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PROCES VERBAL 

Consiliu Naţional, Bucureşti  

23 noiembrie 2018 

 

Participanţi: 

 Membrii Consiliului Naţional 

- 21 membri ai Consiliului şi 2 membri supleanţi 

 

 Invitaţi   

- Filiala A.P.D.P. Moldova – dl ing. Ovidiu Mugurel LAICU 

- Administrator S.C. Media Drumuri-Poduri – dl Costel MARIN 

- 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 

 

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 
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1. Informare asupra desfăşurării congresului 

Dl Valentin ANTON prezintă ordinea de zi a şedinţei şi menţionează că la rezoluţia 

congresului, dl Tănăsescu a făcut o propunere de modificare, iar dna Tiron a propus 

să avem şi o sinteză a rezoluţiei. La Biroul Permanent s-a propus ca Documentele 

Finale să fie inscripţionate pe CD şi se vor distribui la toţi participanţii la congres. Se 

aprobă. 

Dl Anghel TĂNĂSESCU mulţumeşte dlui dir. Laicu şi echipei dânsului pentru 

organizarea deosebită a congresului. Dl Laicu mulţumeşte pentru aprecieri şi spune 

că satisfacţia este mare, deoarece congresul s-a organizat cu angajaţii D.R.D.P. Iaşi, 

în regie proprie. 

Dl Gheorghe LUCACI propune să punem materialele pe site, atât cele de la congres 

cât şi cele anterioare. Se aprobă. 

Dna Elena GHINERARU consideră că ar trebui să aducem mai mulţi sponsori, să 

adunăm mai multe persoane în jurul nostru, nu numai drumari, dar şi din alte 

categorii de activităţi, economişti şi jurişti. 

 

2. Informare asupra şedinţei Comitetului Executiv şi a Comitetelor 

Naţionale AIPCR, Yokohama, octombrie 2018 

Dl Gheorghe LUCACI face o scurtă informare despre participarea la Yokohama. Se 

propune schimbarea denumirii AIPCR sau World Road Association, doar în PIARC. 

Menţionează că s-a oferit să facă un raport naţional pentru Congresul Mondial de la 

Abu Dhabi, dar nu a primit nici un răspuns de la CNAIR. Oricum, s-au înscris doar 14 

ţări pentru prezentare rapoarte naţionale. Propune dacă putem, să organizăm o 

competiţie naţională, pentru prezentare lucrări la congres. În anul 2007 am 

sponsorizat un premiu în valoare de 3000 euro, iar reprezentantul ţării a fost în juriu. 

Congresul PIARC din 2023 s-a aprobat a se desfăşura la Praga. 

Manualul de siguranţă rutieră, de gestiune a patrimoniului şi manualul ITS se 

regăsesc pe site-ul PIARC. 

Dl Constantin ZBARNEA informează că dânsul este redactorul şef al Manualului de 

gestionare a patrimoniului, care în momentul de faţă, se află în stadiul de revizuire. 

Crede că ar trebui tradus în limba română, dar pentru aceasta trebuie să facă 

CNAIR o solicitare oficială. Se va face o adresă ce se va înainta directorului general. 
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Dl Gheorghe ISPAS spune că MDRAP conduce activitatea de revizuire a 

normativelor, dar ar trebui să fie Ministerul Transporturilor, ca înainte. Propune 

traducerea celor 3 Manuale şi să facem adresă către directorul general pentru 

aprobare. Să se ia dreptul de copyright de la PIARC. 

 

4. Dezvoltare asupra Pregătirii Profesionale Continue, în parteneriat cu 

Universităţile 

Dl Valentin ANTON prezintă programele de învăţământ şi solicită aprobarea 

Consiliului pentru înfiinţarea unui grup de lucru, care să stabilească o strategie. Se 

va face consultarea principalilor actori pentru a afla ce domenii sunt utile şi 

dezvoltarea lor împreună cu Universităţile. Curs acreditat ARACIS. Se aprobă 

realizarea unui grup de lucru. Se va face un material ce se va înainta la CNAIR. 

Dl Gheorghe ISPAS acuză că nu mai există formare profesională după anul 2001. 

Nu s-a făcut niciodată, deşi există obligativitatea prin contractul colectiv de muncă. 

Se simte lipsa muncitorilor calificaţi în domeniu.  

Dl Valentin ANTON arată că există un document privind pregătirea profesională, 

care s-a transmis la CNAIR în anul 2014. Se va face o informare la Adunarea 

Generală. 

 

5. Diverse 

Dl Anghel TĂNĂSESCU menționează că în luna martie a avut loc la Cluj un 

simpozion despre legislaţie. Acesta trebuia să se finalizeze cu aplicaţie directă. 

Comitetele tehnice trebuie, de asemenea, să facă propuneri concrete de realizare a 

rezoluţiilor. 

Dl Gavril HODA subliniază că la după simpozion s-a publicat în revista Drumuri-

Poduri un articol pe larg cu desfăşurarea evenimentului, propuneri şi concluzii. 

Dl Valentin ANTON arată că reuniunile locale sunt binevenite, deoarece cele 

naţionale sunt mai greu de organizat. Documentele scrise trebuie publicate la revistă 

sau postate pe site. 

Dl Constantin ZBARNEA consideră că ar trebui să trimitem observaţii la Minister 

atunci când un HG se află în revizuire. 

Dl Ovidiu BARBIER crede că există o mare problemă în CTE-ul CNAIR şi de aceea, 

A.P.D.P. ar trebui să aibă un reprezentant la CTE. 
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Dl Anghel TĂNĂSESCU recomandă să se facă o propunere scrisă către CNAIR, ca 

A.P.D.P. să aibă reprezentanţi în comisiile tehnice ale Companiei. 

Dl Ovidiu LAICU arată că la D.R.D.P. Iaşi există un contract de colaborare cu 4 

membrii ai A.P.D.P. pe domeniile: geotehnică, poduri, etc. 

Dl Niculai DOBREA consideră că nu există suficient personal calificat (dulgheri, 

fierari betonişti, tehnicieni). De asemenea, actele normative parvin cu greutate în 

teritoriu. 

 

Se aprobă ca Adunarea Generală să fie ţinută la Cluj-Napoca, la sfârşitul lunii martie 

2019. 

 

 

Şedinţa se încheie. 

 

 

             Întocmit, 

      Artemiza GRIGORAŞ 
     Secretar General A.P.D.P. 
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