PROCES VERBAL
Birou Permanent, Şedinţă online
10 februarie 2021
Participanţi:
 Membrii biroului
-

Preşedinte A.P.D.P. – dl ing. Gheorghe ISPAS

-

Prim vicepreşedinte – dl conf.dr.ing. Valentin ANTON

-

Vicepreşedinte – dl prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI

-

Vicepreşedinte – dl ing. Ovidiu LAICU

-

Membru – dl ing. Cristian BORBELI

-

Membru – dl conf.dr.ing. Gavril HODA

-

Membru – dna ing. Liliana HORGA

-

secretar general – dna ing. Artemiza GRIGORAŞ

Ordinea de zi este următoarea:

1.
2.
3.
4.
5.

Modalitatea prin care se vor ţine Adunările Generale în anul 2021, atât
la filiale, cât şi Naţional.
Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la A.P.D.P. Central pentru anul 2020.
Detalierea cheltuielilor pe fiecare număr de revistă.
Situatia cotizaţiilor ce urmează a fi primite de la filiale, pentru anul 2020
Propuneri pentru organizarea celui de-al XVI Congres Naţional de
Drumuri şi Poduri, Timişoara 2022
Diverse
5.1. Stadiul recuperării prejudiciului de la Jerca Daniela
5.2. Stadiul închiderii SC Media Drumuri Poduri SRL.

1. Modalitatea prin care se vor ţine Adunările Generale în anul 2021
Dl Gheorghe ISPAS menţionează că Adunările Generale trebuie să aibă loc,
datorită descărcării de gestiune pentru anul 2020, dar propune amânarea
alegerilor pentru perioada septembrie – octombrie 2021.
Dl Gheorghe LUCACI este de acord cu propunerea.
Dl Gavril HODA este de acord, dar cu reţinerea că în luna octombrie va avea loc
seminarul internaţional PIARC şi să nu se suprapună cu Adunarea Generală
A.P.D.P.

Dl Valentin ANTON este de acord şi consideră şedinţa online absolut în regulă,
având practica online cu colegii din teritoriu. Propune să avem o şedinţă de
Consiliu Naţional până în luna septembrie.
Dl Ovidiu LAICU propune ca materialele de şedinţă să fie transmise prin email cu
solicitarea aprobării lor.
Dl Cristian BORBELI întreabă ce se întâmplă cu filiala Bucureşti, deoarece nu
mai are nici un fel de activitate vizibilă şi transparentă.
Dl Valentin ANTON propune să încărcăm materialele de şedinţă pe site-ul
A.P.D.P. pentru a fi la dispoziţia tuturor membrilor.
2. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor la A.P.D.P. Central pentru anul 2020
3. Situaţia cotizaţiilor pentru anul 2020
Dl Gheorghe ISPAS spune că revista s-a preluat de către A.P.D.P. în luna
ianuarie 2020 şi a fost editată în aceleaşi condiţii ca şi înainte. Veniturile au fost în
sumă de 203.396 lei, iar cheltuielile au fost în sumă de 194.485 lei, rezultând un
surplus de 8.911 lei. Mulţumim directorilor de regională care au făcut abonamente
şi au susţinut revista Drumuri Poduri.
Veniturile generale ale A.P.D.P. Central au fost în sumă de 226.796 lei, iar
cheltuielile au fost în sumă de 256.983 lei, rezultând un deficit de 39.098 lei.
Acest deficit se datorează faptului că nu am încasat cotizaţiile pentru anul 2020.
Ar fi trebuit să încasăm o sumă de 92.200 lei din cotizaţii şi atunci ne-am fi
acoperit absolut toate cheltuielile pe anul 2020. Fiecare filială trebuie să comunice
cât au încasat de la membrii colectivi. Cu acest surplus am putea sprijini acţiunile
care au loc la filiale, dacă am primi banii de cotizaţii.
Dl Valentin ANTON subliniază că activitatea asociaţiei s-a recuperat prin dl Ispas
şi dl Borbeli. Propune să discutăm cu directorul general al C.N.A.I.R. şi să-i
solicităm sprijinul. De asemenea, consideră că am putea iniţia o formă de
pregătire ştiinţifică online, de scurtă durată 2-3 zile, arătând astfel membrilor că
A.P.D.P. nu se ocupă doar cu colectarea taxelor şi organizarea unui congres o
dată la patru ani. Aceasta reprezintă o oportunitate de a motiva membrii şi de a
atrage interesul pentru accesarea informaţiilor de pe site-ul A.P.D.P.
Dl Gheorghe ISPAS îşi exprimă acordul pentru această idee, dar trebuie să fim
corecţi instituţional. La o cotizaţie de doar 5 lei pe lună suplinim o funcţie care era

strict a statului, şi anume sarcina angajatorului de formare continuă. Dar trebuie
să găsim şi o formă de retribuire, şi să avem disponibilitatea.
Dl Valentin ANTON consideră că formatul online este cel mai bun şi cu ajutorul
colegilor de la celelalte Universităţi, se poate discuta sub ce formă să se prezinte
ca propunere la Adunarea Generală.
Dra Liliana HORGA laudă A.P.D.P. Central, care a trimis email-uri cu solicitări de
articole privind activitatea membrilor, spre a fi publicate în revistă. Consideră că
oamenii citesc mai bine revista sub formă tipărită decât online. Şi Compania ar
putea susţine această activitate. În perioada următoare, va face demersurile
necesare pentru achitarea cotei parte din cotizaţii către A.P.D.P. Central.
4. Propuneri pentru organizarea celui de-al XVI Congres Naţional de
Drumuri şi Poduri, Timişoara 2022
Dl Gheorghe ISPAS aşteaptă nişte propuneri din partea dlui Lucaci privind
organizarea congresului, dar desigur, aceasta nu se poate face fără sprijin. Se
pune întrebarea dacă îl vom ţine online sau fizic.
Dl Gheorghe LUCACI informează că a luat deja legătura cu Centrul de conferinţe
pentru rezervarea perioadei 22-23 septembrie 2022. Acest Centru deţine o sală
de conferinţe de 1000 locuri, expoziţie şi parching cu 2 niveluri. În caz extrem, se
poate apela la Universitate, care deţine o sală de conferinţe de 400 locuri şi încă
3 săli a câte 100 locuri. Va încerca să facă o tematică mai scurtă a congresului.
Referitor la organizarea unor cursuri online de formare continuă, menţionează că
la Timişoara a avut 3 niveluri acreditate, dar niciunul nu a mai funcţionat dacă nu
vrea beneficiarul. Firmele fac cursuri doar pe hârtie şi acordă angajaţilor săi
calificarea. Dacă vrem să implicăm Universităţile, trebuie făcută o hârtie din
partea A.P.D.P. şi să le transmitem acestora.
Dra Liliana HORGA crede că ar trebui ca facultăţile să intervină la Ministerul care
acreditează pentru a face verificări asupra modului în care organizează firmele
aceste cursuri.
Dl Valentin ANTON informează că există o iniţiativă legislativă pentru ca aceste
firme să aibă obligativitatea de a organiza pregătirea profesională în parteneriat
cu Universităţile. Dar nu s-a aprobat şi atunci ei se află în interiorul legii.

Propunerea sa a fost pentru organizarea unor cursuri online sub nivel academic
(tehnician, şef de echipă).
5. Diverse. 5.1. Stadiul recuperării prejudiciului de la Jerca Daniela
Dl Gheorghe ISPAS informează că s-a primit hotărârea judecătorească cu un
plan de eşalonare propus de Daniela Jerca, pentru plata prejudiciului. Astfel, ea
va răspunde juridic şi nu se mai poate opune plăţii.

5.2. Stadiul închiderii SC Media Drumuri Poduri SRL
Dl Gheorghe ISPAS informează că a apelat la dna avocat A. Florea pentru
consultanţă juridică în ceea ce priveşte închiderea SC Media Drumuri Poduri
SRL. S-au plătit contribuţiile restante la Bugetul de Stat şi TVA, în contul SC
Media. Biroul este de acord cu asistenţa juridică.
Se programează o nouă şedinţă de Birou Permanent peste 3 săptămâni.

Şedinţa se încheie.

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

