
 
 

 

 

 

H O T Ă R Â R I 

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

din data de 25 mai 2017 

- Iaşi - 

 

Ordinea de zi: 

1. Aspecte privind organizarea Congresului Naţional de Drumuri 

şi Poduri, Iaşi, septembrie 2018. 

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

3. Propunere făcută de dl Sabin Florea privind realizarea unei 

baze de date  a infrastructurii rutiere din România; 

4. Probleme privind revista Drumuri – Poduri; 

5. Diverse. 

 

 

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

Iaşi, septembrie 2018 

    Modificări la Circulara 1: 

 Fontul pentru procesarea textului Circularei se va micşora, echivalent 

cu Circulara 1 de la Cluj-Napoca şi se va păstra conţinutul existent; 

 Poza cu numele ministrului, directorului general şi preşedintelui vor 

fi amplasate luând ca model Circulara de la Cluj-Napoca; 

 Propunerea de preşedinte de onoare al Comitetului Ştiinţific va fi 

adusă la cunoştinţa dlui prof. Zarojanu şi se aşteaptă câteva zile pentru 

un răspuns. 

Schimbare pagină contract: 

 Dna Tiron va contacta Palas Mall Iaşi şi se va ocupa de modificarea 

paginii 9 din contract, unde au fost inversate datele meselor gala dinner 

cu cea de cocktail. 



 
 

Taxa de participare: 

 Se aprobă următoarele taxe de participare:  

 

Categoria 
Înainte de 

1 iunie 2018 
După 

1 iunie 2018 
Membrii APDP  
România 

150 euro 190 euro 

Participanţi  
Congres 

250 euro 290 euro 

Prim-autorii lucrărilor 
prezentate 

0 euro 0 euro 

Participanţi persoane 
însoţitoare, şoferi şi expozanţi 

100 euro 150 euro 

 

      

      Cazare: 

 Se vor negocia preţurile pe camere la hotelul Ramada, Internaţional, 

Moldova şi Unirea, înainte de încheierea unui contract ferm cu aceste 

hoteluri. În preţul camerei se va introduce costul mesei de prânz. 

 

      Sponsorizare: 

 Adresa de însoţire a contractului de sponsorizare nu va mai conţine 

semnătura directorului general C.N.A.I.R., ci va fi semnată de membrii 

Comitetului de Organizare; 

 Nu se acceptă sponsorizări de la instituţiile de stat; 

 Se va analiza posibilitatea introducerii în cadrul programului congresului, 

a unei sesiuni speciale pentru sponsori. 

 

      Diverse aspecte legate de organizare: 

 Şedinţa şefilor de secţie va fi corelată cu perioada de desfăşurare a 

congresului. Se propun zilele de marţi şi miercuri pentru şedinţa şefilor 

de secţie şi zilele de joi şi vineri pentru congres. Participanţii la şedinţa 

şefilor de secţie vor fi cazaţi la Hotel Unirea. 

 În mapa congresului va exista o hartă a zonei oraşului; 

 În Circulara 2 se vor menţiona mijloacele de transport: avion, tren; 



 
 

 Se propun ca vizite tehnice: excursii în nordul Moldovei, în judeţul Neamţ 

şi în Republica Moldova. Pentru persoanele însoţitoare, vizitarea 

municipiului Iaşi. 

 Circulara 1 se va tipări într-un număr de 300 exemplare, cu sponsori 

aduşi de filiala Moldova – Neculai Tăutu. 

 Nu se vor acorda facilităţi pentru autori în cadrul sesiunii de postere. 

 

Comitetul Ştiinţific al Congresului  

 Se aprobă următoarele date pentru transmiterea lucrărilor: 

o Titlul lucrărilor, autori şi un rezumat - 30 octombrie 2017 

o Notificarea acceptării lucrărilor - 31 ianuarie 2018 

o Transmiterea lucrărilor - 1 mai 2018. 

 Referitor la Rapoarte, se stabilesc următoarele: 

o Se vor căuta sponsori pentru tipărirea rapoartelor. Se va lua ca 

model pentru procesare, raportul întocmit la congresul de la Cluj-

Napoca; 

o Fiecare raportor va propune moderatorii pe teme. Moderatorul 

trebuie să cunoască o limbă străină. 

o Raportorii selectează lucrările care se prezintă in-extenso; 

o Autorii care sunt selectaţi să prezinte lucrarea în plenul 

congresului, vor fi invitaţi în prezidiu pentru a răspunde 

întrebărilor; 

o În apelul pentru comunicări să va menţiona ca acceptare a 

lucrărilor,  prezentarea noutăţilor din ultimii 4 ani. 

o Lucrările cele mai valoroase vor fi publicate în Buletinul 

Universităţii şi în revista Drumuri-Poduri. 

 

 

2. Revizuirea statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

A.P.D.P. 

Dl Gheorghe Lucaci propune transmiterea unei adrese la filiale  pentru 

solicitarea propunerilor de modificare şi analizarea Statutului şi a 



 
 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare A.P.D.P. după următorul 

program: 

o Primire observaţii de la filiale – 31 iulie 2017 

o Transmitere variantă nouă cu sistematizarea observaţiilor – 31 

octombrie 2017 

o Primire observaţii la varianta nouă – 30 noiembrie 2017 

o Definitivare pentru supunerea spre aprobare în Consiliul Naţional 

şi Adunarea Generală – 28 februarie 2018 

 

3. Propunere realizare bază de date legate de podurile din România – dl 

Sabin Florea 

Dl Sabin Florea va fi invitat la o şedinţă de Birou Permanent, să prezinte 

documentele pe care le deţine şi, de asemenea, va fi invitat un reprezentant al 

C.N.A.I.R. pentru analizarea acestor date. 

 

4. Probleme privind revista Drumuri – Poduri  

Se aprobă ca la şedinţa de Consiliu Naţional de la sfârşitul anului să fie 

prezentată o evaluare a revistei Drumuri-Poduri. 

 

5. Diverse 

o Dl Borbeli prezintă concluziile întâlnirii dintre A.P.D.P., ARACO şi AIIR 

din data de 27 aprilie, privind certificarea profesională, şi subliniind faptul 

că deşi HG este comună cu cea a GAPDC, Regulamentul ARACO este 

complet diferit. Se vor solicita observaţii de la filiale, până la data de 31 

iulie 2017. 

o Dl Anton prezintă concluziile întâlnirii organizate de Camera de Comerţ şi 

Ambasada Austriei, din data de 16 mai 2017. 

o Dl Lucaci prezintă concluziile conferinţei Managementul traficului şi 

mobilitatea, ce a avut loc la Timişoara în perioada 11-12 mai 2017. 

 

Conf.dr.ing. Valentin ANTON 

Preşedinte A.P.D.P.  


