DN 15D ÎMBRACĂ HAINĂ NOUĂ
Deschiderea staţiei de asfalt de la Vaslui a permis DRDP Iaşi să
prelungească programul lucrărilor de reparaţii de pe drumurile naţionale din
Moldova. Cu asfaltul produs la Vaslui, în aceste zile se continuă reparaţiile pe DN
15D, în zona Gâdinţi. Aici se lucrează chiar şi pe timpul nopţii, fiind folosită la
maxim vremea bună, fie ea şi de toamnă târzie. Experimentaţii drumari din
echipele de lucru beneficiază şi de tehnica nouă achiziţionată recent la nivelul
C.N.A.I.R. pe care o folosesc cu îndemânare şi pricepere. De altfel, asfaltul
aşternut aici arată foarte bine, ceea ce a fost apreciat unanim de către toţi
utilizatorii care circulă pe aici. De asemenea, toţi primarii comunelor tranzitate de
drumul naţional DN 15D şi-au exprimat mulţumirea pentru realizarea programului
de reparaţii de pe această arteră rutieră, care nu mai avusese parte de lucrări
consistente de foarte mulţi ani.

Staţia de asfalt de la Vaslui

Până zilele trecute au fost repartizate însemnate cantităţi de asfalt de la staţia de la Vaslui
şi spre alte drumuri naţionale, respectiv din judeţele Neamţ şi Galaţi. Menţionăm că lucrările se
execută în regie proprie şi nu sunt lucrări de întreţinere periodică sau anuală. Ele au rolul de a
interveni pe sectoarele care nu au fost acoperite cu proceduri de licitare sau între proceduri de
licitare, atunci când din lipsa legislaţiei nu putem interveni operativ. În sprijinul celor afirmate
mai sus venim cu precizarea că avem o staţie de capacitate de 60 tone/oră, ceea ce nu poate sub
nicio formă să facă concurenţă la lucrările executate de către firmele specializate. Amplasarea
staţiei, pentru a fi rentabilă, se face într-un judeţ de unde se asigură transport până la şantierele
noastre aflate la maxim 100 de kilometri. “Suntem déjà pregătiţi pentru perioada de iarnă, fiind
prezenţi şi la câteva acţiuni de întreţinere pe timp de iarnă. Dar profităm şi de vremea bună
pentru a continua executarea de reparaţii asfaltice pe drumurile naţionale, astfel încât
circulaţia în iarna care vine să fie desfăşurată în condiţii de confort şi siguranţă. Staţia de
asfalt deschisă recent la Vaslui, alături de celelalte dotări, reprezintă una dintre cele mai
importante realizări ale noastre, care ne va oferi altă perspectivă pentru anii viitori”, ne-a spus
ing. Ovidiu LAICU, directorul regional executiv al DRDP Iaşi.

