
 
 

 

 

 

H O T Ă R Â R I 

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

din data de 27 aprilie 2017 

- Bucureşti - 

 

Ordinea de zi: 

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 

    Modificări la Circulara 1: 

 Mesajul de întâmpinare la congres a ministrului transporturilor se va 

completa cu  numele acestuia. 

 Lista Comitetului de Organizare trebuie să menționeze întâi funcţia şi 

apoi numele persoanei. 

 Se numeşte dl Radu Andrei ca preşedinte şi dl Mihai Iliescu ca 

vicepreşedinte al Comitetului Ştiinţific. Membrii Comitetului Ştiinţific vor fi 

menționați în ordine alfabetică. 



 
 

 Comitetul de Organizare va prezenta în termen de o săptămână forma 

finală electronică a Circularei. A.P.D.P. Central va transmite documentul 

la filiale pentru ultimele observaţii. 

 Raportorii pentru temele congresului sunt:  

o Tema 1 – prof.dr.ing. Gheorghe Lucaci,  

o Tema 2 – conf.dr.ing. Valentin Anton 

o Tema 3 – conf.dr.ing. Gavril Hoda. 

 

2. Revizuirea statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 

A.P.D.P. 

Dl Gheorghe Lucaci este numit responsabil pentru revizuirea Statutului şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare A.P.D.P. 

 

3. Funcţionarea Biroului Permanent 

3.1. Responsabilităţile membrilor Biroului Permanent sunt: 

 Anton Valentin     – în calitate de președinte, va coordona activitățile  

      principale la nivel central ale asociației. 

 Tiron Dorina        – în calitate de prim-vicepreședinte se va implica 

    direct în cadrul Comitetului de Organizare  

     al Congresului. 

 Lucaci Gheorghe – în calitate de vicepreședinte, va coordona 

     revizuirea statutului şi a R.O.F.-ului,  

   –va realiza evaluări asupra revistei Drumuri-Poduri. 

 Tănăsescu Anghel – în calitate de vicepreședinte, va coordona 

    legăturile asociației cu C.N.A.I.R.,  

– va coordona organizarea şedinţelor Consiliului  

Naţional şi a Adunărilor Generale. 

 Borbeli Cristian       – va coordona activitățile asociației legate de  

certificarea profesională,  

      – va coordona activitatea revistei Drumuri-Poduri; 

 Horga Liliana           –  va coordona situaţia financiara a asociației, 

                –  va participa la actualizarea paginii WEB. 



 
 

 Munteanu Radu     – va asigura coordonarea legăturilor cu  

Ministerul Transporturilor şi C.N.A.I.R. 

 Raicu Gheorghe    – va asigura legătura cu filiale teritoriale şi    

                                             consultanţă pentru Adunarea Generală; 

 Zbarnea Constantin – participă la organizarea congresului 

       – va coordona pagina WEB. 

3.2. La ședințele de Biroului Permanent vor fi invitați preşedinţii de filiale 

(care nu sunt membri ai biroului). De asemenea pot participa în calitate 

de observatori, cu anunţare prealabilă, membrii filialelor A.P.D.P. 

3.3. Hotărârile Biroului Permanent vor fi supuse aprobării membrilor 

Consiliului Naţional. În acest sens poate fi folosită ca metodă de lucru 

„votul electronic”. 

3.4 La şedinţele de Consiliu Naţional, deciziile vor fi prezentate 

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

 

4. Evaluarea revistei Drumuri – Poduri 

Biroul Permanent desemnează pe domnii: Lucaci Gheorghe şi Borbeli Cristian 

pentru 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 

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. 

 

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

Domnii Valentin Anton şi Cristian Borbeli sunt desemnați ca responsabili cu 

actualizarea broşurii de prezentare a A.P.D.P. 



 
 

 

7. Diverse 

7.1. Biroul Permanent aprobă hotărârea Adunării Generale A.P.D.P., 

Timişoara, din data de 31 martie 2017. 

7.2. 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.  

7.3. Biroul Permanent aprobă prelungirea contractului dnei ing. Artemiza 

Grigoraş, în funcţia de secretar general A.P.D.P., pentru o perioadă de 

2 ani. 

7.3. Biroul Permanent aprobă raportul întâlnirii privind certificarea 

profesională de la Ministerul Dezvoltării, în data de 26 aprilie prezentat 

de Dl Borbeli. Raportul complet asupra întâlnirii se va afișa pe pagina 

WEB. 

7.4. Biroul Permanent propune calendarul următoarelor şedinţe: 

 Ședință Birou Permanent A.P.D.P. şi Comitet de Organizare al 

Congresului - 25 mai 2017 - Iaşi 

 Ședință Consiliu Naţional A.P.D.P. - 22-23 iunie 2017 – Brașov  

 

 

Conf.dr.ing. Valentin ANTON 

Preşedinte A.P.D.P. 

 

 

Bucureşti - 27 aprilie 2017 


