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PROCES VERBAL 

Consiliu Naţional, Poiana Braşov  

23 iunie 2017 

 

Participanţi: 

 Membrii Consiliului Naţional 

- 26 membri ai Consiliului şi 1 membru supleant 

 

 Invitaţi   

- Preşedinte Consiliu de Onoare – dl prof.dr.ing. Mihai ILIESCU 

- Vicepreşedinte Comitet de Organizare – dl ing. Ovidiu Mugurel LAICU 

- Membru de onoare – dl ing. Sabin FLOREA 

- Administrator S.C. Media Drumuri-Poduri – dl Costel MARIN 

- 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 

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 
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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 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. 

Se prezintă un power point despre podurile din România. 

 

2. Informare asupra activităţii Biroului Permanent   

Dl Valentin ANTON 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. 
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Pe pagina www.apdp.ro sunt prezentate procesele verbale şi hotărârile Biroului 

Permanent. 

Se arată responsabilităţile fiecărui membru al Biroului, stabilite la şedinţa din 27 

aprilie, şi hotărârile luate în cadrul şedinţei de la Iaşi, din 25 mai 2017. Solicită 

aprobarea Consiliului Naţional pentru hotărârile luate. Se aprobă. 

Dl Gheorghe LUCACI propune să se completeze lista de responsabilităţi cu 

„Urmărirea relaţiilor internaţionale”. Răspunde: dl preşedinte Anton şi dna secretar 

Grigoraş. Se aprobă. 

 

3. Informare asupra organizării Congresului Naţional de Drumuri şi Poduri 

 – Iaşi 2018 – 

Dl Ovidiu LAICU propune ca organizarea congresului să se facă prin 3 paliere: 

1. Cazare, închiriere săli – responsabil dna ing. Dorina TIRON; 

2. Vizite tehnice – responsabil dl ing. Ovidiu LAICU; 

3. Comitetul Ştiinţific – responsabil prof.dr.ing. Radu ANDREI. 

S-au realizat şi se intenţionează să se realizeze următoarele: 

 Precontracte cu 4 hoteluri (Ramada, Internaţional, Unirea şi Moldova), 

obţinându-se un număr de 360 locuri de cazare; 

 Asigurarea de autocare pentru transportul participanţilor între sălile de 

congres şi hoteluri; 

 Program însoţitori cu vizitarea municipiului Iaşi, Palas Mall, monumente 

istorice, muzee; 

 Vizite tehnice: pe DN 29, care leagă Botoşani de Suceava, este o lucrare ce 

poate fi prezentată, cu oprire la Suceviţa pentru prânz; în Republica Moldova 

sunt lucrări avansate de reabilitare, pe Leuşeni spre Chişinău şi la Cricova; 

traseul de la Iaşi – Tg. Frumos – Botoşani – Suceava. 

Dl Constantin ZBARNEA prezintă locaţia congresului – Palas Mall, cu sălile 

aferente: 

 Sala Mozart, 20 locuri, doar pentru organizatori 

 Sala Chopin, 300 locuri, pentru prezentările lucrărilor; 

 Sala Vivaldi, 240 locuri, pentru prezentările lucrărilor; 

 Sala Rossini şi sala Verdi pentru cocktail; 

 Sala Atrium, pentru expoziţie. 
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Dl Valentin ANTON menţionează că dl prof. Radu ANDREI a fost numit 

coordonatorul Comitetului Ştiinţific. Prezintă temele strategice cu raportorii 

desemnaţi şi solicită aprobarea pentru tipărirea volumului care va conţine rapoartele 

fiecărui coordonator de temă, cu prezentarea pe scurt a lucrărilor. Se aprobă. 

Din discuţiile desfăşurate în cadrul Consiliului Naţional, au rezultat următoarele 

aspecte privind Circulara 1: La şedinţa de Birou Permanent din luna mai, de la Iaşi, 

au fost formulate observaţii privind procesarea textului, apariţia grafică în pagină a 

textului, cu micşorarea fontului, având ca model Circulara 1 de la Cluj,  din 2014. Se 

constată însă că Circulara 1 a fost tipărită la fel, cu acelaşi font mare şi un design 

necorespunzător. 

Se aprobă reprocesarea textului Circularei 1 şi tipărirea unui număr de 200 ex. prin 

S.C.  Media Drumuri-Poduri. Pentru îndeplinirea acestei activităţi, dl Zbarnea va 

transmite, cât mai curând, Circulara 1 în format electronic.  

Membrii Consiliului, care doresc, pot transmite observaţii până vineri, 30 iunie.  

Secretariatul A.P.D.P.  va transmite apelul pentru comunicări la toţi membrii 

asociaţiei. 

 

4. Calendarul revizuirii Statutului A.P.D.P. şi 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. 

Dl Anghel TĂNĂSESCU menţionează că în anul 2014 a lansat o propunere de 

Regulament nou, realizat în concordanţă cu statutul A.P.D.P. Va transmite 

documentele la A.P.D.P. Central. 

 

5. Situaţia economică a revistei Drumuri-Poduri  

Dl Cristian BORBELI arată că scăderea dramatică a finanţelor revistei este datorată 

lipsei abonamentelor de publicitate. Problema graficianului s-a rezolvat prin 

angajarea unei persoane cu contract de colaborare pe perioadă determinată de 3 

luni. 

Dna Elena GHINERARU propune ca fiecare membru al Consiliului Naţional să facă 

câte un abonament la revistă. 

Dl Cornel BOTA propune mărirea cotizaţiei, astfel încât fiecare membru să dispună 

şi de revistă în cadrul aceluiaşi preţ. 
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Dl Valentin ANTON menţionează că revista este interesantă, atractivă, dar dl Marin 

trebuie să se deplaseze la toate reuniunile A.P.D.P. să prezinte articole cu 

evenimentele în desfăşurare. 

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. La şedinţa Consiliului Naţional din toamnă se va urmări 

posibilitatea măririi cotizaţiei, pentru a cuprinde şi costul abonamentului la revistă. 

Dl Costel MARIN arată că a primit articole de la ingineri cu domiciliul peste hotare, 

care au fost încântaţi să colaboreze cu S.C. Media Drumuri-Poduri. 

Dl Dorel CRĂCIUN propune realizarea unui contract comercial cu U.T.C.B., care ar 

putea să-şi prezinte planul de şcolarizare în revistă, iar în schimb să ofere societăţii 

Media Drumuri-Poduri, un spaţiu pentru sediu. 

Dl Valentin ANTON propune ca exemplarele de revistă care rămân în plus la 

A.P.D.P. Central, să fie oferite studenţilor. 

Dl Gheorghe LUCACI spune să solicităm de la filiale, propuneri de îmbunătăţire a 

activităţii revistei, cu prezentarea lor la următorul Birou Permanent. 

Dl Anghel TĂNĂSESCU propune să se aprobe două feluri de cotizaţie a membrilor: 

o cotizaţie care să cuprindă în preţ valoarea revistei şi o cotizaţie fără acordarea 

revistei. Se va analiza această posibilitate. 

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. 

o Dl Anghel TĂNĂSESCU se angajează să organizeze un simpozion (la nivel 

naţional) privind mixturile asfaltice, împreună cu societatea STRABAG, după 

data de 15 august. La data de 10 iulie se va desfăşura simpozionul 

„Trotuarele la nivelul căii de rulare”. Invită pe toţi membrii Consiliului la 

Belciugatele, în data de 4 august, orele 15.00, pentru a sărbători „Ziua 

Drumarului”. 

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 
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Madrid. Suma este de 8.000 lei. Dl Dorel GHEORGHE propune un sprijin 

financiar în valoare de 1.000 euro, pentru orice membru activ în comitet. Dl 

Anghel TĂNĂSESCU propune acordarea unui sprijin financiar de 500 euro de 

la A.P.D.P. Central şi 500 euro să fie asiguraţi de către filială. Dl Mihai 

PRICOP propune posibilitatea finanţării până la 1.000 euro, dar cu discutarea 

finanţării fiecărei deplasări. Se aprobă ca persoanele care solicită sprijin 

pentru deplasări, să anunţe dinainte programul, după care se analizează 

cererea, ce poate fi apoi finanţată parţial până la valoarea maximă de 1000 

euro. Se aprobă decontarea cheltuielilor dlui conf.dr.ing. Adrian BOTA în 

valoare de 1.000 euro. Dl Gheorghe LUCACI menţionează că în luna 

octombrie va avea loc la Bonn, şedinţa de Comitet Executiv şi Consiliu 

AIPCR. Se aprobă bugetul de deplasare pentru dl G. Lucaci şi V. Anton. 

o Dl Gheorghe RAICU menţionează că la filiala Bucureşti, preşedintele comisiei 

de atestare, dl Petre DUMITRU, şi-a dat demisia şi propune ca înlocuitor pe dl 

ing. Anghel TĂNĂSESCU, preşedintele filialei. Se aprobă. 

 

 

 

Şedinţa se încheie. 

 

 

             Întocmit, 

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