PROCES VERBAL
ADUNAREA GENERALĂ
IAŞI, 30 MARTIE 2018

În conformitate cu art. 21 din statutul A.P.D.P. Adunarea Generală a fost statutar constituită
fiind prezenţi 84 delegaţi de la filiale.

Adunarea Generală a avut următoarea ordine de zi:

1.

RAPORTUL CONSILIULUI NAŢIONAL PRIVIND ACTIVITATEA
DESFĂŞURATĂ PE ANUL 2017

2.

RAPORTUL ACTIVITĂŢII ECONOMICE PE ANUL 2017

3.

RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI PE ANUL 2017

4.

APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PE ANUL 2018

5.

APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

6.

PROPUNERE DE MODIFICARE A STATUTULUI A.P.D.P.

7.

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

8.

DISCUŢII

Prezidiul Adunării Generale a fost compus din: conf.dr.ing. Valentin Anton – preşedinte
A.P.D.P. România, ing. Ovidiu Mugurel Laicu – director general regional D.R.D.P. Iaşi, ing.
Dorina Tiron – preşedinte Filiala A.P.D.P. Moldova – Neculai Tăutu, ing. Radu Munteanu –
director general adj. C.N.A.I.R., completat mai târziu cu ec. Marian Şerbescu – prefectul
judeţului Iaşi.
Dl Ovidiu LAICU propune un moment de reculegere pentru colegii care nu mai sunt printre
noi: Iulian Vasiliu, Benonia Cososchi, Florin Dumitrache. Dl Anghel TĂNĂSESCU
menţionează şi pe următorii: Stelian Dorobanţu, Puiu Bălăjel, Vasile Chiuaru, Ioan Alexa, şi
alţii.
Dl Valentin ANTON mulţumeşte gazdelor noastre că ne-a primit aici, colegilor de la filială şi
regională, că sprijină activitatea asociaţiei şi, din perspectiva congresului, consideră că am
făcut paşi importanţi, pe care colegii noştri de la Iaşi le vor prezenta. Dă citire ordinii de zi.
Se vor acorda premiile, imediat după ce se încheie discuţiile despre activitatea asociaţiei
pentru anul 2017. Începe prezentarea raportului de activitate al Consiliului Naţional. La
primul Birou Permanent am zis să mergem pe ideea continuităţii activităţii, am zis să
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încercăm să avem o conciliere, o apropiere între filialele noastre, aş dori să aveţi o
activitate proactivă şi am considerat de cuviinţă să invit toţi preşedinţii filialelor la şedinţele
Biroului. Am instituit un vot electronic, astfel că am solicitat colegilor noştri, şi ei au fost de
acord, ca să trimitem materialele pe email şi să solicităm un răspuns, pentru operativitate.
Cu privire la organizarea congresului, mulţumim colegilor de la Iaşi pentru sprijinul oferit,
avem precontracte, program de însoţitori şi vizite tehnice, Circulara 1, site-ul congresului,
vă invităm să vă înscrieţi on-line, spaţiul expoziţional. La şedinţa Comitetului Ştiinţific s-a
prezentat situaţia rezumatelor primite, în număr de 60 la TS 1, 17 la TS 2 şi 15 la TS 3.
Raportorii trebuie să-şi dea acordul până la data de 25 aprilie asupra rezumatelor şi
lucrările au ca termen 1 iunie de predare. Se va tipări raportul făcut de către cei trei
raportori, iar lucrările vor fi inscripţionate pe CD. Problemele de organizare în desfăşurare
au fost: sponsorizarea, s-a aprobat modelul de geantă, cu conţinutul pe care trebuie să-l
cuprindă, spaţiul expoziţional, s-a purtat o primă discuţie cu firma Colloseum Logistic din
Iaşi, dna Tiron şi dl dir. Laicu s-au oferit să negocieze pentru obţinerea unui preţ mai bun.
Dl Zbarnea s-a ocupat de identificarea spaţiilor pentru a avea şi expoziţie exterioară, iar dl
prefect şi-a exprimat acordul să utilizăm parcarea prefecturii în mod gratuit pentru expoziţie.
Dna Dorina TIRON arată că s-au făcut precontracte cu 4 hoteluri: Moldova, Ramada,
Hilton şi Unirea. Referitor la cei care vor fi cazaţi la Hotel Unirea, se va încerca să se pună
la dispoziţie un mijloc de transport, celelalte hoteluri fiind în proximitatea locaţiei Palas Mall.
Toate hotelurile sunt puse pe site cu preţurile fiecăruia şi cu 30 zile înainte de începerea
congresului trebuie să se cunoască deja rezervările făcute. S-a negociat ca în preţul de
cazare să fie cuprinsă şi masa de prânz, şi cine doreşte să facă rezervare pe cont personal,
atunci pentru aceşti participanţi nu se mai poate asigura masa de prânz. Toate informaţiile
detaliate se pot consulta pe site-ul congresului. Sperăm ca congresul să fie o reuşită şi
toată lumea să se simtă bine.
Dl Valentin ANTON salută venirea dlui prefect Şerbescu. Revenind la congres, Circulara 2
este în formă de draft şi va fi definitivată când vom ştii câte lucrări avem şi cum vor fi
împărţite pe temele strategice. Sunt prezentate cheltuielile şi încasările la momentul actual,
pentru congres. Cu privire la modificarea statutului. Sarcina a preluată de dl Lucaci, care a
trimis în anchetă, a primit observaţii, şi la şedinţele de Birou şi de Consiliu din decembrie sa discutat forma statutului. Vom discuta mai multe, după ce se trece în revistă acest raport.
Cu privire la situaţia financiară, unul dintre colegi ne-a atenţionat la Adunarea Generală de
la Timişoara în 2017 că A.P.D.P. Central şi unele filiale au pierderi şi a propus să se facă o
analiză financiară. Dl Borbeli a făcut o analiză economică la A.P.D.P. Central, care s-a
discutat şi la şedinţa de Consiliu din decembrie. Faţă de atunci, lucrurile sunt actualizate şi
cu cheltuielile din decembrie.
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.
Privind ponderea veniturilor şi a cheltuielilor se pare că nu reuşim să ne încadrăm cu
cheltuielile la nivelul veniturilor. Trebuie să venim cu propuneri pentru a mări veniturile.
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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. La pct. 5 din material, certificarea firmelor de construcţii, se
menţionează ceea ce ne-a comunicat M.D.R.A.P. şi anume, faptul că amână această lege
pentru 18 luni. Continuăm să facem acest demers şi solicită să delegăm un coleg care să
aibă ca responsabilitate această activitate. Există o hotărâre de Consiliu din iunie 2017, prin
care se sprijină revista prin realizarea abonamentului de 30.000 lei/an pentru 100
abonamente şi 6.000 lei/lună contribuţia ca şi contract de publicitate. Deci, pentru 2018 se
preconizează o cheltuială de la A.P.D.P. Central de 102.000 lei. Se poate avea în vedere şi
mărirea cotizaţiei, dar dacă se măreşte cotizaţia membrilor individuali, nu va reprezenta o
realizare semnificativă. Broşura de prezentare este în dezbatere şi se va face fie cu SC
Media Drumuri-Poduri, fie cu altă firmă. Modelul de certificat de membru de onoare trebuia
prezentat azi de dl Marin. Expune solicitarea dlui ing. Sabin Florea, care a cerut să facă
parte dintre membrii fondatori ai asociaţiei. S-a identificat un document în care apare ca
vicepreşedinte la data constituirii. În statutul actual este stipulat că Adunarea Generală
poate face modificări la actul constitutiv. Supunem la vot această acţiune: se aprobă în
unanimitate. Situaţia membrilor filialei, atestarea tehnică, pregătirea profesională pe anul
2017, activitatea tehnică la filiale, activitatea internaţională cu participarea la şedinţele
comitetelor tehnice AIPCR, activitatea economică, toate filialele şi-au achitat contribuţia din
cotizaţii, activitatea publicistică.
Dl prefect Marian ŞERBESCU mulţumeşte pentru invitaţia adresată. Participă cu drag la
această Adunare Generală, în pregătirea congresului din septembrie, din 2 motive: relaţia
instituţională foarte bună pe care o are cu D.R.D.P. Iaşi şi pentru că tatăl dânsului, prof.
Constantin Şerbescu a fost prorectorul Institutului Politehnic în perioada 1981-1990. Felicită
pe cei care au avut această iniţiativă de a ţine congresul la Iaşi, deoarece Iaşi este capitala
Moldovei şi capitala Unirii, mai ales acum în an centenar. În perioada 1916-1918 Iaşi-ul a
fost capitala României. Şi acum în acest an centenar are loc acest congres la Iaşi. Doreşte
să ne asigure de tot sprijinul instituţional în organizarea acestui eveniment. Se va pune la
dispoziţie parcarea din cadrul instituţiei sau lângă Palat, în zona unde de obicei au loc
expoziţii. S-a asigurat şi de prezenţa unui reprezentant al Inspectoratului General de Poliţie.
Se mobilizăm, împreună cu dl dir. Laicu, ca să iasă bine şi speră să ne simţim foarte bine la
Iaşi în septembrie. Profită de prezenţa dlui dir.gen.adj. al C.N.A.I.R. pentru a sublinia
nevoia de investiţii a Iaşi-ului în infrastructură. Trebuie menţionat drumul expres, finalizarea
şoselei de centură a Iaşi-ului şi drumul de la Leţcani la spitalul regional de urgenţă.
Mulţumeşte şi asigură că se poate conta pe parteneriatul cu instituţia prefectului.
Dl Valentin ANTON mulţumeşte pentru prezenţă dlui prefect şi îi oferă cartea de poduri a
dlui ing. Sabin Florea.
Dl Costel HORGHIDAN solicită sprijinul dlui prefect pentru ca A.P.D.P. să devină
organizaţie de utilitate publică. Dl prefect solicită documentaţia şi promite că dânsul ne va
sprijini.
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Dna Daniela JERCA prezintă raportul economic pentru anul 2017 şi raportul comisiei de
cenzori.
Dna Dorina TIRON arată că la toate asociaţiile, cheltuielile sunt la un moment dat mai mari
decât veniturile. Aceste cheltuieli se fac, în general, în perioada dintre congrese. Dacă vom
avea o participare bună la congres, sponsori, şi dacă vom cheltui chibzuit, atunci şi situaţia
financiară, după congres, va fi alta. Consideră că specialiştii noştri trebuie să fie în
continuare susţinuţi pentru a participa la evenimentele internaţionale.
Dl Valentin ANTON arată referitor la reprezentarea PIARC, că noi suntem Comitet
Naţional Român al PIARC şi preşedintele asociaţiei sau persoana pe care preşedintele o
deleagă, participă la Adunarea Generală a Asociaţiei Mondiale de Drumuri şi a Comitetelor
Naţionale. Şi Asociaţia Mondială are perioade când au bani mai puţini, dar congresele sunt
de anvergură foarte mare şi atunci se câştigă venituri importante. Reprezentarea naţională
a României se face prin intermediul Primului Delegat, care este directorul general
C.N.A.I.R. Toţi reprezentanţii comitetelor tehnice sunt propunerile făcute de A.P.D.P.,
acceptate de companie şi promovate la nivelul PIARC. Îndeamnă delegaţii de a se înscrie
ca membru PIARC şi vor avea acces la toate documentele tehnice ale asociaţiei, împreună
cu revista Routes/Roads, care are 4 numere pe an.
Dl Costel HORGHIDAN crede că A.P.D.P. este recunoscută mai mult peste hotare, decât
la noi în ţară. Doreşte să ne implicăm mai mult şi aduce la cunoştinţă că există o lege care
se numeşte avertizor de integritate şi pe baza acestei legi se pot ridica oricând probleme
care ne interesează. Totul ţine de noi.
Dl Dumitru MOLDOVEANU consideră că prin atestarea tehnică, ar putea să pornească o
apreciere şi o recunoaştere şi în interiorul ţării. Problema este că foarte multe dintre
societăţi participă la lucrări şi pot face contestaţii, care blochează astfel lucrarea. Este cazul
să facem tot ce putem, ca să nu fie acea întârziere de 18 luni pentru acordarea certificării,
să se rezolve mai repede. Atestarea trebuie să se facă pe categorii de importanţă a
lucrărilor, să se acorde pentru drumuri judeţene, străzi sau alte drumuri de importanţă
secundară.
Dl Valentin ANTON informează că M.D.R.A.P. ne invită ca parteneri, în baza legii care va
face această certificare, dna director Ţenea ştie despre ce este vorba, au existat mai multe
rânduri de discuţii, chiar a iniţiat discuţii despre regulamentul de certificare. Ne-a dat
asigurări că în momentul în care încep diligenţele pentru a scrie acel regulament, vom fi
invitaţi pentru a ne aduce contribuţia. Doar că legea nu mai prevede să facem atestarea în
cadrul A.P.D.P.-ului. Orice informaţie care va apare în această privinţă, va fi postată pe site
şi transmisă la filiale.
Dl Anghel TĂNĂSESCU propune să facem mai întâi descărcarea de gestiune cu
materialele prezentate şi apoi putem merge mai departe cu acţiunile pe care ni le propunem
pentru viitor.
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Dl Valentin ANTON supune la vot şi se aprobă în unanimitate: raportul de activitate pe
anul 2017, rezultatele economico-financiare pe anul 2017, raportul comisiei de cenzori şi
descărcarea de gestiune a Consiliului Naţional. Încheiem activitatea pe anul 2017 cu
acordarea premiilor.
Pentru anul 2017 se acordă următoarele premii, aprobate de Consiliul Naţional:
 Premiul “Anghel Saligny”:
 membri individuali: ing. Horaţiu SIMION– filiala Banat
 membri colectivi: Drumuri Municipale S.A. – filiala Banat


Premiul “Elie Radu”
 membri individuali: ing. Mihai PREDESCU – filiala Bucureşti
ing. Constantin FLĂMÂNZEANU – filiala Oltenia



Premiul “Ion Ionescu”
 membri individuali: conf.dr.ing. Ciprian COSTESCU – filiala Banat
ş.l.dr.ing. Corina CHIOTAN – filiala Bucureşti



 membri colectivi - nu se acordă
Premiul “Tiberiu Eremia”
 membri individuali: ing. Dan Mihai BOZDOC – filiala Dobrogea
 pentru membri colectivi: CONFORT URBAN S.R.L. – filiala Dobrogea
VIACONS RUTIER S.R.L. Huşi – filiala
Moldova - Neculai Tăutu



Premiul “Laurenţiu Nicoară”
 membri individuali: ing. Sorin GHIHOR – filiala Banat
 membri colectivi: Regia Autonomă a Domeniului Public ClujNapoca – filiala Transilvania

Dl Valentin ANTON prezintă programul de activitate pentru anul 2018. Avem propunerea
dlui Crăciun de a se menţiona la Activităţile organizatorice pct. 6 – Continuarea
demersurilor pentru certificarea societăţilor comerciale care lucrează în domeniul rutier şi la
acţiunea filialei Banat Drumul şi mediul înconjurător, locaţia este Băile Herculane, nu
Timişoara. Se vor face modificările necesare. Avem şi activitatea publicistică, care ieri în
Consiliu a fost dezbătută pro şi contra. Există unele situaţii în care dl Marin nu s-a
conformat hotărârii acţionarului principal A.P.D.P.-ul, de a preda contabilitatea la nivelul
asociaţiei, cum s-a stabilit, şi de a face astfel şi o economie financiară şi de a
transparentiza cheltuielile şi bilanţul societăţii. Ieri s-a propus la Consiliu ca prelungirea
acestei finanţări de 6.000 lei/lună să fie condiţionată de predarea contabilităţii pentru anul
2017 şi 2018. Revista va continua să apară, vom găsi soluţii. Prezintă propunerea de buget
pentru anul 2018. Înainte de a supune la vot materialele, avem punctul legat de modificări
la statutul A.P.D.P. La Consiliul din iunie 2017 s-a stabilit modificarea statutului A.P.D.P.
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Sarcina a preluată de dl Lucaci, care a trimis în anchetă, a primit observaţii, şi la şedinţele
de Birou şi de Consiliu din decembrie s-a discutat forma statutului. Mulţumim dlui Lucaci
pentru efortul depus. S-a făcut o propunere la Adunarea Generală a filialei Bucureşti.
Dl Anghel TĂNĂSESCU arată că în noua formă a statutului era prevăzut un mandat de 4
ani pentru preşedinte şi membrii Consiliului Naţional, iar în vechiul statut 2 ani. Propunerea
filialei Bucureşti şi hotărârea Consiliului de ieri este ca să se rămână la mandatul de 2 ani.
Referitor la Regulament, la Adunarea Generală de la Bacău din 2014 a propus un
regulament, dar care nu a fost aprobat, luându-se în considerare un regulament care este
anti-statut. Deci Regulamentul există şi îl putem adopta rapid, poate cu unele mici corecţii.
Supune atenţiei şi votului general statutul cu modificarea mandatului pe 2 ani şi
Regulamentul la pachet.
Dl Valentin ANTON subliniază că această propunere a mandatului pe 4 ani, a fost făcută
pentru a fi în corelare cu Asociaţia Mondială de Drumuri, care are alegeri o dată la 4 ani. De
fapt, activitatea principală a PIARC este de polarizare şi desfăşurare a congresului lor, care
este un eveniment mondial major. Dar noi avem o activitate de asociaţie. Rămâne să
alegem dacă votăm azi statutul. Regulamentul va rămâne pentru perioada următoare. Dacă
se consideră că mai sunt necesare dezbateri, se poate amâna aprobarea modificărilor.
Dl Silivan MOLDOVAN crede că mai sunt necesare dezbateri. La art. 27 legat de
componenţa Biroului Permanent sunt nişte neclarităţi, este evaziv şi neexplicit şi nu
reprezintă interesele tuturor membrilor asociaţiei noastre.
Dl Valentin ANTON a căutat să corecteze acest aspect făcând invitaţia deschisă pentru toţi
preşedinţii filialelor de a fi prezenţi la şedinţele de Birou. Dacă se consideră că această
situaţie trebuie corectată şi dacă se va mai face o rundă de observaţii, solicită răspunsul
fiecăruia, pentru că dl Lucaci a transmis statutul şi solicitarea de a face observaţii. Se
poate adopta statutul astăzi şi apoi să fie corectat în timp. Dacă se consideră că această
măsură este necesară şi relevantă acum, atunci dânsul îşi exprimă acordul.
Dl Silivan MOLDOVAN arată că Filiala Transilvania are 74 membri individuali şi 27 membri
colectivi, şi în Biroul Permanent nu este reprezentată, deşi este o filială mare.
Dl Valentin ANTON spune că la Adunarea Generală de la Timişoara, în momentul în care
a făcut invitaţia pentru colegi de a fi membri în Biroul Permanent, a considerat că ponderea
activităţii în această legislatură este mai mare la Iaşi deoarece va fi congresul, nu pentru că
ar fi mai importantă o filială decât alta. Se reţine propunerea dlui Moldovan de a vota
amânarea aprobării modificărilor la statut şi înscrierea unei noi runde de observaţii. Acest
lucru vine şi în spiritul propunerii dlui Tănăsescu de a mai modifica câte ceva la statut. Se
supune la vot şi se aprobă în unanimitate amânarea aprobării modificărilor la statut.
Dl Horaţiu SIMION face o invitaţie de a participa la acţiunea Drumul şi mediul înconjurător,
la Băile Herculane.
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Dl Valentin ANTON supune la vot aprobarea programului de activităţi şi bugetul de venituri
şi cheltuieli pentru anul 2018. Se aprobă în unanimitate. Trecem la punctul de Diverse.
Dl Gheorghe ISPAS propune ca în documentele congresului să se introducă logo-ul
centenarului Unirii. Având în vedere că o dată cu anul 1918 a început şi interesul de
îmbunătăţire a infrastructurii. La graficul cu cheltuielile se observă că deşi aproape jumătate
din pondere este datorată cheltuielilor cu salariile şi participarea internaţională, nu
înseamnă că aici este problema. Dacă ne întoarcem la venituri, vedem că având venituri
mici şi cheltuieli mari, pare că banii sunt risipiţi, dar nu este adevărat, fără aceste lucruri nu
funcţionează instituţia. Se pot atrage venituri de la firmele care participă la licitaţiile
C.N.A.I.R. sau putem mări cotizaţiile membrilor. Sunt doar 821 membri individuali A.P.D.P.,
având în vedere că sunt atât de mulţi ingineri de drumuri în România. Ar trebui să fie la un
nivel de 30-40.000. Legat de revistă: revista ne este necesară, trebuie să aibă continuitate
pentru că ne reprezintă pe noi ca organizaţie, nu cine o face. Totuşi crede că are
combinaţia corectă de nivel tehnic, dar şi de informare. Trebuie să găsim soluţii corecte, ca
revista să meargă în continuare, astfel încât să ne mândrim cu ea. Revista ar trebuie să
existe la fiecare Consiliu judeţean. Fiecare membru al asociaţiei poate să facă abonament
la revistă, ca o măsură de sprijin financiar pentru revistă.
Dl Ioan GRĂDINARIU menţionează că anul acesta a adus 16 noi membri în asociaţie,
persoane care sunt colaboratori ca verificatori de proiecte sau la expertize. Având în vedere
că printre noi sunt destul de mulţi şi verificatori, şi experţi, se observă că se ia contact cu
tinerii care pot fi atraşi în asociaţie.
Dl Silivan MOLDOVAN propune ca în revistă să apară la început de an sau la sfârşit de
an, lista cu toate firmele atestate în acel an. Este o oglindă a activităţii noastre. Se poate
urmări traseul unor firme, de exemplu de acum 6 ani, cum au evoluat, care s-a mai atestat,
câţi au ingineri de specialitate şi avem astfel o dinamică pentru a putea vedea direcţia în
care merg.
Dl Valentin ANTON crede că putem să facem şi un poster pentru congres cu toată această
problemă.
Dl Anghel TĂNĂSESCU spune că la Adunarea Generală a filialei Bucureşti s-a aprobat
mărirea cotizaţiei membrilor individuali la 150 lei pe an. Şi s-a mai discutat posibilitatea de a
mări contribuţia la veniturile asociaţiei, prin virarea celor 2% din impozitul realizat, declaraţia
230. Aceasta ar putea constitui o sursă de venit importantă. Referitor la revistă, susţine
apariţia ei în continuare, deoarece ne reprezintă. Felicită D.R.D.P. Iaşi pentru că au publicat
în revistă articole despre colegii noştri care în anumite situaţii limită (zăpezi, furtuni), deşi
sunt prezenţi ca o sarcină de serviciu, de fapt salvează vieţi, ei sunt eroi. Propune ca acest
program de activităţi să rămână deschis, dacă o filială doreşte să aibă o anumită activitate
să o poată realiza şi să-şi aloce şi fondurile necesare efectuării acestei activităţi.
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Dl Mihai Radu PRICOP propune să revenim ca la început cu raportul contribuţiei din
cotizaţie 50-50, adică 50% să rămână la filiale şi 50% să fie transmis la A.P.D.P. Central.
Pentru că este o perioadă de austeritate, acesta este un prim pas, împărţind această
sărăcie între filiale şi A.P.D.P. Filiala Suceava organizează cea de-a 23-a ediţie a Cupei
Drumarului la şah şi doreşte să fie menţionat în programul de activitate.
Dl Constantin ZBARNEA face o scurtă informare asupra faptului că PIARC a tipărit anul
trecut Manualul de gestionare al patrimoniului şi redactorul şef, nu întâmplător, este cineva
din România. Trebuie să apară diverse normative referitoare la administrare şi întreţinere.
Dl Horaţiu SIMION consideră că ar fi bine ca la congres, să avem în mapa congresului, tot
ce înseamnă reglementări în vigoare în domeniul de drumuri.
Dl Radu MUNTEANU spune că toate standardele şi normativele în vigoare vor fi postate
pe site-ul C.N.A.I.R.
Dl Valentin ANTON consideră că deşi, standardele şi normativele în vigoare şi care nu
sunt cunoscute toate, trebuie să existe spre informare pe site-ul C.N.A.I.R., solicită
permisiunea de a le pune şi pe site-ul A.P.D.P.-ului. Iar cele care sunt în dezbatere, de
asemenea, să constituie un alt element de vizibilitate şi să se regăsească şi acestea pe
site.
Dl Dorel GHEORGHE subliniază că trebuie făcută armonizarea standardelor. Referitor la
acordarea premiilor A.P.D.P., ar dori să se facă o diferenţiere, nu este nevoie să acordăm
la două persoane, este totuşi o competiţie. Cu privire la statut, doreşte să se menţioneze că
suntem ingineri de drumuri şi poduri, să nu se renunţe la această formulare. Cu privire la
revistă, ar trebui ca noi acţionarul majoritar să aprobăm în cadrul Adunării Generale
bilanţul contabil al revistei. Reprezentantul nostru este dl Borbeli, dar bilanţul contabil
trebuie aprobat de noi şi emisă hotărârea Adunării Generale A.P.D.P.
Dl Valentin ANTON promite că vom reţine acest lucru şi a menţionat mai devreme că vom
condiţiona continuarea sprijinului financiar de predarea completă a documentelor contabile.
La următoarea reuniune a Adunării Generale speră că vom fi în măsură să votăm şi bilanţul
contabil al societăţii Media Drumuri-Poduri.
Dl Vlad CHIOTAN se bucură să audă că vor fi puse pe site şi normativele care sunt în
discuţie, pentru că în felul acesta va exista o mai mare transparenţă. Propune ca
normativele care apar în Buletinul Rutier să fie şi în format electronic, dar astfel încât să
permită căutări după cuvinte cheie. Ar fi foarte util atât pentru proiectare, cât şi pentru
execuţie.
Dl Valentin ANTON spune că această propunere este foarte greu de realizat, deoarece
C.N.A.I.R. nu deţine toate normativele în format electronic. Au fost unele pe care le-a
scanat la facultate şi le-a predat dnei Varga. Dar propunerea dlui Chiotan înseamnă
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rescrierea lor. Sunt softuri care pot scana paginile, dar necesită foarte multă muncă după
aceea pentru a avea un text coerent. Vom adăuga la materialele Adunării Generale toate
aceste propuneri şi ele pot reprezenta un subiect pentru întâlnirea următoare. Este bine să
ne documentăm minuţios înainte de a ne exprima cu o hotărâre.
Dl Mihai Radu PRICOP propune să facem o Adunare Generală extraordinară înainte de
congres şi să aprobăm totul.
Dl Valentin ANTON menţionează că se vor pune toate propunerile pe site şi aşteptăm
răspunsurile dumneavoastră pe mail. Şi chiar dacă unele lucruri nu se îndeplinesc, vă
rugăm să nu le luaţi ca un dezinteres sau o ignorare a propunerilor dumneavoastră, ci ca
pe o contribuţie care în momentul acela nu îndeplineşte hotărârea majorităţii colegilor.
Dl Nicolae POPOVICI prezintă cartea „Şi totuşi”, o nouă apariţie editorială.
Dl Valentin ANTON mulţumeşte pentru participare şi încheie întâlnirea de Adunare
Generală A.P.D.P.

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

Iaşi – 30 martie 2018
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