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PROCES VERBAL 

Birou Permanent, Bucureşti  

23 noiembrie 2018 

Participanţi: 

 Membrii biroului 

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

- 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 Moldova  - dl ing. Ovidiu Mugurel LAICU 

- secretar general – dna ing. Artemiza GRIGORAŞ 

- contabil – dna ec. Daniela JERCA 

 

Ordinea de zi este următoarea: 

1. Informare asupra desfăşurării congresului 

1.1. Raport Comitete ştiinţifice 

1.2. Rezultate financiare 

1.3. Rezoluţia congresului – aprobare 

1.4. Documente finale 

1.5. Al XVI-lea Congres Naţional de Drumuri şi Poduri – Timişoara 

2022 

 
2. Informare asupra şedinţei Comitetului Executiv şi a Comitetelor 

Naţionale AIPCR, Yokohama, octombrie 2018 

 
3. Informare asupra celui de-al 26-lea Congres Mondial al Drumurilor, 

Abu Dhabi, octombrie 2019 
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4. Dezvoltare asupra Pregătirii Profesionale Continue, în parteneriat cu 

Universităţile 

 

5. Diverse 

5.1. Raport privind îndeplinirea programului de activităţi A.P.D.P. 

pentru anul 2018 

5.2. Situaţie cotizaţii restante de la filialele teritoriale 

 

 

1. Informare asupra desfăşurării congresului 

Dl Valentin ANTON face o scurtă prezentare a problemelor de pe ordinea de zi. 

Ca şi la celelalte reuniuni, procesele verbale şi hotărârile au fost puse pe pagina 

de internet a A.P.D.P. 

Dl Anghel TĂNĂSESCU evidenţiază importanţa instrucţiilor tehnice şi 

normative, dar ar trebui să facem un material mai aplicat pe norma care ne 

interesează a fi îmbunătăţită. Propunerile trebuie să se concentreze pe 2-3 

probleme, pentru a putea fi finalizate. 

Dl Valentin ANTON consideră că putem aproba rezoluţia congresului, la care să 

se adauge propunerea făcută de dl Tănăsescu. De asemenea, menţionează 

propunerea dnei Tiron de a avea o sinteză a rezoluţiei congresului. 

Se propune realizarea unui CD inscripţionat care să conţină:  

- Rapoartele celor 3 Teme Strategice ale congresului 

- Rezoluţia congresului 

- Lucrări care nu au fost incluse pe CD-ul cu lucrările ştiinţifice din 

septembrie 2018 

- Lista participanţilor 

- Lista sponsorilor 

- Lista expozanţilor 

 

5. Diverse 

Referitor la cotizaţii, acestea se vor rezolva în perioada ianuarie-februarie 2019, 

înainte de Adunările Generale ale filialelor. 
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În ceea ce priveşte solicitarea dlui Adrian Bota pentru decontarea sumei de 

1000 euro privind cheltuieli cu deplasarea la şedinţa CT AIPCR Poduri în 

Slovenia, nu se aprobă deoarece nu s-a comunicat înaintea deplasării, cum s-a 

hotărât la şedinţa de Consiliu Naţional din iunie 2017. Rezoluţia există şi este 

afişată pe site-ul www.apdp.ro  

 

Şedinţa se încheie. 

 

             Întocmit, 

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