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PROCES VERBAL 

Birou Permanent, Bucureşti  

7 decembrie 2017 

Participanţi: 

 Membrii biroului 

- Preşedinte A.P.D.P. – dl conf.dr.ing. Valentin ANTON 

- Prim vicepreşedinte – dna ing. Dorina TIRON 

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

- Vicepreşedinte – dl ing. ANGHEL TĂNĂSESCU 

- Membru – dl ing. Cristian BORBELI 

- Membru – dna ing. Liliana HORGA 

- Membru – dl ing. Radu MUNTEANU 

- Membru – dl ing. Gheorghe RAICU 

- Membru – dl ing. Constantin ZBARNEA 

 

 Invitaţi  

- Filiala A.P.D.P. Dobrogea - dl ing. Dan BOZDOC  

- Filiala A.P.D.P Suceava  - dl ing. Mihai Radu PRICOP 

- Filiala A.P.D.P Transilvania  - dl conf.dr.ing. Gavril HODA 

- Preşedinte Consiliu de Onoare – dl prof.dr.ing. Mihai ILIESCU 

- Vicepreşedinte Comitet de Organizare – dl ing. Ovidiu Mugurel 

LAICU 

- secretar general – dna ing. Artemiza GRIGORAŞ 

- contabil – dna ec. Daniela JERCA 

 

Ordinea de zi este următoarea: 

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

octombrie 

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

2017 
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3. Aspecte privind organizarea Congresului Naţional de Drumuri şi 

Poduri, Iaşi, septembrie 2018;  

- Sponsorizare. Aprobarea pachetului de sponsorizare 

- Situaţia rezumatelor primite 

- Stabilirea preţurilor pentru standurile expoziţionale 

- Precontracte pentru cazare  

- Conţinut Circulara 2 

 

     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. 

- Broşura de prezentare a A.P.D.P. 

- Model pentru certificat membru de onoare 

- Abonament revista Drumuri – Poduri pentru anul 2018 (30.000 lei) 

- Situaţie cotizaţii restante de la filialele teritoriale 

- Recalculare salarii conform OUG 79/08.11.2017 

 

 

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

octombrie 

Dl Valentin ANTON face un scurt rezumat al şedinţelor avute de Biroul 

Permanent în perioada iunie – octombrie 2017. Ca şi la celelalte reuniuni, 

procesele verbale şi hotărârile au fost puse pe pagina de internet a A.P.D.P. 

 

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

2017 

Dl Valentin ANTON face o scurtă prezentare a evenimentelor care au avut loc 

la filiale în anul 2017, iar personal a luat parte la o acţiune organizată de filiala 

Bacău, privind siguranţa rutieră. 

Dl Anghel TĂNĂSESCU evidenţiază importanţa instrucţiilor tehnice şi propune 

să facem o adresă către C.N.A.I.R., prin care să ne arătăm disponibilitatea de a 
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analiza normative, care sunt în lucru. Este important să fim participanţi la 

elaborarea lor. 

Dl Valentin ANTON menţionează că dacă elaboratorul ne-ar cuprinde în lista 

destinatarilor, astfel ar afla toţi colegii noştri că se discută acest normativ. 

Dl Constantin ZBARNEA spune că înainte, A.P.D.P. avea un reprezentant la 

ASRO şi ar trebui să avem pe cineva din partea A.P.D.P. în comitetul tehnic de 

drumuri. 

Dl Gheorghe LUCACI subliniază că putem transmite o scrisoare generală în 

sprijinul sectorului de drumuri din România, deoarece sunt şi alte probleme 

foarte importante de abordat. Aceasta urmează a fi transmisă către C.N.A.I.R., 

Consiliile Judeţene, Primăria Municipiului Bucureşti. 

Dl Valentin ANTON roagă participanţii la şedinţă să transmită propunerile lor pe 

email, la A.P.D.P. Central, pentru a putea întocmi un draft şi a stabili destinatarii 

acestei adrese. 

 

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

Iaşi, septembrie  2018 

 

Pachetul de Sponsorizare 

Dl Cristian BORBELI arată pachetul de sponsorizare şi solicită aprobarea în 

forma prezentată în materialele şedinţei. Se aprobă. 

Rezumate primite 

Dl Valentin ANTON spune că, până la această dată, s-au primit 30 rezumate şi 

nu sunt prea multe lucrări la tema de mediu şi nici la trafic. Termenul de predare 

a rezumatelor a fost prelungit până la 31 ianuarie 2018. 

Cazare 

Dna Dorina TIRON informează Biroul că au fost încheiate contracte cu 4 

hoteluri: Unirea, Moldova, Ramada şi Hilton. Urmează a se clarifica rezervarea 

la Hotel Internaţional, unde nu s-au lămurit încă termenii contractuali. 

Vizita tehnică 

Dl Ovidiu LAICU propune să existe mai multe module, fiecare să-şi aleagă 

excursia dorită: unul este în Cricova (Rep. Moldova), iar altul ar putea fi pe DN 
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28B Iaşi-Suceava, cu o prezentare din partea proiectantului, şi la Cotnari se 

poate servi prânzul. Sau chiar se poate realiza o vizită locală la D.R.D.P. Iaşi.  

Dl Gheorghe LUCACI crede că nu ar trebui să se facă mai multe variante. Să 

existe o singură vizită tehnică. 

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

Expoziţia tehnică 

Dl Valentin ANTON atrage atenţia participanţilor la şedinţă, asupra planului de 

desfăşurare a expoziţiei, întocmit de dl ing. Zbarnea. 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). 

Menţionează că programul care este trecut acum în Circulara 2, poate suferi 

modificări şi propune să facem loc unei sesiuni speciale pentru sponsori. 

Dl Gheorghe LUCACI crede că am putea atrage studenţii prin organizarea unui 

concurs, la care cele mai bune lucrări să fie premiate cu participarea gratuită la 

Congresul Mondial de Drumuri. 

Dna Dorina TIRON propune să avem un site WEB dedicat congresului, unde se 

pot consulta toate aceste informaţii. Şi de asemenea, va apare şi pe site-ul 

A.P.D.P 

 

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

Dl Gheorghe LUCACI prezintă propunerile primite până în prezent privind 

modificările statutului. Ambele observaţii sunt de natura R.O.F.-ului. S-au 

eliminat unele inadvertenţe şi s-au făcut corecţii la modul de scriere. A încercat 

să elimine suprapunerile de idei. Nu a umblat deloc la R.O.F., deoarece mai 

întâi trebuie aprobat statutul. R.O.F.-ul se elaborează în termen de 30 zile de la 

aprobarea statutului. 

Dl Valentin ANTON crede că putem aproba statutul la Adunarea Generală, 

după care în termen de 30 zile se va elabora R.O.F.-ul. Dar şi acesta trebuie 

aprobat tot la Adunarea Generală. 

Dna Dorina TIRON propune să le aprobăm pe amândouă la Adunarea 

Generală. 
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Dl ing. Tănăsescu menţionează că urmează a transmite, până la sfârşitul 

anului, observaţii la statut. 

Dl prof. Lucaci spune că aceste modificări la statut vor fi aprobate la Adunarea 

Generală A.P.D.P. Notifică Biroul despre acţiunea avută la Timişoara în data de 

16 noiembrie, privind drenajul apelor pluviale. 

 

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

asupra dinamicii cheltuielilor); 

Dl ing. Borbeli arată că în perioada 2010-2013 a existat un raport echilibrat între 

venituri şi cheltuieli. Începând cu anul 2013 veniturile au înregistrat o scădere 

importantă. Cheltuielile s-au făcut din rezervele avute. 

Previziune de buget pentru anul 2018: 

- Administrativ   - 30.000 lei 

- Salarii    - 120.000 lei 

- Şedinţe    - 50.000 lei 

- Premii    - 5.000 lei 

- Revista    - 100.000 lei 

- Relaţii internaţionale  - 30.000 lei 

- Alte cheltuieli   - 12.000 lei 

- TOTAL CHELTUIELI  - 347.000 lei 

- VENITURI ACTUALE  - 140.000 lei 

- DEFICIT   - 207.000 lei 

Concluzionează cu declaraţia că trebuie să găsim sponsori şi cotizanţi pentru a 

mări veniturile. 

Dl Mihai Radu PRICOP întreabă ce putem oferi firmelor. Trebuie să ajutăm 

cumva companiile mai mici, o anumită protecţie, poate o legislaţie mai 

favorabilă. 

Dl Valentin ANTON arată că putem dispune de revistă şi având în vedere 

sprijinul financiar substanţial, cei care plătesc cotizaţia pot beneficia de reclamă 

gratuită, în cazul companiilor mai mici. 

Dl Anghel TĂNĂSESCU solicită să reuşim cumva să legalizăm atestarea. 
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Dl Valentin ANTON reaminteşte că s-a făcut o întreagă prezentare cu asocierea 

GAPDC şi toate demersurile care s-au făcut în vederea elaborării Legii 

achiziţiilor publice. Dar din păcate, totul este o decizie politică. Am putea însă, 

relua documentaţia. 

Dl Anghel TĂNĂSESCU consideră că trebuie transmisă la preşedinte, prim 

ministru, ministru şi administraţiile locale. Trebuie reluată în permanenţă 

această problemă. Ca să avem un punct de vedere solid, trebuie avute în 

vedere toate atestările. Să vedem în baza a ce funcţionează celelalte atestări la 

ministere (mediu, gaze). 

Dl Cristian BORBELI menţionează că toate atestările sunt date de către 

ministere, iar scopul nostru este să fie făcută de către A.P.D.P. Doar arhitecţii 

dau o atestare recunoscută legal. 

Dl Constantin ZBARNEA spune că prioritatea este de a ne concentra pe 

congres, de a scoate cât mai mulţi bani din sponsorizare. Trebuie să găsim 

sponsori în toată lumea. Să facem o corespondenţă cu prezentarea pe scurt a 

congresului şi o putem distribui la toţi participanţii celui de-al XXV-lea Congres 

Mondial de Drumuri de la Seoul. 

Dl Valentin ANTON se angajează să facă adresa cu anunţul congresului, 

împreună cu dl ing. Borbeli. 

Dra Liliana HORGA propune ca pentru reducerea cheltuielilor, atunci când se 

organizează şedinţe, să se apeleze şi pe plan local, la filialele teritoriale. Să 

aducem la zi plata cotizaţiilor. 

 

6. Diverse 

Broşura de prezentare a A.P.D.P. 

Dl Valentin ANTON anunţă participanţii la şedinţa de Birou Permanent, că dl 

ing. Sabin Florea solicită o reparaţie morală privind includerea în lista membrilor 

fondatori ai asociaţiei. Este adevărat că, în afara membrilor fondatori, o serie de 

colegi şi-au adus contribuţia, dar juridic vorbind, nu crede că este posibil. 

Solicită să se facă observaţii, în timp rezonabil, la broşura de prezentare. 

Model certificat membru de onoare 
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Dna Dorina TIRON solicită ca diploma să aibă un contur cu motive naţionale din 

Bucovina, care urmează a fi realizată de Costel Marin. 

Dl Gheorghe LUCACI propune să fie un regulament prin care persoanele pot 

deveni membrii de onoare, dar dl Anton crede că ar fi o problemă având în 

vedere că există deja membrii de onoare numiţi în Adunarea Generală. 

Dl Ovidiu LAICU propune să se acorde, în cadrul fiecărui eveniment, câte o 

plachetă, pentru persoanele invitate. 

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. 

Cotizaţii restante de la filiale 

Dl Valentin ANTON spune că s-a luat la cunoştinţă situaţia prezentată şi 

aceasta reprezintă o cerinţă normală pentru a funcţiona corespunzător. 

Recalculare salarii conform OUG 79/08.11.2017 

Se aprobă recalcularea salariilor brute, 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. 

Deplasare la şedinţa AIPCR, Bonn 

Dl Gheorghe LUCACI detaliază desfăşurarea şedinţei de lucru avute la Bonn şi 

menţionează că a solicitat aprobarea pentru traducerea în limba română a 

Manualului de siguranţă rutieră. Propune să facem o solicitare oficială la AIPCR 

în acest sens. 

Dl ing. Constantin ZBARNEA solicită ca locul dânsului ca membru în Consiliul 

Naţional să fie preluat de dl dir. Ovidiu Laicu. 

Dl Mihai Radu PRICOP răspunde ca acest lucru se poate realiza doar cu 

aprobarea Adunării Generale A.P.D.P. 

Şedinţa se încheie. 

 

             Întocmit, 

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


