SMURDUL DRUMURILOR NAŢIONALE A ÎNCEPUT INTERVENŢIILE

Conducătorii secţiilor de drumuri naţionale din cadrul DRDP Iaşi s-au întâlnit zilele trecute la
Districtul din Vaslui pentru a urmări pe viu folosirea noilor sisteme tehnice achiziţionate la nivelul CNAIR SA.
După specializarea deservenţilor care vor lucra cu acestea, a venit momentul startului activităţii departamentului
de producţie înfiinţat la DRDP Iaşi.
Astfel, prima intervenţie, prima demonstraţie, a fost realizată de către utilajul care are menirea de a
repara degradările apărute pe timpul iernii la partea carosabilă.

Imagini de la exerciţiul practic executat cu utilajul de reparaţii pe timp friguros
Tehnologia aplicată are menirea de a elimina cât mai repede şi cu garanţie cât mai lungă degradările care

până acum erau reparate cu mixtură asfaltică rece. Noua metodă este eficace deoarece permite utilizarea
tehnologiei infraroşu pentru intervenţii de urgenţă şi pe timp friguros când nu este disponibilă mixtura asfaltică
caldă fabricată în staţii fixe şi remedierea rapidă a defectelor de dimensiuni mici/medii şi izolate. Remedierile
realizate cu această metodă sunt permanente, iar calitatea zonei remediate permite antreprenorului acordarea de
garantii pe perioade îndelungate.

Se pregătesc planurile de lucru pentru folosirea noii staţii mobile de asfalt
Nenumăratele întrebări ale participanţilor şi-au găsit răspunsul prin asistarea directă la realizarea
primelor reparaţii pe drumurile naţionale din Moldova. Activităţile viitoare vor elimina orice nelămurire sau
semn de întrebare, având în vedere că fiecare secţie va fi gazda acestei echipe de intervenţie.

Personalul instruit lucrează cu noua tehnologie sub supravegherea conducerii DRDP Iaşi
Impresii foarte bune au lăsat şi celelalte sisteme şi tehnologii de lucru, trecerea lor în revistă fiind
făcută pe îndelete, iar după aceea participanţii s-au dus cu gândul spre fostele secţii de producţie desfiinţate în
urmă cu două decenii.

Autogreder performant pentru activităţile de la drumurile naţionale

Nivelul ridicat de tehnicitate al staţiei mobile de producere a asfaltului, a răspânditoarelor de asfalt, a
autogrederelor, a cilindrilor compactori, a autocamioanelor şi a celorlalte „scule” au lăsat o impresie excelentă.
„Concluzia principală rezultată în urma aplicaţiei practice de la Vaslui este aceea că suntem
asiguraţi tehnic să rezolvăm foarte multe probleme cu care ne confruntăm în prezent. Vom avea în cel
mai scurt timp o direcţie de producţie, cu dotare de ultimă generaţie, care deja a început să acţioneze,
prin pregătirea proiectelor pe care le va executa. Sperăm că provocarea pe care o avem în faţă va fi
trecută cu bine, personalul pe care-l avem şi cel care va fi angajat ne va permite să obţinem rezultatele
scontate atât de noi, cât şi de către utilizatorii drumurilor naţionale şi de către conducerea companiei”,
ne-a spus ing. Ovidiu Mugurel LAICU, directorul regional executiv al DRDP Iaşi.
Biroul de presă

