Cluj-Napoca,
10 februarie 2020

Către,
Asociația Profesională de Drumuri și Poduri
bd. Dinicu Golescu nr. 41/37
018868 sector 1,
București, România
tel. +40 21 316 13 24
office@apdp.ro
În atenția:
domnului președinte ing. Gheorghe ISPAS
Spre știința:
domnului director ing. Sorin SCARLAT, primul delegat al României
domnului ing. Gavril HODA, președinte A.P.D.P. filiala Transilvania

Stimate domnule președinte,

Vă înaintez atașat un scurt raport privind prima întâlnire de lucru a comitetului tehnic 1.3 ” Finance and
procurement” al PIARC, în ciclul 2020-2023.

Cu deosebită stimă,
Remus CIOCAN

tel. +40 744 324 188
remus.ciocan@cfdp.utcluj.ro

Raport
În perioada 5-7 Februarie 2020, s-a desfășurat prima întâlnire de lucru a comitetului tehnic 1.3 ” Finance and
procurement” al PIARC, în ciclul 2020-2023. Întâlnirea a avut loc în paralel cu celelalte comitete din cadrul temei
strategice nr. 1 ”Road Administration”. Reuniunile temelor strategice 2, 3 și 4 se desfășoară în săptămâni diferite din
perioada 22 ianuarie - 14 februarie 2020.
Întâlnirea de lucru a avut loc la sediul IFSTTAR din Champs-sur-Marne, Franța.
Conform planului strategic al PIARC pentru ciclul 2020-2023, comitetul tehnic 1.3 abordează teme referitoare la
impactul infrastructurii și transportului rutier asupra:
cele mai bune practici în accesarea și finanțarea infrastructurilor rutiere;
impactul noilor tehnici de propulsie asupra finanțării;
standardizarea achizițiilor.
Principalele obiective ale întâlnirii au inclus următoarele:
dezvoltarea programului de lucru al comitetului, cu planificare temporală;
discutarea și stabilirea obiectivelor propuse pentru ciclul de lucru în curs;
inițierea grupurilor de lucru, pe obiective;
întâlnirea celorlalți membri ai comitetului tehnic;
întâlnirea membrilor secretariatului PIARC, precum și a îndrumătorilor tehnici;
stabilirea următoarei întâlniri a comitetului.
Coordonatorul temei strategice nr. 1 ” Administrarea drumurilor” este domnul Ernesto BARRERA GAJARDO din
Chile, iar îndrumătorul tehnic al temei este domnul Francesco SCIAUDONE din Italia. În afara acestora, comitetul tehnic
1.3 cuprinde membri de pe 5 (cinci) continente: 28 membri deplini, 10 membri corespondenți și 2 tineri profesioniști, fiind
condus de către doamna MAREKOVIC din Franța. Subsemnatul, Remus Ciocan, mă regăsesc în lista membrilor deplini
ai comitetului tehnic 1.3 din ciclul 2020-2023.
Programul de lucru al întâlnirii a cuprins următoarele puncte principale:
miercuri, 5.02.2020, s-a desfășurat o întâlnire cu toți membri prezenți ai temei strategice nr. 1. Membri
secretariatului general PIARC au prezentat, pe rând, diferite aspecte având caracter general: scurtă prezentare a
întâlnirii, prezentarea asociației și conducerii, planul strategic 2020-2023, rapoarte, seminarii, mod de lucru,
comunicare, parteneriate etc.;
joi, 6.02.2020, s-au desfășurat întâlnirile paralele ale celor 5 (cinci) comitete tehnice ale temei strategice
nr. 1. La reuniunea de lucru a comitetului 1.3 au fost prezenți 21 membri. Întâlnirea a demarat cu o scurtă
prezentare a membrilor prezenți, care au descris pe scurt principalele preocupări profesionale și istoricul activității
fiecăruia din cadrul PIARC. Comitetul cuprinde atât membri cu experiență în cadrul PIARC (membri de comitet în
cicluri trecute, secretari etc.), cât și persoane care nu au mai activat/nu sunt membri în cadrul asociației. Toți
membri comitetului tehnic sunt considerați experți în domeniile lor de activitate, în speță privind temele de lucru
abordate în cadrul comitetului.
În continuare, s-a discutat pe marginea termenilor de referință formulați în prealabil în cadrul temei strategice,
privind tema 1.3. S-a ajuns la concluzia că se impun unele completări și modificări ale termenilor de referință,
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care vor fi înaintate secretariatului general pentru aprobare.
De asemenea, s-au stabilit grupurile de lucru aferente celor trei obiective: accesarea și finanțarea
infrastructurilor rutiere, impactul noilor tehnici de propulsie asupra finanțării şi standardizarea achizițiilor, fiecare
având un lider/coordonator. Grupurile de lucru nu sunt limitative, astfel încât membri interacționează între ei.
Subsemnatul, Remus Ciocan, sunt membru al grupului de lucru privind accesarea și finanțarea
infrastructurilor rutiere, fără ca acest lucru să elimine implicarea mea în celelalte obiective de lucru ale
comitetului. În cadrul discuțiilor, s-a propus ca acest grup de lucru să se refere în principal la modele de
finanţare a infrastructurii şi parteneriate publice-private.
Ceilalți membri (dintre cei prezenți la întâlnire) a acestui grup de lucru sunt:
- dl. Francesco MICCI - co-lider al grupului - Certified Public Accountant & Statutory Auditor, Roma, Italia;
-

dl. Jean-Max GILLET, din cadrul NextRoad Engineering, La Verrier, Franţa;

- dl. Hector OVALLE, Director Coconal, Ciudad de Mexico, Mexic.
Alți membri de comitet interesați vor fi invitați prin e-mail să adere la acest grup de lucru.
vineri, 7.02.2020, a fost demarată sinteza obiectivelor și metodologiei de lucru pentru fiecare grup de
lucru. Această sinteză trebuie finalizată în termen de 1 lună de la încheierea întâlnirii de lucru a comitetului, pentru
a fi înaintată spre aprobare secretariatului general PIARC.
De asemenea, s-a stabilit că următoarea întâlnire semestrială a comitetului tehnic 1.3 (întâlnirea nr. 2) va avea loc
la Roma (Italia), în perioada 7-9 octombrie 2020.
De asemenea, precizez faptul că în cadrul comitetului este obligatorie organizarea a 2 (două) seminarii de lucru
în țări cu venituri medii sau reduse. Acestea pot fi organizate de sine stătător sau împreună cu un alt comitet tehnic ori
simultan cu întâlnirea de lucru aferentă semestrului respectiv. Conform încadrării de referință a Băncii Mondiale, România
se află pe lista țărilor cu venituri medii, astfel încât comitetul 1.3 al P.I.A.R.C. manifestă un interes sporit pentru posibilitatea
organizării unui astfel de seminar în țara noastră (probabil în anul 2021). Încă nu s-au stabilit cu exactitate alte întâlniri
exceptând întâlnirea nr. 2, însă organizarea unui seminar trebuie demarată cu aproximativ un an înainte. P.I.A.R.C. sprijină
această organizare cu suma de EUR 8 000, pentru rezervare săli, traduceri simultane etc.
Totodată, vă transmit faptul că m-aș bucura ca activitatea noastră în cadrul comitetului tehnic 1.3 al P.I.A.R.C. să
fie popularizată în rândul profesioniștilor la nivel național: societăți, companii, administratori etc. Apreciem și suntem
recunoscători pentru orice susținere și ajutor puteți să ne oferiți în acest sens. Invităm alături de noi pe toți cei interesați
atât de achiziţii, parteneriate publice-private şi metode de finanţare a infrastructurii, astfel încât să avem o contribuție
semnificativă la elaborarea rapoartelor tehnice P.I.A.R.C.

Remus CIOCAN
tel. +40 744 324 188
remus.ciocan@cfdp.utcluj.ro
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