Dragi locuitori din regiunea Moldovei,
Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Iarnă,
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii
Rutiere şi Direcţiile Regionale de Drumuri şi Poduri
transmit un gând bun şi cele mai calde urări tuturor
locuitorilor din regiunea Moldovei, care în această
perioadă se pregătesc fie de vacanţă, fie de bilanţul de
sfârşit de an.
ing. Ovidiu-Mugurel LAICU

În aceeaşi notă, la nivelul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi, ne
aflăm la finalul unui an pe care l-am putea cataloga drept fructuos, dacă ar fi să
punem în balanţă cei peste 500 de km de drumuri pe care s-au recepţionat turnări
de covoare asfaltice, cu acoperire în toate judeţele Moldovei - de la Iaşi la Botoşani
şi Suceava, până la Galaţi, Vrancea sau Bacău. De asemenea, suntem bucuroşi că
am demarat lucrările de modernizare pe tronsonul Iacobeni-Cârlibaba, din judeţul
Suceava, o legătură esenţială pentru traversarea zonei de munte a Bucovinei, spre
partea de Vest a ţării.
DRDP Iaşi a demonstrat în acest an că pune accent nu doar pe infrastructura
rutieră, ci şi pe oameni. În acest sens, am dovedit preocupare pentru asigurarea
unor condiţii optime de circulaţie pe drumurile publice, prin efectuarea de lucrări
de reparaţii curente şi modernizări, în vreme ce pentru angajaţii Regionalei Iaşi am
reuşit achiziţionarea de autospeciale noi la fiecare district, astfel încât să creştem
operativitatea intervenţiilor în teren, cu forţă umană specializată şi echipamente
adecvate.
Pentru 2018, DRDP Iaşi îşi propune o schimbare radicală de optică în ceea
ce priveşte abordarea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a infrastructurii rutiere.
Demersurile în acest sens au fost începute încă din a doua jumătate a anului în
curs, prin darea în funcţiune a staţiei de producţie a mixturilor asfaltice de la
Vaslui. Este o piesă esenţială în „trusa de intervenţie rapidă” a DRDP Iaşi, parte a
programului de achiziţii a Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii
Rutiere. Investiţia ne va permite abordarea mult mai eficientă şi mai rapidă a
lucrărilor pe drumurile naţionale, în regie proprie, sărind peste blocajele de ordin
birocratic şi lunile întregi de contestaţii la licitaţii.
Desigur, Ministerul Transporturilor, Compania Naţională de Administrare a
Infrastructurii Rutiere şi DRDP Iaşi sunt conştiente de aşteptările mari ale

locuitorilor acestei regiuni şi de proiectele restante preluate de la guvernările
precedente. Sperăm astfel ca anul 2018 să aducă deblocarea unor proiecte precum
variantele ocolitoare ale municipiilor Iaşi, Suceava, Rădăuţi, Bârlad, Tecuci sau
Bacău. De asemenea, am demarat documentaţiile pentru podul Iaşi-Ungheni,
suntem preocupaţi în permanenţă de proiectul Autostrăzii şi vom asigura tot
sprijinul nostru pentru crearea unei legături rutiere rapide între Moldova şi Ardeal.
La final de an, echipa de conducere, colaboratorii şi întregul colectiv al
DRDP Iaşi nu vă pot promite decât că vor fi prezente acolo unde locuitorii şi
participanţii la trafic şi-ar dori să fie: adică la datorie, cu expertiza şi echipele de
lucru pregătite să intervină în orice situaţie, pentru oferirea unor condiţii de
circulaţie civilizate, dar înainte de toate, sigure.
„Drumuri bune” şi un călduros „La mulţi ani!”
ing. Ovidiu-Mugurel LAICU,
Director General Regional DRDP Iaşi

