PROCES VERBAL
Şedinţa Biroului Permanent
Online, 10 februarie 2022
Participanţi:
 Membrii biroului
-

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

-

Prim vicepreşedinte – dl conf.dr.ing. Valentin ANTON

-

Vicepreşedinte – dl prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI

-

Membru – dl ing. Cristian BORBELI

-

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., aprilie 2022;
2. Aspecte privind organizarea Congresului Naţional de Drumuri şi Poduri,
Timişoara, septembrie 2022;
3. Diverse.
1. Organizarea Adunării Generale A.P.D.P., aprilie 2022
Dl Gheorghe ISPAS menţionează propunerea ca Adunările Generale la filiale să
aibă loc în perioada 15 – 30 martie, iar AG naţională să aibă loc în perioada 13 –
14 aprilie. Se aprobă în unanimitate.
Dl Gheorghe LUCACI spune că se obişnuieşte ca în anul cu Congresul Naţional
de Drumuri şi Poduri, Adunarea Generală să aibă loc în aceeaşi locaţie. De
aceea propune ca AG naţională să se desfăşoare la Timişoara. De asemenea,
propune ca să se introducă pe ordinea de zi punctul „Propuneri de modificare a
statutului”. Se aprobă în unanimitate.

În ceea ce priveşte acordarea premiilor A.P.D.P., va rămâne ca punct pe ordinea
de zi a AG, cu menţiunea ca dosarul de premiere să fie transmis electronic, până
la data de 30 martie.
Se aprobă următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI

1. RAPORTUL

CONSILIULUI

NAŢIONAL

PRIVIND

ACTIVITATEA

DESFĂŞURATĂ PE ANUL 2021
2. RAPORTUL ACTIVITĂŢII ECONOMICE PE ANUL 2021
3. RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI PE ANUL 2021
4. APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PE ANUL 2022
5.

APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE
ANUL 2022

6. PROPUNERI DE MODIFICARE A STATUTULUI A.P.D.P.
7. ACORDAREA PREMIILOR INSTITUITE DE A.P.D.P.
8. ALEGEREA


PREŞEDINTELE A.P.D.P.,



CONSILIUL NAŢIONAL,



BIROUL PERMANENT,



CONSILIUL DE ONOARE



COMISIA DE CENZORI

2. Aspecte privind organizarea Congresului Naţional de Drumuri şi Poduri,
Timişoara, septembrie 2022
Dl Gheorghe ISPAS subliniază că bugetul estimativ prezentat este cu titlu de
propunere şi se poate face orice modificare se doreşte.
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. Hotelul dispune de acces din exterior, cu parking subteran, iar la
intrare au banner electronic.

Consideră că taxele de participare ar trebui ajustate cu rata de actualizare a
preţurilor.

Taxa de participare va deveni:

Categoria
Membrii APDP
România
Participanţi
Congres
Participanţi persoane
însoţitoare, şoferi şi expozanţi

Înainte de
1 iunie 2022

După
1 iunie 2022

170 euro

210 euro

270 euro

310 euro

120 euro

170 euro

Se aprobă.
Pentru rezervarea camerelor se propune ca dată limită – 15 august 2022.
S-au primit până în prezent 39 rezumate şi solicită sprijinilor colegilor de la Cluj,
Timişoara, Braşov, de a transmite mai multe lucrări.
Se aprobă încheierea contractului cu organizatorul de evenimente Events Design
de la Cluj-Napoca, cel care ne-a sprijinit şi în anul 2014 cu Congresul de la Cluj.
Se aprobă încheierea contractului cu Hotel Timişoara, pentru cazare, închiriere
săli şi aparatură electronică, şi mesele festive din data de 21, 22 şi 23
septembrie.
Se aprobă plata cu cardul direct pe site-ul Congresului, dar fără a se lua vreun
comision participanţilor.
Dl Valentin ANTON propune să avem speakeri invitaţi, ceea ce ar creşte interesul
participanţilor de a asculta şi alte probleme decât cele uzuale. Acordarea de
spaţiu de prezentare în plen a sponsorilor. De asemenea, consideră că ar trebui
să existe o balanţă între partea ştiinţifică şi partea de socializare a delegaţilor.
Dna Liliana HORGA a vorbit cu dl ing. Alexandru Bratu pentru a realiza o
propunere de siglă a Congresului în termen de 14 zile.
Se va solicita şi organizatorului de evenimente Events Design să facă o
propunere pentru sigla Congresului.

3. Diverse
Dl Gheorghe ISPAS prezintă articolul domnului Sabin Florea „Geometria secţiunii
transversale a lucrărilor de artă”, care a fost editat de redactorul revistei Drumuri

Poduri Alina Iamandei şi din care au fost tăiate părţi care nu erau tocmai tehnice
şi mai mult personale.
Se supune la vot dacă articolul va fi prezentat în revistă sub forma lui originală
sau sub forma editată. Se aprobă forma lui orginală, exact cum a fost scris de dl
Sabin Florea.
Şedinţa se încheie.

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

