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"CNAIR SA, pentru a creşte gradul de independenţă la intervenţii şi lucrări de întreţinere,
reparaţii, lucrări în regie proprie, a decis dotarea companiei de drumuri cu o serie de utilaje
reprezentând echipe mobile de intervenţii de urgenţă. Achiziţionarea unui număr mare de utilaje
şi maşini pentru construcţia de drumuri, va da posibilitatea regionalelor şi secţiilor de drumuri
să execute lucrări de întreţinere pe timp de vară şi pe timp de iarnă şi lucrări de reparaţii de
anvergură şi complexitate mai mare decât în trecut. Asigurarea de mijloace şi tehnologii
moderne şi de mare eficienţă va spori capacitatea tehnică a companiei de a putea duce la bun
sfârşit orice lucrare preconizată. Noua strategie a companiei este ca fiecare DRDP pentru
început să poată finaliza în regie proprie un proiect de o complexitate medie. Acest lucru vine din
nevoia de a finaliza proiecte mai vechi sau mai noi care într-o perioadă mai scurtă de timp să
satisfacă nevoia unei infrastructuri de transport de calitate. Pot să dau câteva exemple:
Variantele de Ocolire Suceava şi Balş, DN 76, tronsonul Ioneşti - Vârfurile, drum expres
Agigea... " a declarat Cătălin Homor - director general CNAIR SA.
Dotarea companiei cu aceste utilaje reprezintă începutul procesului de trecere într-o nouă
etapă prin care direcţiile regionale de drumuri şi poduri vor ataca lucrări în regie proprie,
astfel încât să poată executa toate tipurile de operaţiuni tehnologice multiple şi diferite
necesare la repararea şi construcţia de drumuri şi autostrăzi:
- lucrări de terasamente;
- de compactare;
- lucrări de asfaltare;
- de frezare straturi bituminoase;
- lucrări de reparaţii: colmatări de fisuri, reparaţii în straturi succesive (vară - iarnă).
Pentru unele dintre aceste utilaje au fost semnate contracte de furnizare şi vor intra în parcul tehnic
al CNAIR SA până la finele anului 2016, pentru restul (de capacitate tehnică ridicată) sunt în curs
proceduri de achiziţie publică. Totodată, va demara şi procesul de instruire de specialitate pentru
personalul deservent cu privire la operarea şi întreţinerea utilajelor. Contractele au fost atribuite
în urma finalizării procedurii de achiziţie publică (licitație deschisă), având ca sursă de
finanţare venituri proprii pentru investiţii.
În prezent, fiecare direcţie regională a fost dotată cu utilaje după cum urmează:
Trusă de reciclare care conţine următoarele:
- reciclator, o bucată;
- compactor tambur lis, două bucăţi;
- compactor multi-pneu, o bucată;
- distribuitor lianţi hidraulici, o bucată;
- autogreder, o bucată;
- autobasculantă 18 mc, două bucăţi;
- autocisternă apă 10 mc, două bucăţi;
- autotrasportor emulsie 25 tone, o bucată;
- cap tractor cu semiremorcă transport utilaje (trailer), o bucată.

Formaţie de intervenţie rapidă care conţine următoarele:
- autobasculantă 6X4, o bucată;
- freză de asfalt, o bucată;
- staţie de asfalt mobilă 60t/h, o bucată;
- cilindru compactor, o bucată;
- tăietor hidraulic, o bucată;
- sistem amorsare, o bucată;
- finisor asfalt 2,5 - 5 m laţime, o bucată;
- maşină de marcaj, o bucată;
- sonetă pentru montare demontare parapeţi, o bucată;
- utilaj pentru reparaţii pe timp friguros (cu infraroşu), o bucată.
În prezent, această formaţie de utilaje poate interveni rapid şi eficient pentru executarea
următoarelor activităţi de remediere:
 degajare parte carosabilă în urma unor căderi de piatră;
 eliminare ebulmenţi;
 degajare parte carosabilă în urma unor căderi de copaci;
 cedare terasament;
 decolmatări;
 reparaţii la lucrări de artă;
 refaceri ale sistemului rutier pe suprafeţe limitate;
 reparaţii la suprafeţe izolate în timpul sezonului rece.
Lista de achiziţii utilaje, maşini şi echipamente care să permită executarea lucrărilor de către
regionale în regie proprie este următoarea:
- autoutilitară transport mixt, 354 bucăţi;
- maşină mutifuncţională cu echipamente, 103 bucăţi;
- autobasculantă 6X4 dotată cu lamă pentru zăpadă şi răspânditor materiale antiderapante,
103 bucăţi;
- încărcător frontal cu cupa de 2.5 mc, 30 bucăţi;
- automacara 40 tf, 7 bucăţi;
- laboratoare mobile pentru staţiile de asflat mobile şi pentru trusele de reciclare, 14 bucăţi;
- buldoexcavator, 35 bucăţi;
- autobasculantă 8X4, 28 bucăţi;
- cisternă apă 10 mc, 7 bucăţi;
- freză pentru asfalt - lăţime 500, 19 bucăţi;
- freză pentru asfalt - lăţime 1000, 7 bucăţi;
- cilindru compactor 3.5 tf, 22 bucăţi;
- maşină de colmatat fisuri, 24 bucăţi;
- echipament pentru reparaţii în straturi succesive, 7 bucăţi;
- autovidanjă combinată, 3 bucăţi;
- excavator de pneuri, 3 bucăţi;
- finisor de asfalt, 7 bucăţi;
- autogreder, 7 bucăţi;
- excavator pe şenile, 7 bucăţi;
- cilindru compactor "picior de oaie", 8 bucăţi.
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