
+1 200 
specialiști

+20 comitete 
tehnice

Din 1909

COOPERARE INTERNAȚIONALĂ  
ÎN DOMENIUL DRUMURILOR ȘI 
TRANSPORTULUI RUTIER

+120  
de țări



TEME

FINANȚARE

VIABILITATE PE TIMP DE IARNĂ

NOI FUNCȚII ALE DRUMURILOR

MOBILITATEA ÎN ZONELE  
URBANE

EXPLOATAREA TUNELURILOR 

REZISTENȚĂ

EXPLOATAREA REȚELEI 

PERFORMANȚA AUTORITĂȚILOR  
DIN TRANSPORTURI

STRATEGII DE ÎNTREȚINERE ȘI EXPLOATARE 

PREVENIREA ȘI MANAGEMENTUL 
DEZASTRELOR 

TRANSPORT  
DE MĂRFUR

TRANSPORT INTELIGENT 

ADMINISTRAREA  
PATRIMONIULUI RUTIER

 SIGURANȚĂ

SIGURANȚA RUTIERĂ 

VEHICULE CONECTATE

 STRUCTURI 
RUTIERE

 TERASAMENTE

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

DRUMURI RURALE 

PODURI

POLITICA DE TRANSPORTURI

...

TOATE TEMELE LEGATE DE DRUMURI ȘI  
TRANSPORTUL RUTIER

MULTIMODALITATE



Drumurile constituie cel cel mai vechi mod de transport și încă reprezintă peste 80 % 
din transporturile din majoritatea țărilor din lume. Ele trebuie să facă față unor cerințe 
din ce în ce mai crescute în ceea ce privește cererea de transport, tendințe noi, presiune 
socială și eficientizare bugetară.

Experți, cercetători și practicieni din toată lumea analizează aceste teme cu scopul de a 
formula și implementa cele mai potrivite soluții.

Cooperarea internațională reprezintă o soluție foarte puternică în acest proces.

În loc de a reinventa mereu cele mai bune soluții, acestea sunt împărtășite prin 
întâlniri și cooperare între specialiști, ceea ce economisește timp și resurse,
Ideile pot fi contestate și dezbătute facilitând astfel crearea de noi concepte,
O astfel de cooperare ajută participanții să-și promoveze practicile naționale. 

PIARC, Asociația Mondială de Drumuri, a fost fondată în 1909 pentru a facilita acest 
tip de cooperare în toate domeniile legate de drumuri. Asociația noastră internațională 
este apolitică și non-profit. Formează rețele de experți din toată lumea, oferă acestor 
experți metode de lucru participative și publică recomandările și rapoartele acestora. 
Toate aceste rețele de experți promovează transportul integrat și sustenabil în diferite 
contexte.  

Produsele și serviciile noastre sunt accesibile și se concentrează pe așteptările și 
cerințele exprimate de membrii noștri, în primul rând guvernele celor peste 120 de 
țări membre.



Congresul Mondial de drumuri, organizat la fiecare patru ani începând cu 1908  
- Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) în 2019;  
- Praga (Republica Cehia) în 2023. 

Congresul Internațional de Iarnă  
- Gdansk (Polonia) în 2018;  
- Calgary (Canada) în 2022. 

1 200 experți internaționali

Organizarea a peste 20 de Comitete Tehnice și Grupuri de Lucru

Adunări statutare ale Comitetului Executiv și Consiliului 

Întâlniri la nivel național (Comitete Naționale)

MISIUNEA NOASTRĂ

OFERIREA UNUI FORUM INTERNAȚIONAL DE PRIM RANG PENTRU ANALIZAREA  
ȘI DISCUTAREA PROBLEMELOR LEGATE DE DRUMURI ȘI DE TRANSPORTUL RUTIER

ÎMPĂRTĂȘIREA DE BUNE PRACTICI ȘI OFERIREA UNUI ACCES OPTIM LA INFORMAȚII 
GLOBALE

Publicarea de rapoarte, disponibile gratuit – 1 pe lună

Revista trimestrială Routes/Roads disponibilă în trei limbi

Conferințe – Tuneluri, Caracteristici ale structurilor rutiere

Rezumate (Proiecte Speciale)



Cerințe incluse în temele de lucru

Seminarii internaționale – unul la fiecare șase săptămâni

Grupuri regionale de lucru

Mecanisme de suport financiar

LUAREA DE MĂSURI ÎN FAVOAREA ȚĂRILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE  
ȘI ÎN TRANZIȚIE

DEZVOLTAREA ȘI PROMOVAREA UNOR MECANISME EFICIENTE DE LUARE  
A DECIZIILOR ÎN DOMENIUL DRUMURILOR ȘI TRANSPORTULUI RUTIER

Reprezentativul nostru Dicționar Rutier multilingv online

HDM-4: software pe politici de întreținere rutieră și analiză a investițiilor

DG-QRAM: o unealtă de management al transportului mărfurilor pericu-
loase în tuneluri

Manuale tematice online: siguranța rutieră, exploatarea tunelurilor, ma-
nagementul patrimoniului rutier, exploatarea rețelei/transport inteligent



CUM ACȚIONĂM?

Comitetele Tehnice și Grupurile de Lucru 
sunt cele mai vizibile elemente ale PIARC.

Acestea reunesc peste 1 200 de experți din 
toată lumea, transformând astfel PIARC în cea 
mai mare rețea de specialiști în domeniul 
drumurilor. Munca acestora se desfășoară pe 
baza a două întâlniri pe an și seminarii în țări cu 
venit mediu sau scăzut și se concretizează prin 
publicarea unor rapoarte pe teme tehnice de 
mare actualitate.

Cea mai mare parte a produselor noastre 
sunt disponibile în limbile engleză, franceză 
și spaniolă – cele trei limbi în care lucrează 
asociația – și uneori și în alte limbi.

Comitete 
Tehnice

Comitete 
Naționale

Strategii și 
parteneriate 

internaționale

Proiecte 
Speciale

Grupuri 
de Lucru

PIARC urmărește activ parteneriate în vederea poziționării drumurilor ca element cheie al sistemului de transport, 
asigurându-se că produsele sale au o largă distribuire, contribuie la dezvoltarea celor mai bune practici, oferind un 
larg acces comunităților rutiere, coordonând planuri de acțiune și creând proiecte comune. 

Comitete Naționale PIARC: asociații naționale de drumuri, înființate la nivel național în peste 40 de țări.

Asociații regionale de drumuri: CEDR în Europa, AGEPAR în Africa fracofonă, REAAA în Asia și DIRCAIBEA în America 
Latină.

Organizații de dezvoltare, inclusiv Banca mondială, Banca de Dezvoltare Asia, Banca de Dezvoltare America Latină 
etc.

Organizații tehnice internaționale: TRB (Statele Unite), International Tunnelling & Underground Space Association 
(ITA-AITES), FISITA etc.

PARTENERIATE

Seminarii 
internaționale



ECHIPA PIARC

DE CE SĂ TE ALĂTURI PIARC!

Oferim mai multe categorii de membri: guverne naționale, autoritați regionale, companii sau 
universități, membri individuali.

Secretariatul 
General PIARCPreședintele

Aleasă de 
Consiliu   

Pentru un ciclu de 
4 ani

Consiliul 

Responsabilă 
pentru 

managementul 
Asociației

Este compusă din 
delegațiile țărilor 

membre conduse de 
un Prim Delegat

Comitetul 
executiv 

Conduce 
Asociația

Asistată de Comisii

Coordonează 
toate activitățile

Cu sediul la Paris, 
Franța

Lideri și experți din 
unele țări membre

Angajați

Evenimentele noastre

Cooperare la nivel internațional pe subiecte 
legate de drumuri

Comitetele Tehnice și Grupurile de lucru

Identificarea problemelor legate de drumuri

Revista noastră Routes/Roads

Biblioteca noastră on-line

Dicționarul rutier on-line

Produsele noastre de software

PENTRU A LUA PARTE LA ACCES



www.piarc.org

Descarcă publicațiile noastre

Urmărește-ne în mediile sociale

Abonează-te la buletinul informativ


