PROCES VERBAL
Şedinţa Comitetului Ştiinţific şi a Comitetului de Organizare
al celui de-al XV-lea Congres Naţional de Drumuri şi Poduri
Iaşi, 29 martie 2018
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-
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contabil – dna ec. Daniela JERCA

Dl Valentin ANTON apreciază că trebuie să organizăm un congres care se înscrie în
tradiţia congreselor noastre şi făcând şi o punte în timp, şi cu congresul care a fost la Iaşi în
anul 1998. S-au departajat problemele pe două paliere: Comitetul Ştiinţific şi Comitetul de
Organizare. Prezintă membrii Comitetului Ştiinţific şi mulţumeşte pentru participare dlui
prof. Zarojanu ca preşedinte de onoare şi dlui prof. Radu Andrei ca preşedinte al acestui
comitet. Vrea să facem o scurtă trecere în revistă privind situaţia rezumatelor primite, dl
prof. Radu Andrei le-a centralizat, le-a repartizat pe temele strategice, care sunt în spiritul
politicii Asociaţiei Mondiale de Drumuri. Raportorii au fost stabiliţi cu aproape un an în
urmă: dl prof. Lucaci la TS 1, dl prof. Anton la TS 2 şi dl prof. Hoda la TS 3. S-au primit 60
de lucrări la TS 1, marea majoritate a lucrărilor fiind încadrate la Subtema „Întreţinerea şi
exploatarea infrastructurii rutiere”. Cea de-a doua temă strategică are 17 lucrări, mai puţine,
dar suficiente pentru a menţine activă o temă de genul acesta, iar cea de-a treia temă are
15 lucrări. Acum suntem în situaţia în care avem rezumatele şi raportorii trebuie să-şi facă
echipa cu care vor lucra şi de asemenea trebuie să stabilim termenele la care se va face
notificarea acceptului lucrărilor, modificarea sau respingerea, după caz.
Dl Radu ANDREI crede că ar fi fost bine ca toţi raportorii să fi fost prezenţi la şedinţă,
pentru că în funcţie de rezumatele primite, pot decide mai bine ce echipă să-şi aleagă.
Având în vedere că la tema 1 sunt mai multe lucrări, vor fi mai mulţi moderatori, care să fie
nişte specialişti cunoscători ai unei limbi străine, franceză sau engleză, întrucât probabil,
vom avea şi lucrări cu prezentare în aceste limbi. Propune ca termenul de primire a
lucrărilor, după ce raportorii vor comunica acceptul rezumatelor, să fie cât mai scurt, ca întro primă măsură să spună cum văd ei împărţirea pe secţiuni sau pe săli, în funcţie de
program. Termenul de acceptare al rezumatelor să fie 25 aprilie. Ca termen de predare a
lucrărilor se propune 1 iunie, cu posibilitatea de a primi şi după această dată lucrările
întârziate.
Dl Valentin ANTON menţionează că raportorii pot să coopteze şi să se consulte cu colegii
din cadrul celorlalte universităţi. Între timp, noi trebuie să ne gândim la template-ul
redactării, putând fi folosit cel de la Cluj, care este un template echilibrat şi facem o
corespondenţă rapidă pentru a avea acceptul membrilor Comitetului Ştiinţific şi apoi va fi
postat pe site.
Dl Radu ANDREI întreabă când vor comunica raportorii echipa pe care şi-o propun?
Doreşte să transmită tuturor colegilor mesajul dlui Lucaci, care a încheiat şedinţa de la Nisa
şi consideră că aceasta a fost un succes, urmând a întocmi un raport. S-a gândit că la data
de 25 aprilie, când se comunică acceptul lucrărilor, să fie comunicată şi nominalizarea
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echipei cu care lucrează. Trebuie avută în vedere şi reprezentarea tuturor zonelor ţării. Cei
cooptaţi în echipă pot fi şi moderatori pe anumite teme.
Dl Valentin ANTON crede că abia după ce avem numărul de lucrări, putem vedea pe
fiecare subtemă câte lucrări sunt, şi ne putem gândi şi la un calendar al desfăşurării pe zile
şi pe ore la congres, şi pe săli de asemenea. Promite să ia legătura cu dl Lucaci şi dl Hoda,
astfel încât echipele complexe, raportori şi coraportori, să realizeze un document ce apoi
urmează a se va tipări. Este importantă şi alegerea moderatorilor, care trebuie să fir
capabili să ţină sala în priză, să nu o lungească, iar citirea rapoartelor să nu ajungă la o
oră. În ceea ce priveşte Comitetul Ştiinţific, crede că suntem pe linia corectă şi lămurită ca
şi calendar. Cu privire la Comitetul de Organizare, s-au identificat o serie de probleme, cum
ar fi: sponsorizarea. S-a făcut o propunere ca fiecare membru al Consiliului Naţional să
aducă câte un sponsor. La ora actuală am avut doar nişte tatonări cu privire la
sponsorizare, dar nicio concretizare sub forma unei valori contractate. Dacă există la acest
punct comentarii?
Dna Dorina TIRON arată că la congresul din 2010, s-au făcut adrese de solicitare
sponsorizări, de 2 ori, am informat despre existenţa congresului toate firmele care erau la
acea dată în agenda noastră la A.P.D.P. şi la Compania Naţională. Şi 20% din cei înştiinţaţi
au sponsorizat.
Dl Valentin ANTON subliniază că C.N.A.I.R. nu poate face sponsorizare. Nicio firmă care
are buget de stat, nu poate sponsoriza, ci doar firmele din mediul privat. Consideră că
trebuie să cerem o întâlnire la directorul C.N.A.I.R., ca după această Adunare Generală să
poată fi informat că acest congres este de interes şi în sprijinul activităţii Companiei
Naţionale, fiind favorabilă imaginii companiei. Şi crede că prezenţa companiei într-o
activitate de genul acesta, neimplicată financiar, e de bun augur şi pentru toată industria de
drumuri din România. Trebuie doar să stabilim care este persoana cea mai potrivită pentru
a se întâlni cu dânsul să-i explice aceste lucruri.
Dl Ovidiu LAICU arată că, faptul că noi asigurăm taxa de participare la un număr de
membri, este un prim pas pe care trebuie să-l considerăm.
Dl Valentin ANTON crede că aceasta este de bun augur, pentru că este şi în interesul
angajaţilor de a se întâlni între ei şi apoi şi cu specialiştii care vor veni şi din mediul
academic şi din străinătate.
Dl Anghel TĂNĂSESCU menţionează că dl director general şi-a manifestat dorinţa de a
participa la congres şi către sfârşitul lunii mai va vedea cum ne poate ajuta mai mult.
Dna Dorina TIRON ştie că de-a lungul anilor, când au fost congresele, compania niciodată
nu a făcut un pas înapoi. Şi majoritatea miniştrilor care au fost la Transporturi, au fost şi ei
prezenţi la deschiderea lucrărilor. Este convinsă că, compania naţională care este parte din
această asociaţie, va participa cu reprezentare la cel mai înalt nivel.
Dl Valentin ANTON îndeamnă să privim această problemă, ca o problemă a Comitetului
de Organizare, a noastră, a tuturor. Sponsorizarea poate veni de la noi toţi, ceilalţi membri.
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La Cluj, colegul Iliescu a mobilizat o serie de sponsori locali, care au ajutat congresul. Să
nu aşteptăm să ne vină totul de la companie. Din punctul acesta de vedere, la Consiliul de
astăzi şi la Adunarea Generală de mâine, o considerăm ca pe o problemă pe care o
anunţăm, fiind o problemă a întregii asociaţii, congresul este o problemă a întregii asociaţii.
Problema următoare este aprobarea modelului de genţi. Se propun 5 modele de geantă,
care pleacă de la 2,30 euro + TVA şi ajunge la o geantă de 5,27 euro + TVA. În paralel cu
această geantă trebuie să achiziţionăm şi pixul.
Dna Dorina TIRON propune geanta de 5,27 euro, iar dl Mihai Radu PRICOP propune
geanta de 3,85 euro. Se aprobă geanta de 3,85 euro şi pixul de 0,36 euro.
Dl Valentin ANTON spune că şi la Consiliu vom mai vedea o dată propunerile de genţi.
Conţinutul mapei de congres: volumul raportorilor, deci va trebui timp pentru ca acesta să
fie procesat şi tipărit, programul pe care îl vom stabili la următoarea întâlnire, pliantul turistic
al municipiului Iaşi şi, eventual, alte informaţii cu caracter de promovare a municipiului Iaşi,
pliantul A.P.D.P. şi C.N.A.I.R., pixul, lista participanţilor, a expozanţilor, a sponsorilor,
ecuson, blocnotes cu 30 file, programul pentru persoanele însoţitoare şi invitaţii pentru
mesele festive. Solicită acordul de principiu pentru acest conţinut, iar dacă va fi un sponsor
doritor, să-i punem pliantul firmei în mapă. Se aprobă. Ca o estimare a numărului de genţi
este 350 buc., cu posibilitatea de a suplimenta în caz că avem mulţi participanţi.
Dna Elena RĂILEANU întreabă cum vom face cu confirmarea participanţilor? Din
experienţa anului 1998, ministerul şi compania au confirmat pe 15 septembrie. Şi de regulă,
vin mulţi din partea regionalelor.
Dl Valentin ANTON spune că vom avea o discuţie cu directorul general şi îi explicăm în
detaliu. Există riscul ca să se facă o confirmare mai târziu, dar în perioada respectivă,
congresul se apropie de şedinţa şefilor de secţie. Dl Laicu, care este implicat în organizarea
şedinţei şefilor de secţie ne poate spune mai mult cu privire la locul în care este şedinţa
şefilor de secţie şi posibilitatea ca, colegii care participă la şedinţa şefilor de secţie să
participe şi la congres.
Dl Ovidiu LAICU exprimă siguranţa că cei care vor participa la şedinţa şefilor de secţie vor
veni şi la congres. Luni şi marţi va fi şedinţa, iar miercuri vor veni la Iaşi pentru congres.
Dânsul răspunde pentru cei de la D.R.D.P. Iaşi, dar de la celelalte regionale nu ştie încă ce
delegaţi vor fi.
Dl Valentin ANTON crede că dacă vorbim cu dl director Ioniţă vom avea o declaraţie
verbală că participanţii la şedinţa şefilor de secţie, vor participa şi la congres.
Dl Anghel TĂNĂSESCU menţionează că directorul general a fost informat despre această
problemă, a fost de acord şi se mizează cam pe 150 persoane din partea C.N.A.I.R. Taxa
de participare de 150 euro se va achita pentru toţi cei 150 de oameni.
Dl Valentin ANTON crede că vom avea participarea sperată, pentru că acest congres, în
principal, este pentru industria de drumuri, dar în subsidiar este pentru companie, cum a
fost întotdeauna.
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Dl Anghel TĂNĂSESCU spune că trebuie să nominalizăm şi persoanele însoţitoare, adică
şoferii, care vor mai fi vreo 30 persoane. Deci practic, compania vine cu vreo 180 persoane.
Dl Valentin ANTON crede că o întâlnire cu dl Ştefan Ioniţă va fi utilă într-un viitor apropiat
şi vom vedea cine va merge să-l informeze despre congres. Expoziţia tehnică interioară şi
exterioară. S-a primit o ofertă de la o firmă din Iaşi, care se cheamă Colloseum Logistic,
avem un contract cu 15 euro/mp + TVA, la care se adaugă preţul de montaj şi demontaj,
plus spor dacă se lucrează noaptea, în total 19,5 euro + TVA. Desigur, vom avea şi o
negociere cu dânşii. Noi am aprobat în Consiliul Naţional 20 euro/mp de stand. În general,
din istoria congreselor anterioare, s-a constatat că taxa de expoziţie nu a reprezentat un
venit pentru organizatori, ci mai mult o parte din cheltuială. Ceea ce trebuie să negociem cu
dânşii, expoziţia de postere pe care am anunţat-o la ultimele 3 congrese, şi care este
gratuită. Vor avea posibilitatea de a afişa pe un format A0 activitatea desfăşurată şi vor
avea obligaţia de a sta lângă posterul lor, în timpul pauzelor din cadrul congresului. Se
informează despre propunerea dlui Borbeli de a reduce preţul contractului expoziţional la
12 euro + TVA. Nu ştim încă preţul panourilor pentru postere, care nu au fost în discuţie în
acest contract.
Dna Dorina TIRON a luat legătura cu unul dintre administratori, dl Şoituz, căruia i-a
comunicat dorinţa noastră şi pentru postere, urmând să-i comunicăm câte dorim, modul de
prindere, şi dorinţa noastră de a face o negociere, iar dânşii au fost de acord să-i
transmitem pe email toate aceste propuneri. Această firmă a mai organizat expoziţii la
Palas Mall şi cu alte ocazii şi preţul lor nu a depăşit 15 euro/mp.
Dl Valentin ANTON doreşte să menţionăm şi persoanele responsabile pentru fiecare dintre
aceste probleme. La achiziţionarea genţilor şi pixurilor, responsabilă este Artemiza
GRIGORAŞ. Ar trebui să numim şi de la Iaşi, o persoană responsabilă cu pliantele de
prezentare a municipiului Iaşi.
Dna Elena RĂILEANU întreabă dacă pliantele vor fi achiziţionate sau se vor procura aici
pe plan local?
Dl Valentin ANTON crede că tot de aici de la Iaşi trebuie să le luăm, să menţionăm o
persoană care se va ocupa de această problemă. Cu România, se va duce dânsul la
ministerul Turismului, iar de la Iaşi propune a se încerca fie cu Primăria, fie cu Consiliul
Judeţean.
Dl Ovidiu LAICU spune că se va discuta şi cu prefectul şi cu preşedintele Consiliului
judeţean, să ne dea o persoană de contact.
Dna Elena RĂILEANU crede că la pliant ştie dl Zbarnea ce trebuie făcut.
Dl Valentin ANTON spune că va trece pe dl Zbarnea din partea filialei Moldova, ca
responsabil. Cu privire la contractul cu expoziţia, se trece ca responsabil dna Tiron şi dl dir.
Laicu. Se va trimite contractul cu noile propuneri, în preţ maxim de 15 euro/mp. Expoziţia
tehnică exterioară. Dl Zbarnea ne-a făcut 2 propuneri.
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Dl Ovidiu LAICU propune să se facă expoziţia exterioară în faţa prefecturii, în parcare şi
acolo va fi gratuit. Avantajul este că are expunere maximă.
Dl Valentin ANTON spune că va trece ca responsabili pe dl dir. Laicu şi dl Zbarnea.
Cazarea la hotel. Aici există precontracte, pe care le-am discutat la întâlnirea anterioară, iar
dna Tiron ne dă mai multe detalii.
Dna Dorina TIRON arată că, în precontractele făcute cu hotelurile s-a cuprins cazarea,
micul dejun şi masa de prânz. Cu 30 zile înainte de data congresului, ar trebui să le
comunicăm câte camere sunt rezervate, altfel ne va rămâne nouă de achitat. Şi de aceea
trebuie să comunicăm tuturor membrilor noştri că dacă nu ne comunică până la data de 20
august solicitările de cazare, noi reziliem contractul cu hotelul şi atunci vor rămâne fără
camere.
Dl Ovidiu LAICU subliniază ca rezervarea la hotel să se facă centralizat prin A.P.D.P., să
nu-şi rezerve fiecare prin Booking sau alte agenţii.
Dl Valentin ANTON spune că prin Booking intră doar preţul camerei şi mic dejun, şi există
posibilitatea ca cei care fac aceste rezervări să vină la masa de prânz cu ceilalţi colegi, iar
atunci va trebui să achităm de la A.P.D.P.
Dna Elena RĂILEANU spune că va fi cineva din partea filialei Moldova, care va sta la
intrarea în hotel şi va bifa pe listă pe cei care intră să ia masa de prânz.
Dl Valentin ANTON menţionează că în mapa congresului intră şi invitaţiile la mesele
festive. Aceste bonuri de masă vor fi prezentate la intrarea în sala de mese. Dar aceasta nu
rezolvă problema cu colegii noştri care îşi fac rezervarea pe Booking. Deci, acestea sunt
preţurile pentru cazare, care vor fi puse pe site şi în Circulara a 2-a. La ora prânzului, cei
care vor să meargă la hotelurile unde sunt cazaţi, vor avea un mijloc de transport pus la
dispoziţie. Se va relua acest lucru la Adunarea Generală, pentru ca să se înţeleagă că cei
care fac înscrierea prin A.P.D.P. au şi masa de prânz asigurată. Dna Răileanu este
responsabil cu rezervările la hotel, iar dl dir. Laicu responsabil cu mijloacele de transport.
Tipărirea Circularei 2. Se prezintă conţinutul circularei, cu formularul de înscriere şi taxa de
participare. Va exista posibilitatea la secretariatul congresului, de a încasa taxe de
participare la faţa locului. Se propune a se tipări într-un număr de 300 buc. Şi se va distribui
la fiecare filială, proporţional cu numărul de membri. Cheltuielile până la 22 martie 2018 au
fost de 51.000 lei, iar încasările au fost de 4.800 lei pentru taxe de participare şi standuri
expoziţionale.
Dna Dorina TIRON arată că mai avem de lucru la vizitele tehnice şi cele pentru persoane
însoţitoare. Şi să ne gândim la un program pentru seara festivă. Cina festivă va avea loc tot
în Palas Mall.
Dna Elena RĂILEANU întreabă când are termen de tipărire Circulara 2. Dl Anton răspunde
că 30 iunie. De asemenea, întreabă cine se ocupă de vizita tehnică. Responsabil este dl
dir. Laicu.
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Dl Valentin ANTON întreabă dacă ar fi oportună o vizită la facultate, să vadă că există un
proiect în derulare? Da, este posibil. Dacă facem o ofertă cât mai diversificată pentru
vizitele tehnice, participanţii au de unde alege.
Dl Ovidiu LAICU crede că putem face o vizită la o lucrare pe care compania a făcut-o şi
una care se află în derulare. Propunerea este: Iaşi – Suceava – pe DN 29, se ajunge la
Botoşani, de acolo se vine pe DN 28B, la care acum se analizează ofertele, şi se poate opri
la graniţa judeţelor Iaşi cu Botoşani, unde va fi viitoarea lucrare, apoi cu oprire la Cotnari,
unde se poate lua prânzul. Ar mai fi o variantă, cine vrea în Republica Moldova.
Dl Valentin ANTON crede că şi facultatea ar putea fi o a treia variantă. Laboratoarele din
facultăţi pot avea postere de prezentat, mai ales că este gratuit.
Dl Ovidiu LAICU spune că, la sugestia dlui Ioan Gheorghe de la Piteşti, s-ar putea face şi
o prezentare a antreprizei Iaşi, cu staţia de asfalt, utilajele existente şi realizările unităţii.
Dl Valentin ANTON crede că este o idee foarte bună şi se poate face un poster de
prezentare în cadrul expoziţiei. Se hotărăşte ca o nouă întâlnire a Comitetului de
Organizare, să aibă loc în a doua jumătate a lunii iunie.

Şedinţa se încheie.

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

Iaşi – 29 martie 2018
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