HOTĂRÂRI
adoptate în şedinţa Biroului Permanent A.P.D.P.
din data de 13 octombrie 2017
- Bucureşti Ordinea de zi:
1. Aspecte privind organizarea Congresului Naţional de Drumuri
şi Poduri, Iaşi, septembrie 2018;
2. Modificare statut A.P.D.P. şi R.O.F.;
3. Situaţia financiară la A.P.D.P. Central (cheltuieli cu congresul;
evaluare asupra dinamicii cheltuielilor);
4. Semnături autorizate la bancă, pentru A.P.D.P. Central;
5. Diverse.
1. Aspecte privind organizarea Congresului Naţional de Drumuri şi Poduri,
Iaşi, septembrie 2018
Rezumate primite


Se aprobă prelungirea termenului de predare al rezumatelor pentru: 31
ianuarie 2018.

Pachetul de sponsorizare


Membrii Biroului vor transmite propuneri cu oferte pentru sponsorii de
aur, argint, bronz şi partener şi sumele atribuite fiecărei categorii de
sponsorizare. Pentru sponsorul de platină, se va considera suportarea
cheltuielilor cu cina şi se va denumi: sponsorizarea unui eveniment al
congresului. Termen de finalizare: şedinţa de Consiliu Naţional din
decembrie 2017.

Standuri expoziţionale


Se aprobă preţul de 15 euro/mp/zi de congres. Dl ing. Zbarnea va realiza
o schiţă cu împărţirea pe standuri, în funcţie de spaţiul destinat expoziţiei
în sala Atrium.

Precontracte pentru cazare


Dna ing. Tiron se angajează ca până în luna decembrie, la şedinţa de
Consiliu, să meargă la toate hotelurile să facă precontract pentru cazare.

2. Modificare statut A.P.D.P. şi R.O.F.
Având în vedere că dl prof. Lucaci nu a putut fi prezent la şedinţa de astăzi şi
termenul de prezentare al observaţiilor este de 31 octombrie 2017, se ia notă că
ele sunt în desfăşurare şi se va respecta termenul aprobat.
3. Situaţia financiară la A.P.D.P. Central
Dna ec. Daniela Jerca va face o situaţie pe categorii de cheltuieli, cu personalul,
cu chiria, cu deplasările, cu utilajele, cu revista, etc., după care se va putea
decide ce cheltuieli sunt obligatorii şi la ce se poate renunţa.
Dra ing. Horga se angajează, ca responsabil pe partea financiară, să facă o
informare privind situaţia cheltuielilor, în cadrul şedinţei de Consiliu Naţional din
decembrie 2017, având la dispoziţie situaţia ce va fi întocmită de dna Jerca.
Se va insista la filiale teritoriale, la D.R.D.P.-uri şi C.N.A.I.R. pentru a susţine
deplasările la manifestări internaţionale.
4. Semnături autorizate la bancă, pentru A.P.D.P. Central
Se aprobă ca la semnătura a doua să fie dl ing. Cristian Borbeli, în locul dlui
ing. Anghel Tănăsescu.
5. Diverse
o Broşura de prezentare a A.P.D.P. -

Dl Costel Marin va prezenta o

machetă a acestei broşuri, cu o grafică nouă, până la şedinţa de Consiliu
Naţional din luna decembrie 2017. De asemenea, va realiza un template

pentru cărţi de vizită cu sigla A.P.D.P., care vor fi puse la dispoziţia
tuturor membrilor Consiliului.
o Model certificat membru de onoare - Dl Costel Marin va prezenta un
model de certificat membru de onoare, până la şedinţa de Consiliu
Naţional din luna decembrie 2017.
o Agende şi calendare 2018 - Se aprobă realizarea a 100 agende, 100
calendare şi 100 pixuri. Valoarea cheltuielii este de 3300 lei.

dr.ing. Valentin ANTON
Preşedinte A.P.D.P.
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