
 

 

 

H O T Ă R Â R I 

adoptate în şedinţa Consiliului Naţional A.P.D.P. 

din data de 23 noiembrie 2018 

- Bucureşti - 

 

 

Ordinea de zi: 

1. Informare asupra desfăşurării congresului 

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. 

 

 

1. Informare asupra desfăşurării congresului 

 Se va realiza un CD inscripţionat, ce se va distribui tuturor participanţilor 

la congres şi care va conţine:  

- Rapoartele celor 3 Teme Strategice ale congresului 

- Rezoluţia congresului 

- Lucrări care nu au fost incluse pe CD-ul cu lucrările ştiinţifice din 

septembrie 2018 

- Lista participanţilor 

- Lista sponsorilor 

- Lista expozanţilor 

 Se vor posta pe site materialele congresului actual şi cele anterioare. 

 Se aprobă Rezoluţia celui de-al XV-lea Congres Naţional de Drumuri şi 

Poduri, Iaşi, septembrie 2018 



 

 

2. Informare asupra şedinţei Comitetului Executiv şi a Comitetelor 

Naţionale AIPCR, Yokohama, octombrie 2018 

 

Se aprobă înaintarea unei adrese către directorul general cu propunerea de 

traducere a Manualului de siguranţă rutieră, de gestiune a patrimoniului şi 

manualul ITS ale PIARC. 

 

 

4. Dezvoltare asupra Pregătirii Profesionale Continue, în parteneriat cu 

Universităţile  

 

 Se aprobă înfiinţarea unui grup de lucru, ce va face consultarea 

principalilor actori pentru a afla ce domenii sunt utile şi dezvoltarea lor 

împreună cu Universităţile. 

 La Adunarea Generală se va face o informare asupra pregătirii 

profesionale, documente transmise la CNAIR în anul 2014. 

 

5. Diverse 

Se aprobă înaintarea unei propuneri către CNAIR, astfel încât A.P.D.P. să aibă 

reprezentanţi în comisiile tehnice ale Companiei. 

 

Se aprobă ca Adunarea Generală să se desfăşoare la Cluj-Napoca, la sfârşitul 

lunii martie 2019. 

 

Şedinţa se încheie. 

 

 

dr.ing. Valentin ANTON 

Preşedinte A.P.D.P.  
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