicat 620 
de sancțiuni 
contraven
ționale, dintre 
care 279 
avertismente 
și 341 amenzi 
contravenționale, 
în valoare de 1,701 
milioane de lei, în urma 
controalelor realizate 
între 9  19 iunie privind 
modul de respectare 
a prevederilor legale 
în ceea ce privește 
conformitatea, 
comercializarea și 
modul de etichetare al 
produselor alimentare 
comercializate sub formă 
congelată, inclusiv a 
înghețatei. Comisarii 
AnPC au controlat 675 de 
operatori economici, iar la 
495 dintre aceștia (73,3% 
din total) sau constatat 
deficiențe. Sau verificat 
aproximativ 64 tone 
de produse alimentare 

congelate, din care 
peste 14,4 tone (22,4%) 
nu sau încadrat în 
prevederile legale privind 
protecția consumatorilor. 
Comisarii AnPC au oprit 
definitiv și au retras de la 
comercializare 1,5 tone 
de produse alimentare 
congelate, în valoare de 
26.166 lei, reprezentând 
produse improprii 
consumului uman, și au 
fost oprite temporar 
de la comercializare 
7,5 tone de produse 
alimentare congelate, 
în valoare de 80.877 
lei, până la remedierea 
neconformităților 
constatate.

Amenzi, pentru marfa congelată


