
 

 

 

H O T Ă R Â R I 

adoptate în şedinţa Consiliului Naţional A.P.D.P. 

din data de 13 aprilie 2022 

- Timişoara - 

 

Ordinea de zi: 

1. Analizarea materialelor care se vor prezenta la Adunarea Generală 

- Raportul Consiliului Naţional privind activitatea desfăşurată pe anul 2021 

- Raportul activităţii economice pe anul 2021 

- Raportul comisiei de cenzori. 

- Aprobarea programului de activitate pe anul 2022 

- Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 

- Propuneri de modificare a statutului A.P.D.P. 

 

2. Discutarea şi aprobarea propunerilor făcute de Biroul Permanent pentru premiile 

instituite de A.P.D.P. 

3. Diverse. 

 

1. Analizarea materialelor care se vor prezenta la Adunarea Generală 

 

 Se aprobă ca numărul de voturi de la filiale să se recalculeze pe baza formulei: norma 

de reprezentare a membrilor individuali 1:30 + membrii colectivi cu cotizaţia achitată 

la zi / 40  

 Se va face rectificarea şi completarea statutului şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare, pentru a putea avea prevederi clare. 

 

 

2. Discutarea şi aprobarea propunerilor pentru premiile instituite de A.P.D.P. 

Pentru anul 2021 se propun următoarele premii, spre aprobare Consiliului Naţional: 

 Premiul “Anghel Saligny”: 

 membri individuali: nu se acordă 

 membri colectivi: nu se acordă 

 Premiul “Elie Radu”  

 membri individuali: nu se acordă 

 membri colectivi: nu se acordă 



 

 

 Premiul “Ion Ionescu”  

 membri individuali: nu se acordă 

 membri colectivi - nu se acordă 

 Premiul “Tiberiu Eremia”  

 membri individuali: nu se acordă 

 pentru membri colectivi: Viarom Construct S.A. – fil. Bucureşti 

       Elis Pavaje S.R.L. – fil. Transilvania 

 Premiul “Laurenţiu Nicoară”  

 membri individuali: nu se acordă 

 membri colectivi: nu se acordă 

 

3. Diverse: 

3.1. Se aprobă închiderea sucursalei Muntenia, fără personalitate juridică, cu sediul în 

Bucureşti. 

3.2. Se va supune în cadrul Adunării Generale, prezentarea iniţiativei de înfiinţare a unei noi 

filiale cu sediul în Bucureşti, cu numele de filiala prof.dr.ing. Stelian Dorobanţu. 

3.3. Privind organizarea celui de-al XVI-lea Congres Naţional de Drumuri şi Poduri, se 

aprobă:  

- lista nominală a membrilor Comitetului de organizare şi lista membrilor Comitetului 

Ştiinţific, care se completează cu dna conf.dr.ing. Corina Chiotan de la Facultatea C.F.D.P. 

Bucureşti. 

- modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, prin suplimentare cu suma de 500.000 lei 

reprezentând cheltuieli cu organizarea congresului. 

- modelul de geantă cu denumirea Doha, preţ 3,27 euro fără TVA. 

- preţul de 80 euro / mp pentru expozanţi, pentru cele 3 zile de congres. 

 

Şedinţa se încheie. 

 

Preşedinte A.P.D.P. România 

Prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI 

 

 

 



 

 

A N E X Ă 

Comitetul de organizare al celui de-al XVI-lea Congres Național de Drumuri și Poduri 

- Preşedinte – Preşedinte A.P.D.P. România  

- Vicepreşedinte  - Director general C.N.A.I.R.  

- Vicepreşedinte  - Director regional executiv D.R.D.P. Timişoara 

- Membru – prof.dr.ing. Florin Belc – Filiala A.P.D.P. Banat  

- Membru – Conf.dr.ing. Adrian Bota – Univ. Politehnica Timişoara  

- Membru - Conf. dr. ing. Ciprian Costescu – Univ. Politehnica Timişoara  

- Membru - ing. Cornel Bota – C.N.A.I.R. – Beta Tehnic Timişoara 

- Membru – conf.dr.ing. Marc Paul – Univ. Politehnica Timişoara  

- Membru – prof. Ariadna Nicoară – Filiala A.P.D.P. Banat  

- Secretar – ing. Artemiza Grigoraș  

 

 

Comitetul Ştiinţific 

- Președinte - prof. dr. ing. Gheorghe Lucaci        U.P. Timişoara 

- Vicepreședinte - prof. dr. ing. Iliescu Mihai       U.T. Cluj Napoca 

- conf. dr. ing. Anton Valentin                               U.T.C. București 

- prof. dr. ing. Belc Florin                                      U.P. Timişoara 

- prof. dr. ing. Boboc Vasile                                  U.T. Gh.Asachi Iaşi 

- conf. dr. ing. Bota Adrian                                    U.P. Timişoara 

- prof. dr. ing. Boţu Nicolae                                   U.T. Gh. Asachi Iaşi 

- conf. dr. ing. Burlacu Adrian                               U.T.C. București 

- șef lucrări dr. ing. Cadar Rodica                          U.T. Cluj Napoca 

- conf. dr. ing. Chiotan Corina                               U.T.C. București 

- prof. dr. ing. Comisu Claudiu Cristian                U.T. Gh. Asachi Iaşi 

- conf. dr. ing. Costescu Ciprian                            U.P. Timişoara 

- prof. dr. ing. Stoian Mădălina                             U.T.C. București 

- conf. dr. ing. Guţiu Ştefan                                   U.T. Cluj Napoca 

- conf. dr. ing. Hoda Gavril                                   U.T. Cluj Napoca 

- prof. dr. ing. Petzek Eduard                                U.P. Timişoara 

- prof. dr. ing. conf. Răcănel Carmen                    U.T.C. București 

 

 


