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Stimate Domn / Stimate Doamnă
Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România organizează împreună
cu Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cel de-al
XV-lea Congres Naţional de Drumuri şi Poduri la Iaşi în zilele de 19-22
Septembrie 2018.
Sunt invitaţi să participe reprezentanţii administraţiilor de drumuri (naţionale şi
locale), ai societăţilor de construcţii, ai producătorilor de utilaje, ai învăţământului
superior, cercetători şi proiectanţi. De asemenea, vor participa reprezentanţi ai unor
firme renumite de construcţii de drumuri şi poduri, cercetare şi consultanţă de peste
hotare.
Temele Congresului sunt:
1. Infrastructura rutieră sustenabilă
-

Structuri rutiere

-

Poduri rutiere

-

Terasamente şi lucrări de consolidări

-

Întreţinerea şi exploatarea infrastructurii rutiere

-

Tehnologii și soluții de perspectivă – echipamente şi utilaje în construcţii

Raportor temă - prof. dr. ing. Lucaci Gheorghe
2. Mobilitate, trafic si siguranță rutiera

-

Siguranța rutieră și ITS

-

Trafic și mobilitate urbană, transport intermodal

-

Interacțiunea vehicul – drum

Raportor temă - conf. dr. ing. Anton Valentin
3. Mediu şi schimbări climatice
-

Managementul infrastructurii rutiere în contextul schimbărilor climatice
actuale

-

Promovarea şi implementarea proiectelor de transport rutier în condiţiile
legislaţiei de mediu actuale

-

Soluţii de atenuare a impactului asupra mediului

Raportor temă - conf. dr. ing. Hoda Gavril

Programul derulării transmiterii lucrărilor conform temelor strategice
- Titlul lucrărilor, autori şi un rezumat

15 februarie 2018

(max. 500 cuvinte, font Times New Roman 12)
- Notificarea acceptării lucrărilor

30 martie 2018

- Transmiterea lucrărilor

30 iunie 2018

Înregistrarea participanţilor
Taxa de participare este:

Categoria
Membrii APDP
România
Participanţi
Congres
Participanţi persoane
însoţitoare, şoferi şi expozanţi

Înainte de
1 iunie 2018

După
1 iunie 2018

150 euro

190 euro

250 euro

290 euro

100 euro

150 euro

Taxa de participare se va achita în contul A.P.D.P. nr. RO 72 BPOS 7040 2774 673
ROL 01 deschis la Banc Post – Sucursala Palat CFR.
Taxa de participare nu include, cheltuielile de cazare, expoziţie şi excursiile
persoanelor însoţitoare.

SPONSORIZARE
În speranța că veți găsi interesantă oferta congresului, ne-am bucura să vă avem
alături în calitate de partener al evenimentului.
Aveți posibilitatea de a alege dintre beneficiile de mai jos, urmând ca în funcţie de
alegerea dumneavoastră să vă încadrați în una dintre următoarele categorii:

Partener de Diamant – Peste 7.000 euro
Partener de Platină – 5.000 euro
Partener de Aur – 3.000 euro
Partener de Argint – 2.000 euro
Partener de Bronz – 1.000 euro
Pentru informaţii suplimentare şi mai multe detalii legate de beneficiile (publicitate,
expoziţie) incluse în pachetele de sponsorizare vă rugăm sa ne contactaţi.

EXPOZIŢIE TEHNICĂ
Expoziția tehnică se va organiza în incinta Mall-ului Palas Iaşi.
Expoziția va fi amenajată sub forma standurilor de interior cu fotografii, postere,
mostre, cărți, reviste și pliante. De asemenea, va fi pusă la dispoziție o platformă cu
standuri de exterior pentru prezentarea de utilaje, instalații si echipamente rutiere, în
curtea Mall-ului Palas Iaşi.
Participanții pot solicita spațiul de expunere necesar.
Detalii privind expoziția, prețuri și mod de participare se pot obține de la A.P.D.P.
România. Tel. 021/3161324, 316325. E-mail: office@apdp.ro
Vă aşteptăm cu plăcere la congres!
Dr.ing. Valentin ANTON
Preşedinte A.P.D.P. România

