
 

Către, 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 

 

În atenția:  

Domnului Dominic Fritz – Primar 

Domnului Ruben Latcau – Viceprimar 

Domnului Cosmin Gabriel Tabara Amanar – Viceprimar 

Domnului Matei Creieveanu – Administrator Public 

 

Referitor la: Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.  SC2022-025745 din 

18.10.2022 cu privire la solicitarea de informații în baza Legii 544 din 12 octombrie 2001 - Contract 

de lucrări (actualizare proiect tehnic şi execuţie lucrări) aferente obiectivului de investiţii „PASAJ 

INFERIOR SOLVENTUL” 

 

Ref : APMGS.RO.MGA.22.11/29.12.2022 

 

Stimati domni, 

  

Vă mulțumim pentru furnizarea informației constructive ca raspuns demersului nostru, 

initiat prin adresa APMGS înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.  SC2022-025745 

din 18.10.2022. 

 

Asociaţia APMGS, fiind interesată în studiul la zi a oricăror informații tangente sănătății 

infrastructurii, nu poate rămâne distantă   față  de  evoluțiile proiectelor  care includ domeniul 

monitorizării geotehnice și structurale. 

Având în componența noastră numeroși specialiști calificați, cu experiență vastă, 

recunoscută în plan national și internațional în domeniul monitorizării geotehnice și structurale, 

care au realizat și realizează  sistematic activități de monitorizare și evaluare a viabilității și stării 

de degradare a edificiilor, în faza  construcție și de exploatare, am evidențiat în permanență rolul 

utilizării celor mai noi metode de monitorizare geotehnică și structurală, care să faciliteze 

procesul de evaluare structurală a stării de viabilitate a infrastructurii rutiere, în vederea 

identificării cu exactitate  a momentului apariției și evoluției degradărilor, și prevenirii acestor 

riscuri (inclusiv pentru integritatea construcțiilor învecinate), prin analiza fluxului continuu a 

datelor obținute cu ajutorul echipamentelor performante, utilizate în procesul activității de 

monitorizare. 



 

În contextul expus, Asociaţia Profesională pentru Monitorizare Geotehnică şi 

Structurală, revine respectuos cu solicitarea de a ne informa cu privire la dinamica derulării 

actuale a lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „PASAJ INFERIOR SOLVENTUL”. 

 

La fel, prin prisma obiectivelor activității noastre: ”diseminarea cunoștințelor și experiențelor 

în domeniul monitorizării geotehnice și structurale; dezvoltarea de programe în regim de parteneriat cu 

autorităile publice din țară și străinătate ”, ne exprimăm disponibilitatea de a acorda prompt 

suportul și contribuția fezabilă necesară, în vederea   anticipării colapsurilor care se pot întâmpla 

strident, soldând consecințe dezastruoase și dramatice, totodată, rămânînd accesibili pentru a 

organiza, la necesitate, o serie de întâlniri, cu participarea specialiștilor noștri, în care să 

cristalizăm aspectele vulnerabile, riscurile existente  și pârghiile posibile de evitare a acestora. 

 . 

 

Cu respect, 

Asociația Profesională pentru  

Monitorizarea Geotehnică și Structurală (APMGS) 

 

 

Președinte  

MARIANA GARȘTEA 

        

 

 

 

 

 

 


