
 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R I 

adoptate în şedinţa Biroului Permanent A.P.D.P. 

din data de 7 decembrie 2017 

- Bucureşti - 

 

Ordinea de zi: 

1. Activitatea Biroului Permanent. Hotărâri luate în perioada iunie-

octombrie 

2. Îndeplinirea programului de activităţi A.P.D.P. România pentru anul 

2017 

3. Aspecte privind organizarea Congresului Naţional de Drumuri şi 

Poduri, Iaşi, septembrie 2018;  

     4.  Modificare statut A.P.D.P. şi R.O.F.; 

     5.  Situaţia financiară la A.P.D.P. Central (cheltuieli cu congresul; 

evaluare asupra dinamicii cheltuielilor); 

     6.  Diverse. 

 

1. Îndeplinirea programului de activităţi A.P.D.P. România pentru anul 

2017 

Membrii Consiliului Naţional vor transmite propunerile lor pe email, la A.P.D.P. 

Central, pentru a întocmi o scrisoare generală în sprijinul sectorului de drumuri 

din România, ce va fi transmisă către C.N.A.I.R., Consiliile Judeţene, Primăria 

Municipiului Bucureşti. 

 

2. Aspecte privind organizarea Congresului Naţional de Drumuri şi Poduri,  

Iaşi, septembrie  2018 

 

Pachetul de Sponsorizare 



 

 

Se aprobă pachetul de sponsorizare  în forma prezentată în materialele 

şedinţei, urmând a fi supus spre aprobare în şedinţa de Consiliu Naţional. 

Cazare 

Au fost încheiate contracte cu 4 hoteluri: Unirea, Moldova, Ramada şi Hilton, 

urmând a se clarifica rezervarea la Hotel Internaţional, cât mai curând posibil. 

Vizita tehnică 

Se va alege o vizită tehnică fie în Cricova (Rep. Moldova), fie pe DN 28B Iaşi-

Suceava, cu prezentare din partea proiectantului, şi servirea prânzului la 

Cotnari. Se analizează posibilitatea organizării unei vizite locale la D.R.D.P. 

Iaşi.  

Se hotărăşte ca vizita tehnică să nu fie anunţată în Circulara 2. 

Expoziţia tehnică 

Se discută mărirea preţului pe mp de la 15 euro, cât este stipulat în contract, la 

20 euro, pentru acoperirea tuturor cheltuielilor, cum ar fi panourile separatoare. 

Dna Tiron se va interesa ce intră în preţul de 15 euro (masă, scaun, priză). 

Alte hotărâri 

 Se va analiza posibilitatea de a avea o sesiune specială pentru sponsori. 

 Se va deschide un site dedicat exclusiv congresului, unde pot fi 

consultate toate informaţiile noi care apar. 

 

3. Modificare statut A.P.D.P. şi R.O.F. 

Se aprobă statutul cu noile modificări în cadrul Adunării Generale, după care în 

termen de 30 zile se va elabora Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. 

 

4. Situaţia financiară la A.P.D.P. Central (cheltuieli cu congresul; evaluare 

asupra dinamicii cheltuielilor); 

 Se va relua documentaţia privind atestarea tehnică şi se va analiza 

posibilitatea transmiterii la preşedinte, prim ministru, ministru şi 

administraţiile locale.  

 Dl Valentin ANTON se angajează să facă o adresă de invitaţie cu 

prezentarea pe scurt a congresului, împreună cu dl ing. Borbeli. Aceasta 



 

 

va fi transmisă la toţi participanţii celui de-al XXV-lea Congres Mondial 

de Drumuri de la Seoul. 

 

5. Diverse 

o Broşura de prezentare a A.P.D.P. -  Se aşteaptă observaţii la broşura 

realizată de dl Costel Marin, până la sfârşitul anului. Se va înainta 

Consiliului Naţional, solicitarea dlui Sabin Florea privind includerea sa în 

lista membrilor fondatori ai asociaţiei. 

o Model certificat membru de onoare -  Dl Costel Marin va prezenta un 

model de certificat membru de onoare, până la Adunarea Generală. 

o Abonament la revista Drumuri-Poduri - Se aprobă abonamentul pe anul 

2018, în valoare de 30.000 lei şi continuarea sprijinului acordat, în 

valoare de 6.000 lei/lună. Se va supune spre aprobare Consiliului 

Naţional. 

o Recalculare salarii conform OUG 79/08.11.2017 

Se aprobă noile salariilor brute, calculate conform OUG 79/08.11.2017: 

* Grigoraş Artemiza – secretar general: de la 4032 lei la 4834 lei 

* Jerca Daniela – contabil: de la 3360 lei la 4030 lei 

* Ioniţă Maria – femeie serviciu: de la 448 lei la 571 lei. 

 

Şedinţa se încheie. 

 

 

dr.ing. Valentin ANTON 

Preşedinte A.P.D.P.  

 

 

 

 

 

Bucureşti – 7 decembrie 2017 

 


