
”ZIUA AUTOMOBILISTULUI ȘI DRUMARULUI” - 2021 
 

Stimați colegi, colaboratori și oaspeți ai ÎS ”Administrația de Stat a 
Drumurilor”, permiteți-mi să aduc sincere felicitări cu ocazia sărbătorii 
profesionale a ”Zilei Automobilistului și Drumarului”, constituită prin HG 
Nr.1112 din 07.11.2000, aduc sincere mulțumiri pentru munca depusă și nu 

deloc ușoară pe care o faceți de zi cu zi, indiferent de timpul de afară, de problemele cotidiene sau 
cele profesionale.  

Activitatea de drumar pune în fiecare zi multiple sarcini și probleme, legate de întreținerea 
de rutină, reparații curente, reconstrucții, proiectări și construcții de obiective noi, activități de 
laborator și cercetare, dar nu în ultimul rând munca de birou, unde se pun în aplicare managementul 
întreprinderii,  activități curente și planificate, elaborare de normative și propuneri legislative, 
inițierea de noi idei și transfer tehnologic.  

Înțelegem cu toții că calitatea asigurării celor două obiective distincte pentru drumuri 
”Siguranță” și ”Confort” la trafic depinde în mare măsură de activitățile noastre zilnice, de 
digitalizarea proceselor, de comunicarea noastră zilnică cu autoritățile locale dar și instituții din 
afara țării, de vizibilitatea și transparența activităților noastre, de promovarea tinerilor specialiști 
și nu în ultimul rând de calitatea cadrelor didactice care educă și cresc tânăra generație de drumari 
pentru ramura infrastructurii transporturilor. 

Cu această ocazie ținem să felicităm veteranii domeniului profesional a infrastructurii 
rutiere, celor, care au depus o muncă și dăruire pentru crearea și  menținerea continuă a ÎS 
”Administrația de Stat a Drumurilor” și a întregii ramuri indiferent în ce postură au activat, de la 
simplu muncitor, inginer, director sau ministru. 

Aducem sincere felicitări și colegilor noștri automobiliști, fără de care implementarea 
proiectelor pe drumuri este imposibilă, axată pe contribuția care o aduc transportatorii pentru 
dezvoltarea infrastructurii. 

Înțelegem că construcția drumurilor de importanță strategică a Statului nu poate fi realizată 
din forțe și surse proprii, pe această cale aduc sincere mulțumiri și partenerilor noștri de dezvoltare 
în deosebi Banca Mondială, BEI, BERD, Consiliul Europei, a instituțiilor de consultanță și 
supervizare tehnică și tuturor celor care  au contribuit și contribuie în continuare la dezvoltarea 
infrastructurii transporturilor din țara noastră. 

Mulțumim Guvernului RM, ministerului MIDR în persoana Dlui viceprim-ministru Andrei 
Spînu și APP în persoana Dlui  Director General Eugeniu Cozonac, pentru încrederea acordată dar 
și implicarea în rezolvarea problemelor din ramura infrastructurii rutiere. 

În final venim să mulțumim familiilor Dstră, să Vă transmitem la toți multă sănătate, 
suntem convinși că în fiecare zi vin în susținerea  și înțelegerea că munca de drumar este una 
veritabilă, onestă, creativă și respectată de societate. 

Suntem convinși că numai împreună, uniți și corecți față de munca de drumar, vom reuși 
să aducem infrastructura Republicii Moldova la un nivel respectabil și acceptat de toți participanții 
la trafic, pentru a atinge nivelul de satisfacție pentru cele doua obiective distincte Siguranță și 
Confort!!! Vă mulțumesc !!! 

 
Cu deosebit respect, 
Director General Interimar ÎS”ASD” 
Conf.univ.,dr. Sergiu BEJAN 
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