PROCES VERBAL
Birou Permanent, Poiana Braşov
22 iunie 2017
Participanţi:
Membrii biroului
- Preşedinte A.P.D.P. – dl conf.dr.ing. Valentin ANTON
- Vicepreşedinte – dl prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI
- Vicepreşedinte – dl ing. ANGHEL TĂNĂSESCU
- Membru – dl ing. Cristian BORBELI
- Membru – dna ing. Liliana HORGA
- Membru – dl ing. Radu MUNTEANU
- Membru – dl ing. Gheorghe RAICU
- Membru – dl ing. Constantin ZBARNEA
Invitaţi – preşedinţi de filiale care nu sunt membri ai Biroului Permanent:
- Filiala A.P.D.P Dobrogea - dl ing. Dan BOZDOC
- Filiala A.P.D.P Suceava - dl ing. Mihai Radu PRICOP
– preşedinte Consiliu de Onoare – dl prof.dr.ing. Mihai ILIESCU
– membru de onoare – dl ing. Sabin FLOREA
– secretar general – dna ing. Artemiza GRIGORAŞ
Ordinea de zi este următoarea:

1. Introducere – Asupra unor probleme ale podurilor din România –
ing. Sabin FLOREA
2. Informare asupra activităţii Biroului Permanent –
conf. dr.ing. Valentin ANTON
3. Informare asupra organizării Congresului Naţional de Drumuri şi Poduri
– Iaşi 2018 –
ing. Constantin ZBARNEA, ing. Ovidiu LAICU
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3.1. Contracte – rezervări – politici de sponsorizare – circulara 1, etc.
3.2. Comitetul Stiinţific
4. Calendarul revizuirii Statutului A.P.D.P. si a Regulamentului –
prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI
5. Situaţia economică a revistei Drumuri-Poduri –
ing. Cristian BORBELI
6. Diverse
6.1. Colaborare cu ARACO – ing. Cristian BORBELI
6.2. Solicitări de colaborare pt normele tehnice legate de mixturi asfaltice –
6.3. Probleme curente.

1. Introducere – Asupra unor probleme ale podurilor din România
Dl Sabin FLOREA menţionează că este în posesia unor proiecte complete în format
pdf, poze şi literatură tehnică, pe care ar dori să le pună la dispoziţia tinerilor ingineri.
Propune realizarea unei baze de date, care să fie disponibilă pe site-ul A.P.D.P.,
după cum urmează:
1. Informaţii cu caracter general valabile, la care poate accesa orice vizitator
din marele public.
2. Informaţii de detaliu care să poată fi accesate numai de către membrii
A.P.D.P. cu statut de membru cotizant, care primeşte codul de utilizare în momentul
achitării cotizației anuale.
3. Informații detalii aprofundate, expertize, studii de fezabilitate, variante
analizate şi nefinalizate, rezultatele unor cercetări, detalii de execuție a lucrărilor
existente etc., cu o plată suplimentară diferențiată.
Se angajează să doneze la A.P.D.P. 10 harduri de câte 1 Tera cu informaţii despre
poduri, spunând că această bază de date poate fi completată, întreţinută,
actualizată.
Dl Valentin ANTON subliniază faptul că, pe de o parte este o componentă tehnică,
iar pe de altă parte este componenta care ţine de patrimoniul domeniului de drumuri
şi poduri.
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Consideră că C.N.A.I.R. trebuie să ia la cunoştinţă de existenţa acestei baze de date
şi să se facă o informare prin revista Drumuri-Poduri şi apoi la filiale.
Dl Sabin FLOREA îşi exprimă părerea că are trebui să se intervină şi legislativ,
deoarece nu există o protecţie a firmelor româneşti. Propune să se facă o bibliotecă
virtuală, ce ar putea reprezenta o bază de date utile, cu rapoarte şi expertize.
Celelalte companii ar putea fi obligate să-şi predea proiectele.
Dl Valentin ANTON spune că trebuie văzută legea copyright-ului, iar pentru anumite
proiecte trebuie urmărit şi planul strategic.
Dl Anghel TĂNĂSESCU consideră că trebuie făcute toate eforturile pentru a deţine
această bază de date şi să se facă o adresă către directorul general C.N.A.I.R., în
care să prezentăm acest element valoros şi să ne exprimăm rugămintea ca
C.N.A.I.R. să ne pună şi ei la dispoziţie, datele pe care le deţin.
Solicită sprijin pentru tipărirea vol. 2 „Podul. Creaţie, trăire şi cunoaştere” (autor ing.
Sabin FLOREA), într-un tiraj de 500 ex. De principiu, Biroul Permanent este de
acord.
2. Informare asupra activităţii Biroului Permanent –
Dl Anton Valentin face o scurtă informare asupra hotărârilor luate în cadrul şedinţelor
de Birou Permanent din luna aprilie şi mai 2017, subliniind faptul că a lansat o
invitaţie permanentă pentru preşedinţii de filiale, care doresc să participe la şedinţă.
3. Informare asupra organizării Congresului Naţional de Drumuri şi Poduri
– Iaşi 2018 –
Dl Gheorghe LUCACI este foarte nemulţumit de design-ul Circularei 1 şi spune că nu
s-au făcut modificările propuse la şedinţa de Birou Permanent de la Iaşi, din luna mai
2017.
Dl Valentin ANTON propune retipărirea unui număr de 200 exemplare Circulara 1.
Exemplarele existente se vor distribui la filialele teritoriale. Se va analiza posibilitatea
ca aceasta să fie tipărită la Cluj-Napoca. Propune ca raportorii să încurajeze
popularizarea acţiunii de organizare a congresului şi să solicite colegilor şi
colaboratorilor transmiterea de rezumate pentru viitoarele comunicări ştiinţifice.
Secretariatul A.P.D.P.

va transmite apelul pentru comunicări la toţi membrii

asociaţiei.
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Dl Constantin ZBARNEA menţionează următoarele: - din cele trei modificări stabilite
în şedinţa Biroului Permanent A.P.D.P. din data de 25 mai 2017( micșorarea fontului
echivalent cu Circulara 1 de la Cluj-Napoca, amplasarea fotografiilor luând ca model
Circulara de la Cluj-Napoca și înscrierea d-lui prof.dr.ing. Horia Zarojanu ca
președinte de onoare a comitetului științific), au fost efectuate numai ultimele două
cerințe, modificarea fontului necesitând rearanjarea în pagină a întregii circulare și
nefiind posibilă respectarea datei de 01.06.2017 stabilit pentru tipărirea Circularei 1;
- tipărirea Circularei 1 s-a efectuat după ce s-a obținut acceptul d-lui conf.dr.ing.
Valentin ANTON - Președinte A.P.D.P. România, căruia i s-au adus la cunoștință, în
prealabil, aspectele sus-menționate;
- costurile pentru tipărirea Circularei 1 au fost suportate de sponsori, prin urmare nu
s-au cheltuit bani din fondurile A.P.D.P.
4. Calendarul revizuirii Statutului A.P.D.P. si a Regulamentului –
Dl Gheorghe LUCACI prezintă calendarul propus pentru modificările la statutul
A.P.D.P. şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. Solicită ca observaţiile să fie
transmise la A.P.D.P. Central. Codul deontologic se va introduce în R.O.F.
5. Situaţia economică a revistei Drumuri-Poduri –
Dl Cristian BORBELI arată că scăderea dramatică a finanţelor revistei este datorată
lipsei abonamentelor de publicitate. Propune ca A.P.D.P. să susţină tipărirea revistei
şi distribuţia, printr-o sumă de 6.000 lei/lună. Pentru aceasta se va face un contract
de publicitate între A.P.D.P. şi S.C. Media Drumuri-Poduri.
Dl Valentin ANTON propune ca sprijinul revistei să fie făcut prin mărire de capital.
Dl Mihai ILIESCU sugerează ca fiecare filială să pregătească nişte materiale, care
pot fi transmise spre tipărire.
Se aprobă suma de 6.000 lei/lună, ca sprijin pentru revistă.
6. Diverse
o Dl Cristian BORBELI prezintă propunerea ARACO pentru realizarea unui
protocol de colaborare, astfel încât partea tehnică pe domeniul drumuri şi
poduri va fi asigurată de către A.P.D.P., iar din partea ARACO vom putea
dispune de consultanţă juridică.
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o Dl Anghel TĂNĂSESCU menţionează că trebuie văzut ce anume ne dorim să
realizăm şi apoi să mergem la Parlament cu solicitarea noastră. În ceea ce
priveşte sprijinul societăţii STRABAG, se angajează să organizeze un
simpozion privind mixturile asfaltice.
o Dl Gheorghe RAICU menţionează că preşedintele comisiei de atestare, dl
Petre Dumitru, şi-a dat demisia şi propune ca înlocuitor pe dl ing. Anghel
Tănăsescu, preşedintele filialei. Se aprobă.
o Dl Gheorghe LUCACI prezintă solicitarea dlui conf.dr.ing. Adrian BOTA pentru
decontarea cheltuielilor avute cu şedinţa CT AIPCR de Poduri, ce a avut loc la
Madrid. Suma este de 8.000 lei. Se va analiza dacă există această
posibilitate, cu sprijin în valoare de 1.000 euro. Se va înainta propunerea
Consiliului Naţional.

Şedinţa se încheie.

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