
 

 

H O T Ă R Â R I 

adoptate în şedinţa Comitetului Ştiinţific şi a Comitetului de Organizare 

din data de 29 martie 2018 

- Iaşi - 

 

În cadrul şedinţei reunite a Comitetului Ştiinţific şi a Comitetului de 

Organizare pentru cel de-al XV-lea Congres Naţional de Drumuri şi Poduri, 

s-au aprobat următoarele: 

 

 Termenul de notificare a acceptării rezumatelor congresului: 25 aprilie 

2018. Termenul de predare a lucrărilor in extenso: 1 iunie 2018. 

 Achiziţionarea a 350 buc. geantă congres, în valoare de 3,85 euro + TVA 

bucata, cu posibilitatea de suplimentare, dacă numărul de participanţi 

este mai mare. Responsabil: ing. Artemiza GRIGORAŞ. 

 Achiziţionarea a 350 buc. pixuri, în valoare de 0,36 euro + TVA bucata, 

cu posibilitatea de suplimentare, dacă numărul de participanţi este mai 

mare. Responsabil: ing. Artemiza GRIGORAŞ. 

 Achiziţionarea pliantelor cu municipiul Iaşi – responsabil dl ing. 

Constantin ZBARNEA şi a pliantelor cu România – responsabil dl dr.ing. 

Valentin ANTON. 

 Transmiterea unei propuneri de negociere a contractului privind expoziţia 

tehnică, către firma Colloseum Logistic – responsabili cu expoziţia 

tehnică interioară: dl dir. Ovidiu LAICU şi dna ing. Dorina TIRON; 

responsabili cu expoziţia tehnică exterioară: dl dir. Ovidiu LAICU şi dl ing. 

Constantin ZBARNEA. 

 Cazarea la hotelurile Moldova, Ramada, Hilton şi Unirea – responsabil 

cu centralizarea rezervărilor:  ing. Artemiza GRIGORAŞ; responsabil cu 

împărţirea pe camere şi evidenţa rezervărilor: ing. Elena RĂILEANU. 

 Vizita tehnică şi programul persoanelor însoţitoare. Responsabil: dl dir. 

Ovidiu LAICU. 

 Transportul participanţilor către şi de la Palas Mall. Responsabil: dl dir. 

Ovidiu LAICU. 



 

 

 

 Tipărirea Circularei 2, cu termen de finalizare 30 iunie 2018. 

 

În a doua jumătate a lunii iunie 2018 va avea loc o nouă şedinţă reunită a 

Comitetului Ştiinţific şi a Comitetului de Organizare. 

 

Şedinţa se încheie. 

 

 

dr.ing. Valentin ANTON 

Preşedinte A.P.D.P.  
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