PROCES VERBAL
Birou Permanent, Bucureşti
24 octombrie 2019
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

-

Membru – dl ing. Cristian BORBELI

-

Membru – dl ing. Ion CORODESCU

-

secretar general – dna ing. Artemiza GRIGORAŞ

Ordinea de zi este următoarea:

1. Informare privind Congresul Mondial al Drumurilor de la Abu Dhabi.
2. Propuneri privind nominalizarea reprezentanţilor în Comitetele Tehnice
AIPCR
3. Probleme privind revista Drumuri – Poduri
4. Diverse (4.1. Organizarea unei şedinţe de Consiliu Naţional în luna noiembrie
2019); 4.2. Aprobare privind achiziţionarea de agende şi calendare pentru anul
2020; 4.3. Invitaţie la Congresul Robuild, Bucureşti 6-7 noiembrie 2019).

1. Informare privind Congresul Mondial al Drumurilor de la Abu Dhabi
Dl Gheorghe LUCACI spune că au fost 8 persoane din partea României la Congresul
Mondial al Drumurilor. Ca prezenţă la reuniuni au fost puţini delegaţi, dar discuţiile au
fost consistente. S-a constatat că lumea migrează din sălile de conferinţă la expoziţie.
Dl Valentin ANTON propune să se pregătească un power point cu detalii despre
congres, spre a fi prezentat la şedinţa de Consiliu Naţional. Tot ca propunere se
menţionează ca în cazul în care ar exista solicitări din partea membrilor Biroului
Permanent pentru participarea la simpozioane în ţară, să fim de acord. La şedinţele de
Birou Permanent pot fi invitaţi preşedinţii de filială care nu sunt membrii ai Biroului.
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Se va supune aprobării Consiliului Naţional.
Dl Valentin ANTON propune, de asemenea, ca pentru problemele curente ale activităţii
asociaţiei, să folosim votul electronic. Se aprobă.

2. Propuneri privind nominalizarea reprezentanţilor în Comitetele Tehnice AIPCR
Dl Gheorghe LUCACI spune că, pentru Comitetele Tehnice AIPCR, se pot nominaliza: 2
membri cu drepturi depline, 1 membru corespondent, 1 membru asociat (young
professional) şi 1 membru de la drumuri municipale.
În urma propunerilor primite de la filiale se conturează următorul tabel:

TS 1 – ROAD ADMINISTRATION
ADMINISTRAREA DRUMURILOR
1.1 – Performance of transport administrations /
Performanţa administraţiilor de transport
1.2 – Planning road infrastructure and transport to economic
and social development / Planificarea infrastructurii şi a
transportului rutier pentru dezvoltarea economică şi socială
1.3 – Finance and procurement / Finanţe şi achiziţii
1.4 – Climate change and resilience of road network /
Schimbările climatice şi rezilienţa reţelei rutiere
1.5 – Disaster management / Gestionarea dezastrelor

TF 1.1 Well-prepared projects / Proiecte bine pregătite

Braşai Octavian (Filiala Transilvania) –
membru corespondent
Toşa Cristian (UTCN) – membru asociat
Ciocan Remus (UTCN) – membru
corespondent

Zbarnea Constantin (DRDP Iaşi) –
membru plin
Popa Vasile (DRDP Iaşi) – membru
corespondent
Borbeli Cristian (Expert Proiect 2002) –
membru plin
Hoda Gavril (UT Cluj) – membru
corespondent

TF 1.2 HDM-4 / Programul HDM-4

TS 2 – MOBILITY
MOBILITATE
2.1 – Mobility in urban areas / Mobilitate în zonele urbane
2.2 – Accesibility and mobility in rural areas / Accesibilitate
şi mobilitate în zonele rurale
2.3 – Freight / Mărfuri
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Anton Valentin (Fac. C.F.D.P.) – membru
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Lucaci Gheorghe (Filiala Banat) –
membru corespondent
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Toma Mihai (C.N.A.I.R.) – membru plin
2.4 – Road network operation / ITS / Exploatarea reţelei
rutiere / ITS
TF 2.1 – New mobility and its impact on road infrastructure Suciu David (filiala Banat) – membru
corespondent
and transport / Mobilitate nouă şi impactul acesteia asupra
infrastructurii şi transportului rutier

TS 3 – SAFETY AND SUSTAINABILITY / SIGURANŢA RUTIERĂ ŞI DURABILITATE
3.1 – Road safety / Siguranţa rutieră
3.2 – Winter service / Exploatarea pe timp de iarnă
3.3 – Asset management / Gestionarea patrimoniului
3.4 – Environmental sustainability in road infrastructure and
transport / Durabilitatea mediului în infrastructură şi
transportul rutier
TF 3.1 – Road infrastructure and transport security /
Securitatea infrastructurii şi transportului rutier

Burlacu Adrian (Fac. C.F.D.P.) – membru
corespondent
Ispas Gheorghe (A.P.D.P. România) –
membru corespondent
Ciont Nicolae (UTCN) – membru plin
Forton Andrei (Filiala Banat) – membru
asociat
Pavăl Flavius (C.N.A.I.R.) – membru plin

TS 4 – RESILIENT INFRASTRUCTURE / INFRASTRUCTURA REZILIENTĂ
4.1 – Pavements / Structuri rutiere

4.2 – Bridges / Poduri

4.3 – Earthworks / Terasamente

4.4 – Tunnels / Tuneluri
TF 4.1 Road design standards / Standarde de proiectare a
drumurilor
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Pădure Florica (Expert Proiect 2002) –
membru plin
Bratu Alexandru (DRDP Braşov)
– membru corespondent
Condurat Mihaela (D.R.D.P. Iaşi) –
membru asociat
Petzek Eduard (SSF-RO Timişoara) –
membru plin
Chiotan Corina (Fac. C.F.D.P.) – membru
corespondent
Boţu Nicolae (UT Iaşi) – membru plin
Andrei Radu (filiala Moldova) – membru
corespondent
Moldovan Dorin Vasile (UTCN) –
membru asociat
Ciotlăuş Mădălina (UTCN) – membru
corespondent
Marc Paul (Fac. de Construcţii Timişoara)
– membru plin
Pop Mariana (DRDP Cluj) – membru
corespondent
Clitan Andrei (UTCN) – membru asociat
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CTERM – Terminology / Terminologie

Nicoară Ariadna (Fac. de Construcţii
Timişoara) – membru plin

Road Statistics / Statistici rutiere

3. Probleme privind revista Drumuri – Poduri
Dl Gheorghe ISPAS propune să negocieze direct cu dl Costel Marin, administratorul SC
Media Drumuri-Poduri, pentru a obţine acţiunile pe care acesta le deţine personal în
cadrul societăţii. Apoi va comunica membrilor Biroului Permanent, în termen de 2
săptămâni, rezultatul negocierii, urmând a fi luate ulterior măsurile care se impun privind
activitatea revistei pentru anul 2020. Se aprobă.

4. Diverse
4.1. Se aprobă organizarea unei şedinţe de Consiliu Naţional, în data de 28 noiembrie
2019, la Bucureşti.
4.2. Se aprobă achiziţionarea a 60 de agende, 60 calendare de perete şi 60 pixuri
pentru anul 2020.
Şedinţa se încheie.

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