PROCES VERBAL
ADUNAREA GENERALĂ
CLUJ-NAPOCA, 29 MARTIE 2019

În conformitate cu art. 21 din statutul A.P.D.P. Adunarea Generală a fost statutar constituită
fiind prezenţi 131 delegaţi de la filiale.

Adunarea Generală a avut următoarea ordine de zi:

1.

RAPORTUL CONSILIULUI NAŢIONAL PRIVIND ACTIVITATEA
DESFĂŞURATĂ PE ANUL 2018

2.

RAPORTUL ACTIVITĂŢII ECONOMICE PE ANUL 2018

3.

RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI PE ANUL 2018

4.

APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PE ANUL 2019

5.

APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019

6.

DISCUŢII

7.

ACORDAREA PREMIILOR INSTITUITE DE A.P.D.P.

8.

ALEGEREA PREŞEDINTELUI A.P.D.P., CONSILIULUI NAŢIONAL,
BIROULUI PERMANENT, CONSILIULUI DE ONOARE ŞI COMISIEI DE
CENZORI

Prezidiul Adunării Generale a fost compus din: conf.dr.ing. Valentin Anton – preşedinte
A.P.D.P. România, conf.dr.ing. Gavril Hoda – preşedinte Filiala A.P.D.P. Transilvania, ing.
Artemiza Grigoraş, secretar general A.P.D.P.
Se ţine un moment de reculegere în memoria colegilor dispăruţi.
Dl Valentin ANTON dă citire ordinii de zi şi a raportului de activitate pentru anul 2018:
activitatea Consiliului Naţional, cu şedinţele avute în anul 2018, activităţile la filiale,
desfăşurarea congresului, certificarea tehnico-profesională, cotizaţiile achitate de filiale.
Raportul reflectă o colectare a informaţiilor colectate de la filiale. Se constată că mai multe
filiale au stins o parte din datoriile avute, deoarece nu au încasat cotizaţia de la membrii
colectivi. La şedinţa de Consiliu Naţional s-a propus să existe un nou instrument de
evidenţiere a restanţelor la cotizaţii: restanţe, cu menţinerea datoriei şi obligaţia de plată pe
parcurs. Prezintă activitatea revistei Drumuri-Poduri şi referitor la activitatea publicistică,
trebuie analizat dacă mai putem susţine revista Drumuri-Poduri în continuare, deoarece,
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doar în anul 2018, ne-a costat 96.000 lei. În ceea ce priveşte desfăşurarea şedinţelor
AIPCR se remarcă activitatea dlui Lucaci, ca membru de onoare şi membru de drept al
Consiliului General al AIPCR. Vom supune dezbaterii Adunării Generale acest raport.
Dna Daniela JERCA prezintă raportul activităţii economice pe anul 2018 şi raportul
comisiei de cenzori.
Dl Cristian BORBELI prezintă cele 4 grafice pe care le-a realizat: evoluţia veniturilor şi
cheltuielilor, observându-se că în ultimii 4 ani nivelul cheltuielilor depăşeşte cu mult nivelul
veniturilor. Cheltuielile sunt suportate din rezervele pe care A.P.D.P. le are la dispoziţie. În
anul 2018 se remarcă a fi cea mai mică sumă încasată din cotizaţii de până acum.
Dl Valentin ANTON arată că unele măsuri au fost luate deja: nu mai finanţăm şedinţele
colegilor noştri la şedinţele PIARC şi, de asemenea, toate deplasările care se fac şi sunt
necesare, sunt într-un cuantum. Prezintă programul de activităţi şi bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2019.
Discuţii
Dl Anghel TĂNĂSESCU (filiala Bucureşti) propune să se scrie în revistă despre colegii cu
activităţi deosebite, care sunt adevăraţii eroi în situaţii speciale (zăpadă, viscol, inundaţii).
Ca surse de venituri, s-ar putea organiza simpozioane ştiinţifice, unde prezenţa
participanţilor să se facă contra cost. La întrebarea membrilor colectivi, ce avantaje au dacă
sunt membru A.P.D.P., răspunsul este că oferim calitate, consultanţă tehnică. Atestarea
tehnică se face prin OG, avându-se în vedere Legea 10 a calităţii şi Legea 98 a achiziţiilor
publice (art. 235). Noua conducere va avea obligaţia de a pune atestarea în legalitate.
Pregătirea profesională continuă trebuie făcută la toate palierele. Să accesăm programele
cu venituri nerambursabile.
Dl David SUCIU (filiala Banat) crede că trebuie revăzute cuantumurile cotizaţiilor şi
restructurate activităţile asociaţiei astfel încât, prin noi activităţi să se creeze ,,vehicule"
aducătoare de venituri. În Legea 10 apar şi prevederi despre formarea continuă. Activitatea
este legal reglementată şi are un termen de prorogare august 2019. Având cele 2
componente, sistemul general al calităţii definit prin Legea 10 a calităţii şi prevederile din
Ordonanţa privind achiziţiile de servicii, din punct de vedere legal, cercul este închis.
Atestarea firmelor a adus doar beneficii la asociaţie. Trebuie urmărită această cale. Există
un deficit mare de forţă de muncă calificată, deoarece nu există programe de formare
continuă. Ar putea reprezenta, de asemenea, o sursă de venituri pentru asociaţie. Crede că
ar trebui să partajăm sarcinile între A.P.D.P. şi Ministerul Dezvoltării pentru obţinerea
certificatului tehnico-profesional. Implicarea A.P.D.P. în această acţiune de certificare a
proiectanţilor, consultanţilor, executanţilor de lucrări şi în procesul de formare continuă a
personalului din construcţii trebuie privită cu multă atenţie şi implicare. Astfel sunt create
„vehicule" aducătoare de venituri noi, aşa cum în trecut se proceda cu activitatea de
atestare a Companiilor din domeniul execuţiei de lucrări de drumuri, membrii colectivi ai
A.P.D.P. Este evident că din această perspectivă, Programul de activitate al A.P.D.P. pe
2019 trebuie revăzut şi completat cu acţiuni/măsuri în consecinţă.
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Dl Emil POPA (filiala Transilvania) îşi exprimă punctul de vedere privind avizele, calitatea
lor şi cei care avizează.
Dl Dorel CRĂCIUN (filiala Transilvania) consideră că atunci când s-a scos atestarea
profesională din Legea achiziţiilor publice, au început să scadă şi veniturile la asociaţie. De
aceea, trebuie neapărat să continuăm demersurile pentru obţinerea certificatului tehnicoprofesional. Propune să continue întâlnirile cu Ministerul Transporturilor şi Ministerul
Dezvoltării, pentru a lua parte la deciziile care se iau cu privire la Legea 114 şi expunerea
problemelor cu care ne confruntăm. Consideră că, la nivel teritorial, ar trebui abordaţi toţi
membrii colectivi care s-au retras din asociaţie şi aduşi înapoi.
Dl Gheorghe ISPAS (filiala Braşov) consideră că toate aceste propuneri ar trebui
transmise în scris, la sediul A.P.D.P.
Dl Valentin ANTON spune că propunerile care se vor primi, vor fi postate pe site-ul
A.P.D.P. în dezbatere, ca şi completare la programul de activităţi, şi apoi vor fi preluate în
programul de activităţi.
Dl Gheorghe LUCACI (filiala Banat) remarcă că participarea la activitatea Comitetelor
Tehnice AIPCR este în diminuare foarte mare. România nu prezintă rapoarte naţionale nici
la acest Congres Mondial de Drumuri, după cel din 2015. Propune ca noua conducere să
aibă în vedere, de urgenţă, rectificarea statutului şi Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare, şi în ideea armonizării cu ceea ce se întâmplă în prezent, în societatea
românească. Încearcă atragerea tinerilor în asociaţie şi responsabilizarea lor. De
asemenea, propune rectificarea bugetului privind revista Drumuri-Poduri, care are un preţ
prea mare al abonamentului.
Dl Liviu BOTA (filiala Transilvania) propune ca filialele teritoriale să se ateste ca formatori
profesionali în cadrul agenţiilor de formare profesională. Ar putea reprezenta o sursă
importantă de venituri.
Dl Ioan GHEORGHE (filiala Bucureşti) consideră că ar trebui să avem o legătură mai
strânsă cu C.N.A.I.R.
Dl Mihai GHEORGHE (filiala Braşov) propune modificarea cotizaţiilor pentru membri
individuali şi membri colectivi (în funcţie de pragul cifrei de afaceri). Stabilirea unui mod de
cotizare, în funcţie de specialitatea firmelor, proiectare, consultanţă, execuţie. Ne-ar putea
ajuta colectarea cotizaţiei de la C.N.A.I.R. şi D.R.D.P.-uri. Să se facă corectarea statutului
adaptat situaţiei prezente.
Dl Gavril HODA (filiala Transilvania) spune referitor la activitatea filialelor, modul în care se
raportează datele cu numărul membrilor colectivi şi individuali nu este corect. Trebuie văzut
în ce condiţii suntem membrii cu drept de vot. Întreabă cum s-a făcut distribuţia veniturilor
de la congres, astfel încât că filiala Moldova a rămas cu venituri din sponsorizări. Este de
acord cu rectificarea statutului, deoarece toate aceste aspecte vor fi prevăzute acolo.
Consideră că ar trebui să fim mai atenţi la citirea materialelor supuse spre dezbatere sau a
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dosarelor propuse pentru premiile A.P.D.P. Este nemulţumit deoarece au fost filiale cărora
li s-au şters datoriile. În statut scrie clar că una dintre condiţii este achitarea cotizaţiei.
Dl David Suciu (filiala Banat) subliniază că titlul Congresului Naţional de Drumuri şi Poduri
este un brand şi trebuie deţinut doar de A.P.D.P. România. Acesta constituie de asemenea
un „vehicul” care aduce bani.
Dl Valentin ANTON supune la vot şi se aprobă în unanimitate: raportul de activitate pe
anul 2018, rezultatele economico-financiare pe anul 2018, raportul comisiei de cenzori şi
descărcarea de gestiune a Consiliului Naţional. De asemenea, aprobarea programului de
activităţi şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019. Încheiem activitatea pe anul
2018 cu acordarea premiilor.
Pentru anul 2018 se acordă următoarele premii, aprobate de Consiliul Naţional:


Premiul “Anghel Saligny”:
 membri individuali: ing. Viorel PAU– fil. Bucureşti




membri colectivi: nu se acordă

Premiul “Elie Radu”


membri individuali: ing. David SUCIU – filiala Banat
ing. Costin COSTEA –fil. Bucureşti



membri colectivi: IRICONSTRUCT S.R.L. – filiala Banat
BETARMEX S.R.L. – fil. Bucureşti



Premiul “Ion Ionescu”




membri individuali: conf.dr.ing. Ionuţ RĂCĂNEL –
fil. Bucureşti

 membri colectivi - nu se acordă
Premiul “Tiberiu Eremia”


membri individuali: ing. Valentin MARTÂNOV – filiala Banat
ing. Dan ŞUHANI – fil. Bucureşti




pentru membri colectivi: GIROD S.R.L. – fil. Banat

Premiul “Laurenţiu Nicoară”


membri individuali: ing. Silviu POPESCU – fil. Bucureşti



membri colectivi: Secţia de Autostrăzi a D.R.D.P. Timişoara –
fil. Banat
D.R.D.P. Craiova – S.D.N. Vâlcea – fil. Oltenia
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Alegerea preşedintelui
Deoarece nu mai avem conducere, dl Anton propune să fie un prezidiu condus de dl
Gheorghe Raicu şi pentru numărarea voturilor mai sunt numiţi: Marian Haută, David Suciu
şi Minerva Crişan.
Se propune ca alegerea preşedintelui să se facă prin vot secret. Se aprobă.
Dl Ovidiu Laicu îl propune pe dl Anghel Tănăsescu în funcţia de preşedinte.
Dl Gheorghe Lucaci îl propune pe dl Gheorghe Ispas în funcţia de preşedinte.
Votează delegaţii cu drept de vot aprobaţi de Adunările Generale ale filialelor, iar cine nu
este prezent a transmis împuternicire altor delegaţi.
După numărarea voturilor se constată: Gheorghe Ispas – 64 voturi, Anghel Tănăsescu – 54
voturi, 1 vot anulat.
Dl Gheorghe Ispas este ales preşedinte. Filialele au oferit nominalizările lor pentru
reprezentanţii în Consiliul Naţional, după care noul Consiliu s-a retras pentru alegerea
Biroului Permanent.




Biroul Permanent are următoarea componenţă:
1. ISPAS GHEORGHE

- preşedinte A.P.D.P.

2. ANTON VALENTIN

- prim vicepreşedinte

3. LAICU OVIDIU MUGUREL

- vicepreşedinte

4. LUCACI GHEORGHE

- vicepreşedinte

5. BORBELI CRISTIAN

- membru

6. CORODESCU ION

- membru

7. HODA GAVRIL

- membru

8. HORGA LILIANA

- membru

9. MUNTEANU RADU

- membru

Comisia de cenzori are următoarea componenţă:
a) HANDRA ELISABETA – dir.ec. IPTANA S.A. Bucureşti
b) LUŢU ANIŞOARA – economist C.N.A.I.R.
c) BRATU ADELA – economist
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Consiliul de Onoare are următoarea componenţă:
1. ILIESCU MIHAI

Preşedinte

2. IONAŞCU VASILE

Vicepreşedinte

3. STOICA CONSTANTIN

Membru

4. GHINERARU ELENA

Membru

5. CRIŞAN MINERVA

Membru

Dl Gheorghe ISPAS mulţumeşte pentru participare şi încheie întâlnirea de Adunare
Generală A.P.D.P.

Întocmit,
Artemiza Grigoraş
Secretar General A.P.D.P.

Cluj-Napoca – 29 martie 2019
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