
 

PROCES VERBAL 

Birou Permanent, Sâmbăta de Sus  

12 august 2020 

Participanţi: 

 Membrii biroului 

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

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

- 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. Nominalizare persoană pentru vot schimbare statut PIARC; 

2. Informare privind stadiul procesului împotriva Danielei Jerca; 

3. Informare privind  situaţia revistei Drumuri-Poduri pentru semestrul I 2020; 

4. Nominalizare persoană în Comiteteul Tehnic de Specialitate al Ministerului 

Lucrărilor Publice şi Dezvoltării; 

5. Răspuns detaliat pentru Consiliul Concurenţei; 

6. Decizie cu privire la colecţia de reviste din domeniul de specialitate; 

7. Proiect pentru certificarea profesională a firmelor din construcţii. 

 

1. Nominalizare persoană pentru vot schimbare statut PIARC 

Dl Gheorghe LUCACI menţionează că dânsul are drept de vot, în calitate de 

membru de drept în Consiliul General PIARC. Consideră că ar trebui să pregătim 

rapoarte naţionale pentru Congresul Mondial PIARC, ce va avea loc la Praga în 

2023. De asemenea, se poate lua în considerare şi finanţarea unui premiu. 

Se aprobă ca dl Gheorghe Ispas, preşedintele A.P.D.P., să fie persoana ce va 

reprezenta Comitetul Naţional Român al PIARC, privind votarea modificărilor la 

statutul PIARC. 



 

2. Informare privind stadiul procesului împotriva Danielei Jerca 

Dna Artemiza GRIGORAŞ informează Biroul despre adresa primită în data de 3 

august de la Daniela Jerca, care solicită o amânare a plăţii prejudiciului adus şi 

comunică intenţia de a vinde apartamentul pe care îl deţine. Dna avocat Florea i-

a răspuns în numele A.P.D.P., faptul că ne-am manifestat tot timpul îngăduinţa 

faţă de situaţia familială a dnei Jerca, neformulând plângere penală pentru 

infracţiunea săvârşită. Aşteptăm să comunice imediat detalii referitoare la 

vânzarea imobilului şi suma pe care înţelege să o achite din debitul restant. 

 

3. Informare privind  situaţia revistei Drumuri Poduri pentru semestrul I 2020 

Dna Artemiza GRIGORAŞ informează Biroul că revista Drumuri Poduri reuşeşte 

să se susţină din veniturile strânse, acoperind aproape în totalitate cheltuielile cu 

editarea, tipărirea şi distribuirea. În continuare, ne ocupăm de a aduce noi 

abonamente şi publicitate în revistă, pentru asigurarea unor venituri 

corespunzătoare bunei desfăşurări a activităţii. 

Se aprobă ca A.P.D.P. să suporte contribuţiile aferente salariilor pe ianuarie 2020 

şi TVA-ul restant pentru SC Media Drumuri Poduri SRL. 

 

4. Nominalizare persoană în Comiteteul Tehnic de Specialitate al 

Ministerului Lucrărilor Publice şi Dezvoltării 

Pentru comitetul tehnic de specialitate CTS A (Subcomisia construcţii căi de 

comunicaţii terestre şi construcţii aferente transportului pe şine), propunem 

următorii specialişti: 

– prof.dr.ing. Florin BELC – membru titular 

– ing. Mircea CONŢIU – membru supleant 

Pentru comitetul tehnic de specialitate CTS B (Subcomisia construcţii căi de 

comunicaţii terestre şi construcţii aferente transportului pe şine), propunem 

următorii specialişti: 

– ing. Gheorghe ISPAS – membru titular 

– dr.ing. Flavius PAVĂL  – membru supleant 

Se vor trimite curriculum vitae aferente. 

 



 

5. Răspuns detaliat pentru Consiliul Concurenţei 

Referitor la solicitarea de informaţii şi documente privind investigaţia sectorială pe 

piaţa lucrărilor de modernizare, întreţinere şi reparaţii de drumuri, se va comunica 

că am transmis la filialele noastre, dar nu am primit informaţii relevante. 

 

6. Decizie cu privire la colecţia de reviste din domeniul de specialitate 

Se va întreba la filiale dacă au nevoie de numere mai vechi ale revistei Drumuri 

Poduri. Se vor scana toate revistele numerele 1 (iulie 1991) – 255 (decembrie 

2018) şi se va face o bibliotecă virtuală ce va fi disponibilă pe site-ul A.P.D.P. 

Restul numerelor din 2019-2020 vor putea fi achiziţionate în forma tipărită, contra 

cost. 

 

7. Proiect pentru certificarea profesională a firmelor din construcţii 

La momentul actual nu se vor întreprinde alte acţiuni în ce priveşte proiectul 

pentru certificarea profesională a firmelor din construcţii. 

 

Diverse 

Dra Liliana HORGA propune să se renoveze apartamentul, unde se află sediul 

A.P.D.P. Va încerca să trimită pe cineva să facă o evaluare a costurilor. Se 

aprobă. 

Dl Gheorghe LUCACI informează Biroul despre deschiderea unui centru de 

conferinţe lângă Hotelul Timişoara, al cărui spaţiu poate fi folosit pentru 

organizarea Congresului Naţional de Drumuri şi Poduri din anul 2022. Cu ocazia 

Congresului, speră să organizăm şi un seminar internaţional al PIARC. 

 

Şedinţa se încheie. 

 

 

             Întocmit, 

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

 


