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Echipajele aflate în 
subordinea Consiliului 
Județean Ilfov (CJI) au 
început, săptămâna 
trecută, prima acțiune 
de combatere a 
ambroziei din acest an. 

S-a intervenit la mar-
ginea drumurilor județene 
din Ilfov, în prima zi a 
campaniei cei de la Servi-
ciului de Întreținere Dru-
muri Județene cosind 
mecanic buruiana cres-
cută lângă DJ 200 Das-
călu - Grădiștea și pe DJ 
301A Glina - Bălăcean-
ca. La acțiune a partici-
pat și directorul Serviciu-
lui de Dezinsecție și Eco-
logizare Mediu, Constanța 
Cojocaru, dar și directo-
rul Direcției Investiții din 

CJI, Constantin Călinoiu. 
După două săptămâni de 
la acțiunea de cosire, va 
avea loc erbicidarea.

Legea 62/2018 pri-
vind combaterea ambro-
ziei spune că proprietarii 
sau deținătorii de terenuri, 
administratorii drumuri-
lor publice, căilor ferate, 
cursurilor de apă, lacuri-
lor, sistemelor de irigații 
și ai bazinelor piscicole 
au obligația să desfășoare 
lucrări de prevenire, com-
batere și distrugere a bu-
ruienii ambrozia - denu-
mită științific Ambrosia ar-
temisiifolia, pentru evita-
rea instalării și răspândirii 
vegetației adventive inva-
zive și eliminarea ei în ca-
zul prezenței pe terenuri-

le intravilane sau extravi-
lane. În scopul distrugerii 
ambroziei și al prevenirii 
răspândirii acesteia, pro-
prietarii sau deținătorii de 
terenuri, administratorii 
drumurilor publice, căilor 
ferate, cursurilor de apă, 
lacurilor, sistemelor de 
irigații și ai bazinelor pis-
cicole vor desfășura peri-
odic, în perioada cuprin-
să între răsărirea acestei 

plante și apariția prime-
lor inflorescențe, respec-
tiv cel târziu până la da-
ta de 30 iunie a fiecărui 
an, lucrări de întreținere 
a terenurilor prin cosire, 
smulgere, erbicidare sau 
alte lucrări și metode spe-
cifice. Aceste măsuri se 
mențin până la sfârșitul 
perioadei de vegetație a 
buruienii, adică până în 
octombrie.
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Primăria orașului 
Pantelimon anunță că, de 
curând, str. Tractorului 
din localitate a devenit 
stradă cu sens unic, ca 
urmare a numeroaselor 
sesizări ale locuitorilor 
din zonă. Sensul unic este 
din dreptul str. Apusului, 
până la intersecția cu str. 
George Călinescu. Avizul 
aparține Poliției Rutiere, 
în urma analizării tuturor 
sesizărilor primite. Str. 
Tractorului este o stradă 
îngustă, unde deseori 
aveau loc accidente 
ușoare, iar mașinile 
de mare tonaj circulau 
cu dificultate. Este o 
măsură necesară pentru 
cetățenii care locuiesc în 

zonă și pentru siguranța 
participanților la trafic, 
chiar dacă, poate că nu 
este o decizie binevenită 
pentru șoferii din zonă, 
care tranzitează str. 
Tractorului zilnic.
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Polițist acuzat de trafic de influență

direcția Anticorupție 
pentru Municipiul 
București și județul 
ilfov, din cadrul direcției 
Generale Anticorupție 
(dGA), informează că, 
pe 26 mai a.c., lucrătorii 
de poliție judiciară din 
cadrul dAMBJi, sub 
coordonarea procurorului 
din cadrul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul ilfov, 
au prins în flagrant un 
agent de poliție din cadrul 
iPJ ilfov - Serviciul Rutier 
în timp ce primea de la un 
martor denunțător 1.000 
de lei, sumă pretinsă 
pentru a-și folosi influența 
în vederea obținerii 
unei soluții favorabile în 
dosarul în care martorul 
era cercetat. În schimbul 
banilor, agentul de poliție 
a promis că va interveni 
pe lângă lucrătorul 
delegat să efectueze 

cercetări în cauză, 
lăsându-l pe martor 
să înțeleagă că poate 
determina obținerea 
unei soluții favorabile 
în dosarul penal în care 
acesta este cercetat 
sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de abuz în 
serviciu și fals intelectual. 
În baza actelor de 
urmărire penală efectuate 
la sediul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul ilfov și 
a probelor administrate, 
s-a dispus punerea în 
mișcare a acțiunii penale 
cu privire la săvârșirea 
infracțiunii de trafic de 
influență. Față de inculpat 
a fost luată măsura 
preventivă a reținerii 
pentru 24 de ore, iar pe 
27 mai, polițistul a fost 
prezentat instanței de 
judecată cu propunerea 
de arestare preventivă.

Primarul general, Ga-
briela Firea a explicat că 
de acum ”bucureștenii be-
neficiază de cea mai nouă 
tehnologie de plată, direct 
în mijloacele de transport 
în comun cu care circulă! 
Pentru prima dată în Ro-
mânia, se utilizează va-
lidatoare contactless de 
ultimă generație, care au 
fost deja instalate pe au-
tovehicule care aparțin 
STB. Proiectul este funcți-
onal pe liniile Expres 780, 
783 și 784, urmând ca, în 
cel mult o lună, să fie ex-
tins pe toate celelalte li-
nii deservite de noile ve-

hicule. Acesta face parte 
dintr-un pachet de măsuri 
mai amplu, de moderni-
zare a transportului în co-
mun din București”.

Așadar, călătorii au 
posibilitatea de a plă-
ti direct călătoria cu ori-
ce tip de card bancar con-
tactless Mastercard sau 
Visa, emis oriunde în lu-
me, modalitatea de plată 
fiind aceeași cu cea a va-
lidării unui card de trans-
port. Validările multiple 
pot fi realizate doar prin 
alegerea opțiunii dedi-
cate, astfel că nu există 
riscul validărilor multiple 

printr-o apropie-
re accidentală de 
validator a car-
dului bancar. La 
un singur valida-
tor pot fi efectua-
te validări atât cu 
cardul de trans-
port, cât și cu un 
card bancar, călă-
torii fiind cei ca-
re vor opta pen-
tru modalitatea 
de plată. STB SA 
precizează că ta-
riful călătoriei es-
te același, indife-
rent ce cu ce tip 
de card alege că-

lătorul să plătească: 1,3 
lei - pe liniile urbane; 1,5 
lei - pe liniile regionale și 
3,5 lei - pe liniile expres. 
Pentru implementarea 
acestui proiect, STB SA 
a semnat la finalul anului 
2019 un contract cu BCR, 
prin care operatorul ban-
car asigură implementa-
rea soluției tehnice, utili-
zând validatoarele de no-
uă generație instalate pe 
noile vehicule din parcul 
STB SA (Otokar și în cu-

rând autobuze Hibrid).
În prezent, călătorii 

care utilizează mijloacele 
de transport în comun de 
suprafață din întreaga Re-
giune București-Ilfov pot 
plăti călătoria prin încărca-
rea unui card de transport 
atât online, cât și la ce-
le peste 220 de centre de 
emitere și reîncărcare car-
duri, precum și prin inter-
mediul telefonului mobil: 
cu ajutorul aplicației mobi-
le BPay sau prin SMS.
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STB implementează plata 
călătoriei cu autobuzul, 
direct cu cardul bancar
Primăria Capitalei, prin Societatea de 
Transport Bucureşti - STB SA, a început 
implementarea unui nou proiect prin 
care diversifică modalitățile de plată 
a călătoriei în mijloacele de transport 
în comun din Capitală: plata cu cardul 
bancar contactless, direct în mijloacele de 
transport public.

Sens unic pe str. Tractorului, în 
Pantelimon


