
AL XXIV-LEA CONGRES MONDIAL DE DRUMURI 

MEXIC, 26-30 SEPTEMBRIE 2011 

 
În data de 26 septembrie 2011 se va deschide, la Mexico City, a XXIV-a ediţie a Congresului 
Mondial de Drumuri. După cea de la Paris, din 2007, care a marcat centenarul Asociaţiei 
Mondiale de Drumuri (AIPCR/PIARC) şi a reunit peste 5 000 de participanţi la congres şi 
expoziţie, ne întoarcem pe continentul american. 
 
Mobilitatea şi dezvoltarea durabilă, „Drumuri pentru o viaţă mai bună”, acestea sunt tema 
generală şi motto-ul acestui congres. 
 
Aceşti ultimi patru ani au fost marcaţi de schimbări foarte importante în domeniul  drumurilor şi 
cel al transporturilor rutiere. În acelaţi timp cu criza financiară mondială, planurile de relansare şi 
apoi măsurile de austeritate bugetară au afectat condiţiile investiţiilor în infrastructurile rutiere. 
Siguranţa rutieră şi-a găsit, în sfârşit, un loc în măsurarea costurilor sociale şi economice 
reprezentate de accidentele rutiere, odată cu lansarea deceniului de acţiune al Naţiunilor Unite. 
Impactul schimbărilor climaterice, oricare ar fi originea lor, nu mai este considerat ca ipoteză 
teoretică, ci stimulează aplicarea unor politici de reducere a impactului şi de adaptare. Marile 
catastrofe naturale şi antropice recente au dus la relansarea evaluării riscurilor şi luarea lor în 
calcul în elaborarea proiectelor. Modalitatea de motorizare a vehiculelor noastre este în 
schimbare. În numeroase ţări dezvoltate, administraţiile de transporturi s-au angajat în 
transformări radicale, abandonând un tip de organizare pe moduri de transport în favoarea unei 
abordări mai globale a necesităţilor de mobilitate... 
 
Mediul nostru social, economic şi natural cunoaşte o evoluţie rapidă, Congresul Mondial de 
Drumuri reprezintă o ocazie unică de a lua pulsul acestor schimbări în lume, de a afla care sunt 
politicile şi măsurile aplicate, de a face schimb de experienţă cu factorii de decizie şi experţii din 
diferite ţări. 
 
Congresul din Mexic se prezintă sub cele mai bune auspicii cu cele 35 de sesiuni a cate o 
jumătate de zi fiecare în afară de Sesiunea Miniştrilor şi de Sesiunile Plenare organizate în 
vederea abordării tuturor temelor esenţiale care ne influenţează mobilitatea. Numeroase 
organizaţii internaţionale, Banca Mondială, OCDE, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Uniunea 
Europeană, Transparency International, FISITA, ERTICO etc. îşi vor prezenta analizele lor în 
completarea lucrărilor Comitetelor Tehnice ale asociaţiei şi a studiilor de caz expuse de ţările 
participante. 
 
Cererea de comunicări individuale a reprezentat un mare succes primindu-se peste 800 de 
propuneri, dintre care,  pe baza interesului şi actualităţii, aproximativ 350 vor fi selectate pentru a 
fi prezentate în timpul congresului. 
 
România, prezentă la primul Congres Mondial de Drumuri (Paris, 1908), are şi de această dată o 
participare activă, întocmind trei rapoarte naţionale pentru trei din cele patru Sesiuni Strategice 
care se vor desfăşura în cadrul congresului. De asemenea, prin Domnul Profesor Gheorghe 
LUCACI, coordonator al Temei Strategice D „Calitatea Infrstructurilor Rutiere”, România 
moderează desfăşurarea unei Sesiuni Strategice cu tema „Managing Road Assets in the Context 



of Sustainable Development and Climate Change Adaptation”. Vor fi de asemenea prezenţi o 
serie de participanţi din România cu lucrări individuale. 
 
Limbile oficiale ale congresului sunt engleza, franceza şi spaniola, iar traducerea simultană va fi 
asigurată pe toată durata sesiunilor. 
 
Toata suprafaţa spaţiului expoziţional a fost deja rezervată şi va cuprinde pavilioanele naţionale 
din 18 ţări şi peste 150 companii şi societăţi. 
 
Nu mai ramân decât câteva zile pentru a putea profita de taxele reduse de înscriere la congres, 
data limită fiind 1 iulie. 
 
Toate informaţiile utile despre congres şi înscriere on line se află pe site-ul Internet dedicat 
congresului: www.aipcrmexico2011.org 
 
Sunteţi aşteptaţi în număr cât mai mare la Mexico City pentru a beneficia de contacte 
profesionale şi concluziile acestui congres mondial unic în felul său, fără echivalent în sectorul 
rutier. 
 
Secretariatul general 
Asociaţia Mondială de Drumuri 
www.piarc.org 


