D.R.D.P. IAŞI PREGĂTITĂ PENTRU IARNĂ
Marţi, 25 octombrie 2016, s-a desfăşurat la sediul Direcţiei Regtionale de Drumuri şi
Poduri Iaşi o analiză a stadiului pregătirii pentru activitatea de iarnă. La analiza coordonată de
către ing. Ovidiu Mugurel Laicu, directorul regional executiv al DRDP Iaşi, au participat şefii
secţiilor de drumuri naţionale din Moldova.

Din rapoartele prezentate a reieşit că drumurile naţionale din zona Moldovei sunt în mare
parte pregătite pentru sezonul de iarnă, bazele de deszăpezire din zonele de munte fiind deja
implicate în activităţile de deszăpezire ca urmare a ninsorilor sosite în urmă cu câteva zile. Până
la sfârşitul acestei luni vor fi încheiate lucrările de turnare de covoare asfaltice, ceea ce va
contribui substanţial la asigurarea siguranţei şi confortului în traficul de pe drumurile naţionale.
Şefii secţiilor au mulțumit la unison conducerii D.R.D.P. Iaşi pentru efortul extraordinar
făcut, astfel încât să fie finalizate lucrările periodice de covoare asfaltice, care au ajuns in ultimii
3 ani la un procent de 65 % din rețeaua de drumuri naţionale administrată, comparativ cu faptul
că de peste 20 de ani nu au fost realizate lucrări de asemenea anvergură!
Şapte secţii au deja semnate contractele de prestare servicii ca urmare a licitaţiilor pentru
întreţinerea de iarnă, urmând ca după soluţionarea contestaţiilor să se semneze contractele şi cu
celelalte două secţii(Galaţi şi Bârlad). Până la finalizarea acestor proceduri, activitatea de
deszăpezire la aceste secţii va fi realizată cu utilaje de la celelalte secţii, fără a fi afectată
activitatea acestora.
În fiecare bază de deszăpezire există stocuri de materiale antiderapante, respectiv, sare,
nisip şi clorură de calciu. Majoritatea utilajelor de intervenţie proprii sunt pregătite de
intervenţie, în această săptămână urmând a fi montate accesoriile necesare la deszăpezire.

În zilele următoare vor fi efectuate inspecţii ale utilajelor cu care vor acţiona prestatorii,
precum şi a bazelor de deszăpezire, pentru a se constata şi elimina eventualele neajunsuri.
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