Instrucţiuni pentru numirea membrilor comitetelor tehnice și grupuri operative
Normele privind înființarea și funcționarea comitetelor tehnice sunt specificate în capitolul 7
al Ghidului membrilor, numit "Ghidul Albastru". Acesta va fi actualizat în lunile următoare
pentru ciclul 2020-2023.
1. ADECVAREA CU SUBIECTE TEHNICE
În cadrul desemnărilor pe care le vor face țările, am dori să subliniem că este esențial ca
abilitățile experților să fie strâns legate de obiectivele de lucru alocate comitetelor și
grupurilor de lucru.
Persoanele pe care intenționați să le numiți trebuie să fi citit în prealabil acești termeni și
trebuie să-și fi confirmat motivația de a contribui la această lucrare.
În funcție de comitet / grup de lucru, acest lucru poate duce la participarea unor experți din
diverse discipline (economiști, avocați, oameni de știință sociali, ingineri etc.). Termenii de
referință vor furniza orientări utile pentru a face aceste alegeri.

2. NUMĂR DE MEMBRI
Fiecare țară membră poate numi, pentru fiecare comitet, cel mult doi membri sau membri
corespondenţi.
Aceeași persoană nu ar trebui să fie membru al mai multor comitet sau grup de lucru.
În mod normal, un membru îndeplinește maximum două mandate în același comitet sau
grup de lucru, cu excepția cazului în care este ales președinte sau secretar. Vă invităm să
respectați această regulă pe cât posibil pentru a permite noilor experți să participe la
lucrările PIARC.

3. GRUPURI OPERATIVE
Fiecare țară membră poate propune, pentru fiecare grup de lucru, maximum un membru
sau membru corespondent.
Președintele și secretarii grupului de lucru nu sunt incluși în aceste numere.
Componența finală a grupurilor operative este decisă de președintele grupului de lucru în
coordonare cu secretariatul general, pe baza propunerilor Primilor Delegați.
Într-adevăr, grupurile de lucru au un mod specific de lucru, care trebuie să fie foarte
eficient. Termenul lor este limitat la un singur subiect și durează doar doi ani. Astfel,

grupurile de lucru funcționează în termene foarte scurte, gestionarea lor trebuie simplificată
și au un număr mai limitat de membri. Nu li se cere să reprezinte toate țările membre sau să
organizeze seminarii.

4. NATURA MEMBRILOR
Participarea femeilor experți este încurajată.
Pentru a obține o implicare mai mare a orașelor sau a autorităților locale în Asociația
Mondială a Drumurilor, un reprezentant poate fi numit ca membru al comitetului de către
Primul Delegat, pe lângă ceilalți doi membri.
Membrii pot fi reprezentanți ai administrației, ai altor organisme publice, dar și ai sectorului
privat. Vă încurajăm să diversificați originea delegaților țării dvs. pentru a îmbogăți punctele
de vedere care vor fi exprimate în comitetele și grupurile de lucru și pentru a vă asigura că
țara dvs. este reprezentată în cât mai multe dintre aceste organisme.
Este de dorit ca o serie de tineri profesioniști să fie implicați în activitatea comitetelor și a
grupurilor de lucru. În acest scop, vă invităm să studiați posibilitatea de a numi un tânăr
profesionist în anumite comitete sau grupuri de lucru sau ca membru asociat. Acest
membru asociat nu ar trebui să participe la întâlniri, ci:
- El ar putea contribui direct la activitatea Comitetului sau a Grupului în raport cu membrul
care reprezintă țara dvs. în cadrul Comitetului / Grupului;
- El / ea ar primi, ca și toți membrii Comitetului / Grupului, toate documentele și informațiile
specifice vieții Comitetului / Grupului.

5. PARTICIPAREA ACTIVĂ ÎN LUCRAREA COMITETELOR ȘI A GRUPURILOR DE LUCRU
Membrii și membrii corespondenţi sunt așteptați să participe în mod activ și regulat la
activitatea Comitetului sau a grupurilor de lucru și, în măsura posibilului, la reuniuni. Acest
lucru este necesar pentru a se asigura că lucrarea include opiniile țărilor membre și că, în
schimb, țările membre beneficiază direct de rezultatele lucrărilor.
Lipsa participării active a membrilor și a membrilor corespunzători reprezintă o povară
pentru conducerea comitetelor și a grupurilor de lucru. De asemenea, privează atât țara
membră, cât și Asociația de avantajul schimburilor dintre țară și asociație. Astfel, după un an
de funcționare, se va face o evaluare a participării cu comitetele și grupurile de lucru.
Membrii și membrii corespondenţi care au avut o participare limitată la lucrări vor fi
expulzați din Comitet sau grupul de lucru și Primii Delegați vor fi informați pentru a putea
face noi numiri, dacă este necesar.

6. LIMBA DE LUCRU
Așa cum se specifică în politica lingvistică a Asociației (reguli interne, anexa 1), engleza este
limba de lucru a comitetelor și a grupurilor de lucru, cu excepția cazului în care se prevede
altfel. Prin urmare, este important ca experții propuși să se poată exprima în engleză.

7. RESURSE ȘI ASISTENȚĂ
Prin urmare, membrii numiți ar trebui să beneficieze de sprijinul economic și tehnic al țării și
organizației lor, pentru a le asigura participarea eficientă și eficientă la reuniunile și lucrările
comitetelor și grupurilor de lucru.
În această privință, responsabilitatea dvs. și cea a angajatorilor persoanelor desemnate ca
membri este importantă.
Se recomandă ca nominalizarea membrului care se va efectua să fie formalizată mai târziu,
printr-o scurtă notă semnată de Primul delegat, persoana nominalizată și managerul
organizației sale, descriind mandatul acordat membrului cu privire la țara lor.
În cazul în care resursele sunt insuficiente pentru a permite participarea la majoritatea
reuniunilor unui comitet sau a unui grup de lucru, țara ar trebui să desemneze în schimb
reprezentanții săi în cadrul acelui comitet sau grup de lucru ca şi membri corespondenţi.

8. FONDUL SPECIAL
Pentru țările care sunt eligibile pentru Fondul special, se poate acorda asistență financiară.
În conformitate cu dispozițiile indicate în capitolul 12 al Ghidului Albastru, sprijinul poate fi
acordat pentru maximum 3 membri pe țară, în toate comitetele și grupurile de lucru.
Acest sprijin va fi rezervat în mod prioritar pentru cei care se angajează să-și asume
responsabilitățile conducătorului de grup sau secretar în desfășurarea unora dintre lucrările
comitetelor și ale grupurilor de lucru.

9. ELIGIBILITATE
Se solicită ca organizațiile angajatoare ale membrilor unui comitet sau ale grupului de lucru
să fie membri PIARC ca membri colectivi.

Acest lucru nu se aplică reprezentanților administrațiilor statului care plătesc deja taxele de
membru al guvernului.
În cazul membrilor organizațiilor academice sau microîntreprinderilor, se acceptă calitatea
de membru ca membru individual.

