HOTĂRÂRI
adoptate în şedinţa Consiliului Naţional A.P.D.P.
din data de 23 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. Consiliul Naţional 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.
Cu această ocazie ne exprimăm mulţumirea şi toată gratitudinea pentru
gestul colegului nostru, ing. Sabin FLOREA.

2. Informare asupra activităţii Biroului Permanent
2.1. 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 financiară 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.

Se completează lista cu sarcina: „Urmărirea relaţiilor internaţionale”. Răspunde:
dl preşedinte Anton şi dna secretar Grigoraş.
2.2. Se aprobă hotărârile luate la şedinţa de Birou Permanent din 27 aprilie
2017 şi şedinţa de la Iaşi, din 25 mai 2017.

3. Informare asupra organizării Congresului Naţional de Drumuri şi Poduri,
Iaşi, septembrie 2018
Consiliul Naţional aprobă:
3.1. Realizarea de precontracte cu 4 hoteluri (Ramada, Internaţional, Unirea
şi Moldova), obţinându-se un număr de 360 locuri de cazare;
3.2. Asigurarea de autocare pentru transportul participanţilor între sălile de
congres şi hoteluri;
3.3. Realizarea programului pentru însoţitori cu vizitarea municipiului Iaşi,
Palas Mall, monumente istorice, muzee;
3.4. Realizarea de vizite tehnice: pe DN 29, care leagă Botoşani de Suceava,
cu oprire la Suceviţa pentru prânz; lucrări avansate de reabilitare, pe Leuşeni
spre Chişinău şi la Cricova, Republica Moldova; traseul de la Iaşi – Tg. Frumos
– Botoşani – Suceava.
3.5. Distribuţia Circularei 1 în formatul existent la filialele teritoriale. Acţiunea
se va desfăşura în cursul şedinţei de Consiliu Naţional.
3.6. Retipărirea Circularei 1 într-un număr de 200 exemplare, de către S.C.
Media Drumuri-Poduri, cu revizuirea procesării textului şi a formatului grafic.
3.7. Raportorii vor încuraja popularizarea acţiunii de organizare a congresului
şi vor solicita colegilor şi colaboratorilor transmiterea de rezumate pentru
viitoarele comunicări ştiinţifice.
3.8. Tipărirea volumului care va conţine rapoartele fiecărui coordonator de
temă, cu prezentarea pe scurt a lucrărilor.
3.9. Secretariatul A.P.D.P. va transmite apelul pentru comunicări la toţi membrii
asociaţiei.

4. Calendarul revizuirii Statutului A.P.D.P. şi a Regulamentului
4.1. Observaţiile privind modificările la statutul A.P.D.P. şi Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare vor fi transmise la A.P.D.P. Central.
5. Situaţia economică a revistei Drumuri – Poduri
5.1. 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.
5.2. Se va dezbate posibilitatea măririi cotizaţiei de membru A.P.D.P., pentru a
cuprinde şi costul abonamentului la revista Drumuri-Poduri, în cadrul şedinţei de
Consiliu Naţional din toamnă.
6. Diverse
Se aprobă următoarele:
6.1. Organizarea unui simpozion (la nivel naţional) privind mixturile asfaltice,
împreună cu societatea STRABAG, după data de 15 august. Răspunde: dl ing.
Anghel TĂNĂSESCU.
La data de 10 iulie se va desfăşura simpozionul „Trotuarele la nivelul căii de
rulare”. În data de 4 august, orele 15.00, sunt invitaţi toţi membrii Consiliului
Naţional, la Belciugatele, pentru a sărbători „Ziua Drumarului”.
6.2. Solicitarea dlui conf.dr.ing. Adrian BOTA pentru decontarea sumei de 1000
euro, cheltuieli de deplasare pentru şedinţa CT AIPCR de Poduri, ce a avut loc
la Madrid, în luna aprilie 2017.
6.3. Bugetul de deplasare pentru dl prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI şi dl
conf.dr.ing. Valentin ANTON, privind participarea la şedinţa de Comitet Executiv
şi Consiliu AIPCR, ce va avea loc în luna octombrie la Bonn.
6.4. Consiliul Naţional hotărăşte ca Biroul Permanent să analizeze şi să aprobe
finanţarea deplasărilor în străinătate, la manifestările ştiinţifice sau la şedinţele

AIPCR, a membrilor A.P.D.P. Solicitările trebuie formulate către Biroul
Permanent, cu cel puţin 15 zile înaintea efectuării deplasării. Suma limită pentru
decontare din partea A.P.D.P. este de maximum 1000 euro.
6.5. Înlocuirea preşedintelui comisiei de atestare a filialei Bucureşti, dl ing. Petre
DUMITRU, ca urmare a demisiei acestuia, cu dl ing. Anghel TĂNĂSESCU,
preşedintele filialei.

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