
 
 

 

fost odată ca niciodată... 

�� 

Realizarea Drumului Judeţean de Centură DJ 236 din zona de 

nord a municipiului Ploieşti 

�� 
 

 

... un oraș care ştia că, înainte de toate, mișcarea înseamnă viață! 

Se spune că degeaba acumulezi bunăstare dacă nu ești capabil să o lași să „alerge” de una singură prin 

ținuturile tale. Ideile, oamenii și produsele trebuie să fie într-o permanentă mișcare tocmai pentru a tura 

motoarele bunăstării. Toate aceste lucruri nu sunt posibile fără infrastructură.  

Romanii, Alexandru cel Mare sau Genghis Khan au construit mari civilizații prin punerea în valoare a 

infrastructurii de transport. În zilele noastre, nu mai căutăm să cucerim teritorii, ci doar bunăstare. Având 

în minte aceste lecții ale trectului, Consiliul Județean Prahova a implementat un proiect de realizare a 

șoselei de centură, în zona de nord a municipiului Ploiești, finanţat prin POR, DMI 1.1 „Planuri integrate 

de dezvoltare urbană.” 

Acest proiect urmărește să reducă posibilitatea producerii de accidente prin decongestionarea 

traficului în zona de nord, să crească mobilitatea participanților la trafic și să reducă consumul de 

carburanți. 
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Succesul e... MOLIPSITOR! 



 

 

fost odată ca niciodată... 

�� 

Reabilitarea patrimoniului cultural din staţiunea Buşteni  

�� 
 

 

...o staţiune montană „la înălţime”! 

Localităţile de munte sunt întotdeauna frumoase prin peisajele pe care le revelează vizitatorilor curioşi. 

Însă frumuseţea lor atinge culmi şi mai înalte atunci cânt peisajelor li se alătură un patrimoniu cultural bogat şi 

variat. Dar acest patrimoniu necesită, ca orice resursă, eforturi pentru întreţinere, conservare şi valorificare.  

În Buşteni, aceste eforturi au fost facilitate de proiectul „Reabilitarea patrimoniului cultural din staţiunea 

Buşteni”, finanţat prin POR, DMI 5.1. Prin proiect au fost readuse la viaţă două obiective de patrimoniu 

reprezentative pentru istoria şi cultura cochetei staţiuni montane din judeţul Prahova. 

Primul, Casa de Cultură (fosta bibliotecă publică) se numără printre primele clădiri ale staţiunii, 

încadrându-se în lista de patrimoniu – monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local. Cel 

de-al doilea obiectiv reabilitat este monumentul „Ultima Grenadă”, situat în faţa Gării Buşteni. Este simbolul 

sacrificiului şi autodeterminării caporalului Constantin Muşat, cel care arunca pentru ultima dată o grenadă cu 

singura lui mână pe câmpul de luptă al Primului Război Mondial şi un omagiu adus tuturor celor care şi-au dat 

viaţa pentru visul unei ţări – dar şi al unei Europe – unite.  

Acum, ambele monumente sunt incluse în circuitul turistic, fondurile europene aducând patrimoniul 

oraşului Buşteni faţă în faţă cu cerinţele mediului economic, dar şi cu necesitatea preţuirii istoriei.  
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Succesul e... MOLIPSITOR! 



 

 

fost odată ca niciodată... 

�� 

Investiţie eco eficientă şi inovativă într-o fabrică modernă de 

prelucrare a aluminiului 

�� 
 

...o întreprindere cu o viziune completă în ceea ce privește viitorul! 

Un viitor al productivității mărite, al expansiunii. Cum imaginea era formată, compania s-a decis să 

verifice dacă are sau nu resursele necesare. Oameni harnici cu ambiție se găseau în orice colț al firmei, 

timpul fiind oricând de partea celui care vrea să cucerească noi culmi. În cele din urmă, compania a 

descoperit un singur hop  între ea și viitorul dorit: resursele financiare... 

Lumea și poveștile noastre au din ce în ce mai puțini eroi. Ce se mai vorbim de supereroi? Mulți 

dintre ei sunt personaje negative. Din 2007, în România a apărut un supererou care a sprijinit firme precum 

Alumil ROM Industry în atingerea visului lor. Eroul nostru se numește POSCCE, iar proiectul 

implementat de Alumil s-a realizat prin DMI 1.1, Operaţiunea 1.1.1.c. 

Proiectul a asigurat creșterea exporturilor cu 100% la un an de la implementare și a dus la crearea a 45 

de locuri de muncă. Merită să aplaudăm la scenă deschisă asemenea erou și să îi păstrăm amintirea aproape! 
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Succesul e... MOLIPSITOR! 

 


