
 
 

 

 

 

H O T Ă R Â R I 

adoptate în şedinţa Biroului Permanent A.P.D.P. 

din data de 22 iunie 2017 

- Poiana Braşov - 

 

Ordinea de zi: 

1. Introducere – Asupra unor probleme ale podurilor din 

România; 

2. Informare asupra activităţii Biroului Permanent;   

3. Informare asupra organizării Congresului Naţional de Drumuri 

şi Poduri, Iaşi, septembrie 2018; 

4. Calendarul revizuirii Statutului A.P.D.P. şi a Regulamentului; 

5. Situaţia economică a revistei Drumuri – Poduri; 

6. Diverse. 

 

 

1. Introducere – Asupra unor probleme ale podurilor din România 

 

    Bază de date privind podurile: 

1.1. Secretariatul A.P.D.P. va face o adresă către directorul general C.N.A.I.R., 

prin care se va prezenta această propunerea formulată de A.P.D.P. de a se 

realiza o bază de date referitoare la lucrările de artă. În acest sens, A.P.D.P. va 

pune la dispoziţie materialele furnizate de dl ing. Sabin FLOREA. 

 

1.2. Biroul Permanent ia notă de oferta dlui ing. Sabin FLOREA de a dona la 

A.P.D.P. 10 harduri de câte 1 Tera cu informaţii despre poduri, constând în 

proiecte complete în format pdf, poze şi literatură tehnică, pe care ar dori să le 

pună la dispoziţia tinerilor ingineri. 



 
 

1.3. Biroul Permanent este, de principiu, de acord cu sprijinirea tipăririi vol. 2 

„Podul. Creaţie, trăire şi cunoaştere” (autor ing. Sabin FLOREA), într-un tiraj de 

500 ex.  

 

2. Informare asupra organizării Congresului Naţional de Drumuri şi Poduri, 

Iaşi, septembrie 2018 

2.1.    Circulara 1 se va difuza în forma existentă la filialele teritoriale şi se va  

analiza posibilitatea tipăririi unui nou număr de exemplare, în alt format, la filiala 

Transilvania, Cluj-Napoca; 

 

2.2. Raportorii vor încuraja popularizarea acţiunii de organizare a congresului 

şi vor solicita colegilor şi colaboratorilor transmiterea de rezumate pentru 

viitoarele comunicări ştiinţifice.  

 

2.3. Secretariatul A.P.D.P.  va transmite apelul pentru comunicări la toţi membrii 

asociaţiei. 

 

3. Calendarul revizuirii Statutului A.P.D.P. şi a Regulamentului  

3.1. Observaţiile privind modificările la statutul A.P.D.P. şi Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare vor fi transmise la A.P.D.P. Central.  

 

4. Situaţia economică a revistei Drumuri – Poduri  

4.1. Se aprobă ca A.P.D.P. să susţină tipărirea revistei şi distribuţia, printr-o 

sumă de 6.000 lei/lună. Pentru aceasta se va face un contract de publicitate 

între A.P.D.P. şi S.C. Media Drumuri-Poduri. 

 

5. Diverse 

Se aprobă următoarele: 

5.1.  Organizarea unui simpozion privind mixturile asfaltice, cu colaborarea 

societăţii STRABAG. Răspunde: dl Anghel TĂNĂSESCU. 



 
 

5.2. Înlocuirea preşedintelui comisiei de atestare a filialei Bucureşti, dl ing. Petre 

DUMITRU, ca urmare a demisiei acestuia, cu dl ing. Anghel TĂNĂSESCU, 

preşedintele filialei.  

 

5.3. Analizarea solicitării dlui conf.dr.ing. Adrian BOTA pentru decontarea 

cheltuielilor avute cu şedinţa CT AIPCR de Poduri, ce a avut loc la Madrid, în 

luna aprilie 2017. Se va înainta propunerea Consiliului Naţional. 

 

 

 

Conf.dr.ing. Valentin ANTON 

Preşedinte A.P.D.P.  
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