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PROCES VERBAL 

Birou Permanent, Bucureşti  

27 aprilie 2017 

Participanţi: 

Membrii biroului. 

Preşedinte de onoare al A.P.D.P. ing. Ştefan IONIŢĂ, dir.gen. C.N.A.I.R. 

Invitați – toți președinții de filiale care nu sunt membri ai biroului permanent: 

- Filiala A.P.D.P. Bacău - dna ing. Lenuţa ARDELEANU  

- Filiala A.P.D.P Muntenia - dl ing. Costel HORGHIDAN 

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

 

De la şedinţă lipseşte  dl prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI, care nu a putut participa din 

motive obiective.  

 

Ordinea de zi este următoarea: 

1. Aspecte privind organizarea Congresului Naţional de Drumuri şi 

Poduri, Iaşi, septembrie 2018. 

2. Revizuirea statutului şi Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare A.P.D.P. 

3. Funcţionarea Biroului Permanent. 

4. Evaluarea revistei Drumuri – Poduri. 

5. Sistemul de comunicare I.T. cu filialele şi membrii Consiliului 

Naţional; actualizare site www.apdp.ro 

6. Actualizare broşura de prezentare A.P.D.P. 

7.  Diverse. 

 

1 - Aspecte privind organizarea Congresului Naţional de Drumuri şi Poduri,  

Iaşi, septembrie  2018 

Dna Tiron informează că a avut o întâlnire cu reprezentantul media, care se va 

ocupa de Circulara 1 şi 2 şi în termen de o săptămână se va prezenta forma finală 

electronică a acesteia. Se va transmite la A.P.D.P. Central, de unde urmează a fi 

difuzată la filiale pentru observaţii. Ar dori ca termenul de predare al Circularei să fie 

1 iunie 2017. Se aşteaptă poze de la Marin Costel, pentru temele congresului. 
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Dl Zbarnea întreabă dacă datele de transmitere a rezumatelor rămân cele 

menţionate în Circulară. Da. Formatul Circularei va fi ceva mai mare ca A5. 

Menţionează că poza ministrului este neclară, dar aşa a fost transmisă de la 

Cabinetul acestuia. 

Dl Anton propune pentru discuții următoarele aspecte legate de organizarea 

Congresului - Circulara I: 

 Mesajul ministrului trebuie însoțit de numele acestuia; 

 Lista Comitetului de Organizare ar trebui să menționeze întâi funcţia şi apoi 

numele persoanei; 

 Comitetul Științific.  

o Ca urmare a propunerii formulate anterior, în şedinţa de Birou 

Permanent din 2 februarie 2017, dl. Radu Andrei a fost desemnat ca 

președinte al Comitetului Ştiinţific. Domnul profesor a comunicat 

telefonic faptul că este dispus să coordoneze activitatea Comitetului 

Ştiinţific în calitate de preşedinte. De asemenea, dumnealui  propune 

ca pentru această activitate să fie desemnat şi dl. Mihai Iliescu în 

calitate de vicepreşedinte. În Circulara I restul membrilor Comitetului 

Ştiinţific vor fi menționați în ordine alfabetică. 

o Raportorii pentru temele congresului, numiţi în şedinţa de Birou 

Permanent din 2 februarie 2017, sunt: Tema 1 – Gheorghe Lucaci, 

Tema 2 – Valentin Anton şi Tema 3 – Constantin Zbarnea. Se propune 

ca pe fiecare temă să fie câte un singur raportor, care îşi poate crea 

propria echipă. Dl Anton propune pentru Tema 2 pe dl. David Suciu şi 

dna. Rodica Cadar. Membrii biroului sunt de părere sa nu se realizeze 

aceasta modificare. Referitor la Tema 3 dl Zbarnea renunţă la funcţia 

de raportor, dânsul fiind ocupat cu problemele organizatorice.  

o Domnul Anton propune ca raportor pentru Tema 3 pe dl Gavril Hoda. 

o Membrii biroului aprobă componenţa Comitetului Ştiinţific şi raportorii 

pe teme strategice:  

 Preşedinte al Comitetului Științific - Radu Andrei 

 Vicepreședinte al Comitetului Științific – Mihai Iliescu 

 Raportorii pe teme: - Tema 1 – Gheorghe Lucaci,  

    - Tema 2 – Valentin Anton  

    - Tema 3 – Gavril Hoda. 
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 Limbile oficiale 

o Din circulară se va scoate ultima propoziţie referitoare la limbile 

internaţionale  ale congresului. 

 Comitetul de Organizare a Congresului  

o Este absolut necesar ca toți colegii, membri ai Comitetului de 

Organizare din filialelor implicate în organizarea Congresului, să 

colaboreze între ei şi de asemenea, să colaboreze cu D.R.D.P. Iași  în 

organizarea congresului. 

o Comitetul de organizare va analiza posibilitatea organizării în data 

vineri 21 septembrie 2018 o masa de seară pentru circa 100 persoane 

la un restaurant în zonă.  

o Masa de prânz se va asigura la hotelurile unde sunt cazaţi participanţii: 

Internaţional, Ramada şi Moldova. 

o În discuții se menționează o serie de variante pentru vizite: persoane 

însoțitoare şi pentru vizita tehnică. Acestea vor fi programate ulterior. 

 

2. Revizuirea statutului şi a Regulamentului de Organizare şi de Funcţionare 

A.P.D.P. 

Dl Anton menționează faptul ca în planul de activitate al asociației pentru anul 2017 

este prevăzută activitatea de revizuire a Statutului şi Regulamentului de Organizare 

şi Funcționare al A.P.D.P. Se menționează dorința ca documentele asociației să fie 

revizuite în cadrul filialelor. 

Dna Artemiza Grigoraș înmânează o copie a documentelor menționate mai sus, 

tuturor participanților în vederea analizei, studierii şi eventual a formulării de 

propuneri de modificare de către membrii filialelor. 

 

3. Funcţionarea Biroului Permanent 

În urma discuțiilor, în cadrul ședinței, s-au formulat următoarele propuneri de 

activităţi pentru membrii biroului: 

- Anton Valentin     – în calitate de președinte, va coordona activitățile  

principale la nivel central ale asociației. 

- Tiron Dorina         – se va implica direct în cadrul Comitetului de Organizare  

al Congresului; 

- Lucaci Gheorghe  – revizuirea statutului şi a R.O.F.-ului,  
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– evaluări asupra revistei Drumuri – Poduri. 

- Tănăsescu Anghel  – coordonarea legăturilor asociației cu C.N.A.I.R.,  

– organizarea şedinţelor Consiliului Naţional şi a  

    Adunărilor Generale. 

- Borbeli Cristian        – implicare în activitățile asociației legate de  

certificarea profesională,  

 – coordonarea revistei Drumuri – Poduri; 

- Horga Liliana            – coordonarea situaţiei financiare a asociației, 

            –  actualizare a paginii WEB. 

- Munteanu Radu        – coordonarea legăturilor cu Ministerul Transporturilor  

şi C.N.A.I.R. 

- Raicu Gheorghe        – coordonare filiale teritoriale şi consultanţă pentru  

Adunarea Generală; 

- Zbarnea Constantin  – organizarea congresului 

   – coordonare pagina WEB. 

Dl Anton formulează următoarele propuneri: 

- Ședințele Biroului Permanent să capete un caracter deschis. În acest sens la 

toate ședințe de birou vor fi invitați permanenți preşedinţii de filiale (care nu 

sunt membri ai biroului). De asemenea pot participa ca observatori orice 

membri A.P.D.P 

- Procesele verbale ale ședințelor de Birou Permanent, precum şi Hotărârile 

Biroului Permanent vor apare în format electronic pe site-ul www.apdp.ro  

- Hotărârile Biroului Permanent vor fi supuse aprobării membrilor Consiliului 

Naţional. În acest sens poate fi folosită ca metodă de lucru „votul electronic”. 

- La şedinţele de Consiliu Naţional, deciziile vor fi prezentate participanților în 

timp real, (pe ecran), cu ajutorul proiecției video. 

Dl Ioniţă îşi prezintă susţinerea pentru A.P.D.P.: 

- Dacă este nevoie de semnarea vreunui memorandum, va semna alături de 

A.P.D.P. 

- Este de dorit ca studenţii să fie mai implicaţi în activitatea asociaţiei, pentru a 

se cunoaște mai bine punctul lor de vedere asupra problemelor pregătirii de 

specialitate si a viitoarei activităţi profesionale. 

- Transparenţă mai mare în ceea ce priveşte activitatea asociaţiei; deciziile să 

fie comunicate rapid membrilor filialelor.  
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- Solicită colaborarea asociaţiei pentru modificarea normelor tehnice. 

 

4. Evaluarea revistei Drumuri – Poduri 

Dl Anton menționează faptul că în planul de activitate al asociației pentru anul 2017 

este prevăzută activitatea de susținere a revistei Drumuri – Poduri.  

În acest sens, Biroul Permanent propune desemnarea domnilor: Lucaci Gheorghe şi 

Borbeli Cristian pentru activitățile legate de coordonarea revistei. În egală măsură, 

filialele asociației trebuie să se implice în activitățile de susținere a publicației cu 

contribuțiile membrilor A.P.D.P.         

 

5. Sistemul de comunicare IT cu filialele şi membrii Consiliului Naţional; 

actualizare site www.apdp.ro 

Dl Anton formulează următoarele propuneri: 

- În vederea realizării unei colaborări eficiente cu membrii asociației, pagina de 

internet a asociației trebuie actualizată în permanenţă. În acest sens, colegii: 

Horga Liliana şi Zbarnea Constantin vor coordona, din partea Biroului 

Permanent, conținutul  paginii WEB. Dna Artemiza Grigoraș va actualiza (prin 

intermediul colaboratorului IT), pagina WEB a asociației. 

- Procesele verbale ale ședințelor de Birou Permanent, precum şi Hotărârile 

Biroului Permanent vor afișate pe pagina WEB.  

 

6. Actualizare broşura de prezentare A.P.D.P.  

În cadrul discuțiilor s-au formulat o serie de propuneri asupra modificărilor la broşura 

APDP ediția 2014. Se numesc responsabili: Domnii Anton Valentin şi Borbeli Cristian 

se vor ocupa de revizuirea broșurii de prezentare. 

 

7. Diverse 

o Biroul Permanent aprobă hotărârea Adunării Generale A.P.D.P., Timişoara, 

din data de 31 martie 2017. 

o Biroul Permanent aprobă emiterea unui document de confirmare a calităţii de 

„Membru de onoare” al A.P.D.P. pentru toţi membri de onoare existenţi 

(Balcan Viorel, Boicu Mihai, Cacuci Dumitru, Cojocaru Voicu, Dorobanţu 

Stelian, Gheorghe Ioan, Pricop Mihai Radu, Raicu Gheorghe, Florea Sabin, 

Paşnicu Alexandru, Alexa Ioan, Burnei George. 
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o Se aprobă prelungirea contractului dnei ing. Artemiza Grigoraş, în funcţia de 

secretar general A.P.D.P., pentru o perioadă de 2 ani. 

o Dl Borbeli prezintă concluziile întâlnirii privind certificarea profesională de la 

Ministerul Dezvoltării, în data de 26 aprilie şi la care a participat împreună cu 

dl Anton. Raportul complet asupra întâlnirii se va afișa pe pagina WEB. 

o Dl Tănăsescu solicită să ne mobilizăm pentru ca certificarea să fie menţinută 

la A.P.D.P. Propune ca fiecare filială să facă un material de prezentare pentru 

certificare. 

o Dl Horghidan formulează următoarele propuneri:  

- să se execute un singur material de prezentare, care să includă 

toate filialele.  

- modificare la statut: Preşedinţii de filiale să fie membrii de drept în 

Biroul Permanent, cu drept de vot. 

o Se propune calendarul următoarelor şedinţe: 

 Birou Permanent si Comitetul de Organizare al Congresului - 25 mai 

2017 - Iaşi 

 Consiliu Naţional - 22-23 iunie 2017 –  

Dna Liliana Horga propune desfășurarea ședinței în Municipiul Brașov;  

Dl Costel Horghidan propune desfășurarea ședinței în Municipiul Ploiești. 

 

 

Şedinţa se încheie. 

 
 
 
 
             Întocmit, 

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