
 

PROCES VERBAL 

Şedinţa Biroului Permanent 

Brezoi, 6 august 2021 

 

Participanţi: 

 Membrii biroului 

- Preşedinte A.P.D.P. – dl ing. Gheorghe ISPAS 

- Vicepreşedinte – dl prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI 

- Vicepreşedinte – dl ing. Ovidiu LAICU 

- Membru – dl ing. Ion CORODESCU 

- Membru – dl conf.dr.ing. Gavril HODA 

- Membru – dna ing. Liliana HORGA 

- Membru – dl ing. Radu MUNTEANU 

 

- secretar general – dna ing. Artemiza GRIGORAŞ 

 

Ordinea de zi este următoarea: 

 

1. Organizarea Adunării Generale A.P.D.P., octombrie 2021; 

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

Timişoara, septembrie 2022; 

3. Modificarea statutului A.P.D.P. şi R.O.F.; 

4. Diverse. 

- Situaţia de venituri şi cheltuieli pentru revista Drumuri Poduri pe semestrul I 

2021. Cotizaţiile la filiale 

- Protocol de colaborare atestare tehnico-profesională – Ministerul 

Dezvoltării 

- Solicitare amânare executare silită pentru Daniela Jerca 

 

1. Organizarea Adunării Generale A.P.D.P., octombrie 2021 



Dl Gheorghe ISPAS propune ca Adunările Generale la filiale să aibă loc în luna 

septembrie 2021, cu menţiunea că se va solicita Consiliului filialelor să aleagă o 

dată care să nu se suprapună cu alte acţiuni. 

În urma consultărilor cu preşedinţii filialelor care iau parte la această şedinţă, se 

decide ca Biroul Permanent să propună Consiliului Naţional amânarea Adunărilor 

Generale pentru luna martie 2022. Se va organiza o şedinţă a Consiliului 

Naţional, în luna octombrie 2021, în perioada seminarului internaţional PIARC. În 

caz de restricţii privind pandemia, se va organiza şedinţa online. 

 

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

Timişoara, septembrie 2022 

Dl Gheorghe LUCACI spune că a luat legătura cu cei de la Hotelul Timişoara, 

care dispun de un spaţiu mare pentru desfăşurarea lucrărilor congresului şi 

pentru expoziţie. Din păcate, nu există nicio reacţie din partea C.N.A.I.R., 

partenerul nostru cu care ar trebui să organizăm acest congres.  

Dna Artemiza GRIGORAŞ menţionează că până la această dată s-au transmis 

506 email-uri, atât la persoane fizice cât şi juridice, cu invitaţia de a transmite 

comunicări pentru congres, dar nu s-a primit nici un răspuns. 

Dl Gheorghe ISPAS consideră că ar trebui organizată o delegaţie cu membrii 

Biroului Permanent, care să se întâlnească cu dna ing. Mariana IONIŢĂ, 

directorul general C.N.A.I.R. şi să se discute despre organizarea congresului, 

care este relaţia A.P.D.P. cu C.N.A.I.R. şi implicarea companiei în evenimentele 

viitoare. 

Se aprobă ca delegaţia să fie compusă din dl Gheorghe ISPAS, dl Gheorghe 

LUCACI, dna Liliana HORGA şi dl Gavril HODA. Cheltuielile de cazare şi 

transport vor fi suportate de către A.P.D.P. Central. 

 

3. Modificarea statutului A.P.D.P. şi R.O.F. 

Dl Gheorghe LUCACI informează că a făcut o propunere acum 2 ani, privind 

modificări la statutul A.P.D.P., dar nu au fost supuse aprobării Adunării Generale.  

Dl Gheorghe ISPAS crede că ar trebui prezentate spre aprobare Consiliului 

Naţional, care se va întruni în luna octombrie. 

 



4. Diverse  

Dl Gavril HODA prezintă stadiul organizării seminarului internaţional PIARC sub 

denumirea: Sustenabilitatea transportului rutier din perspectiva mediului 

înconjurător – poluarea aerului, zgomotul şi relaţiile cu tranziţia energetică şi 

schimbările climatice, Cluj-Napoca, octombrie 2021. Evenimentul se va desfăşura 

în sistem hibrid, cu participare online taxa de 70 euro sau cu participare fizică 

taxa 150 euro. S-au primit lucrări de S.U.A., Olanda, Franţa. 

S-a trimis o adresă către dna director general Mariana IONIŢĂ, care a desemnat 

4 persoane de la C.N.A.I.R. ce trebuiau să colaboreze la organizarea seminarului. 

Dar nu s-a primit nici un răspuns din partea lor. 

Dl HODA propune ca la întâlnirea ce va avea loc săptămâna viitoare cu dna 

IONIŢA, să se discute şi despre sprijinul ce se poate acorda pentru organizarea 

seminarului PIARC. 

 

4.1. Situaţia de venituri şi cheltuieli pentru revista Drumuri Poduri pe 

semestrul I 2021. Cotizaţiile la filiale 

Dl Gheorghe ISPAS informează că revista a înregistrat un profit de 32.000 lei pe 

primul semestru al anului 2021, acoperind cheltuielile cu salariile şi de editare şi 

tipărire a revistei. Dar nu acoperă toate cheltuielile existente la A.P.D.P. Central. 

Se va analiza care ar fi procedura pentru ca revista să fie publicată şi online. 

Pentru ca A.P.D.P. să îşi poată desfăşura activităţile corespunzător, trebuie să 

încasăm cota parte din cotizaţiile încasate de filiale, conform statutului. 

Se vor face demersurile necesare pentru a închide sucursala Muntenia (a nu se 

confunda cu filiala Muntenia), înfiinţată în anul 1990 şi care nu are personalitate 

juridică. Se va supune aprobării Adunării Generale A.P.D.P. 

 

4.2. Protocol de colaborare atestare tehnico-profesională – Ministerul 

Dezvoltării 

În urma discuţiilor purtate pe tema protocolului de colaborare cu Ministerul 

Dezvoltării, pentru constituirea unor baze de date de subiecte specifice 

examenelor de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și a 

experților tehnici, se hotărăşte ca A.P.D.P. să îşi exprime dezacordul faţă de 

procedura cu examene test grilă. Se va face o adresă în acest sens. 



 

4.3. Solicitare amânare executare silită pentru Daniela Jerca 

Biroul Permanent respinge cererea de amânare a executării silite pentru dna 

Daniela JERCA, şi consideră ca aceasta ţine oricum de competenţa Tribunalului 

judecătoresc şi nu de A.P.D.P. 

 

Se aprobă plata cheltuielilor de cazare şi masă prilejuite de organizarea şedinţei 

de Birou Permanent A.P.D.P., 5-6 august 2021, Brezoi, jud. Vâlcea, în valoare de 

7300 lei. 

 

 

 

 

Şedinţa se încheie. 

 

 

             Întocmit, 

      Artemiza Grigoraş 
Secretar General A.P.D.P.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


