RAPORTUL CONSILIULUI NAŢIONAL A.P.D.P.
PENTRU ANUL 2017
În conformitate cu statutul Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri din România,
Adunarea Generală A.P.D.P., forumul de conducere al Asociaţiei, se desfăşoară
după ce au avut loc Adunările filialelor teritoriale, care s-au încheiat la data de 15
martie 2018.
Adunările filialelor teritoriale s-au desfăşurat conform programului aprobat de Biroul
Permanent A.P.D.P., ai cărui membri au participat şi au condus aceste adunări.

I. Activitatea Consiliul Naţional A.P.D.P.
Biroul Permanent s-a întrunit în anul 2017 astfel:


27 aprilie – Bucureşti



25 mai – Iaşi



22 iunie – Poiana Braşov



13 octombrie – Bucureşti



7 decembrie – Bucureşti

Consiliul Naţional s-a întrunit astfel:


23 iunie – Poiana Braşov



8 decembrie – Bucureşti

Consiliul Naţional si Biroul Permanent au dezbătut în şedinţele desfăşurate
probleme ale A.P.D.P. Procesele verbale şi hotărârile adoptate în şedinţe au fost
afişate pe pagina WEB a asociației.
Dintre cele mai importante hotărâri ale organelor de conducere ale asociației
menționăm:
1. Responsabilităţile membrilor Biroului Permanent sunt:


Anton Valentin

– în calitate de președinte, va coordona activitățile
principale la nivel central ale asociației.



Tiron Dorina

– în calitate de prim-vicepreşedinte se implica

direct în cadrul Comitetului de Organizare
al Congresului.


Lucaci Gheorghe – în calitate de vicepreședinte, coordonează
revizuirea statutului şi a R.O.F.-ului,
– realizează evaluări asupra revistei Drumuri-Poduri.



Tănăsescu Anghel – în calitate de vicepreședinte, coordonează
legăturile asociației cu C.N.A.I.R.,
– coordonează organizarea şedinţelor Consiliului
Naţional şi a Adunărilor Generale.



Borbeli Cristian

– coordonează activitățile asociației legate de
certificarea profesională,
– coordonează activitatea revistei Drumuri-Poduri.



Horga Liliana

– coordonează situaţia financiară a asociației,
– participă la actualizarea paginii WEB.



Munteanu Radu

– asigură coordonarea legăturilor cu
Ministerul Transporturilor şi C.N.A.I.R.



Raicu Gheorghe

– asigură legătura cu filiale teritoriale şi
consultanţă pentru Adunarea Generală.



Zbarnea Constantin – participă la organizarea congresului
– colaborează pentru actualizarea pagini WEB.

Se completează lista cu sarcina: „Urmărirea relaţiilor internaţionale”. Răspunde: dl
preşedinte Valentin Anton şi dna secretar Artemiza Grigoraş.
2. Aspecte privind organizarea Congresului Naţional de Drumuri şi Poduri, Iaşi
- septembrie 2018
2.1. Realizarea de precontracte cu 4 hoteluri (Ramada, Hilton, Unirea şi Moldova),
obţinându-se un număr de 329 locuri de cazare;
2.2. Asigurarea de autocare pentru transportul participanţilor între sălile de congres
şi hoteluri;
2.3. Realizarea programului pentru însoţitori cu vizitarea municipiului Iaşi, Palas
Mall, monumente istorice, muzee;
2.4. Realizarea de vizite tehnice.
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2.5. Distribuţia Circularei 1 în formatul existent la filialele teritoriale. Acţiunea s-a
desfăşurat în cursul şedinţei de Consiliu Naţional din iunie 2017.
2.6. Retipărirea Circularei 1 într-un număr de 200 exemplare, de către S.C. Media
Drumuri-Poduri, cu revizuirea procesării textului şi a formatului grafic.
2.7. Raportorii vor încuraja popularizarea acţiunii de organizare a congresului şi vor
solicita colegilor şi colaboratorilor transmiterea de rezumate pentru viitoarele
comunicări ştiinţifice.
2.8. Tipărirea volumului care va conţine rapoartele fiecărui coordonator de temă, cu
prezentarea pe scurt a lucrărilor.
2.9. Apelul pentru comunicări a fost transmis de Secretariatul A.P.D.P. la toţi membrii
asociaţiei.
2.10. Realizarea unui site dedicat exclusiv congresului:
www.congresapdpromania.ro
2.11. Pachetul de sponsorizare se poate consulta pe site:


Partener de Diamant – Peste 7.000 euro



Partener de Platină – 5.000 euro



Partener de Aur – 3.000 euro



Partener de Argint – 2.000 euro



Partener de Bronz – 1.000 euro

2.12. Taxele de participare aprobate sunt:
Categoria

Înainte de
1 iunie 2018

După
1 iunie 2018

Membrii A.P.D.P.

150 euro

190 euro

250 euro

290 euro

100 euro

150

Participanţi
Congres
Participanţi persoane
însoţitoare, şoferi şi expozanţi

euro

2.13. Taxa pentru spaţiul expoziţional este de 20 euro/mp/zi de congres pentru
firmele care sunt interesate ca expozanţi.
2.14. Extinderea termenului de predare a rezumatelor la 15 februarie 2018.
3. Modificare statut A.P.D.P. şi R.O.F.
Statutul A.P.D.P. va fi supus dezbaterii la Adunarea Generală din martie 2018.
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4. Situaţia financiară la A.P.D.P. Central (cheltuieli cu congresul; evaluare
asupra dinamicii cheltuielilor).
În cadrul Adunării Generale A.P.D.P. de la Timișoara din anul trecut, s-a propus
realizarea unor analize economice asupra situaţiei financiare la nivelul filialelor care
au înregistrat bugete negative în anul 2016 precum şi la A.P.D.P. Central.
Analiza preliminară a aspectelor financiare pe perioada 2010-2017 la nivelul
A.P.D.P. Central, a fost realizată în cadrul ședinței Consiliului Naţional ținută în data
de 8 decembrie 2017 la Bucureşti. La nivelul filialelor care au înregistrat bugete
negative, nu s-a realizat o astfel de analiză.
Consiliul Naţional propune analiza posibilităţilor de creştere a veniturilor la Adunarea
Generală din martie 2018.
5. Certificarea tehnică a societăţilor comerciale care lucrează în domeniul rutier.
Situația legislativă la data actuală:
„Certificarea firmelor din construcţii - rezolvare prin amânare”
Legea 163/2016 stabilea ca termen pentru intrarea în vigoare a trei componente ale
sistemului de calitate în construcţii, aşa cum au fost ele prevăzute în LEGEA
10/1995, data de 25 februarie 2018.


certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care
prestează servicii de proiectare şi/sau consultanţă în construcţii;



certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care
execută lucrări de construcţii;



perfecţionarea profesională continuă a specialiştilor care desfăşoară activităţi
în domeniul construcţiilor.

Guvernul prorogă prin Ordonanţa de urgenţă nr. 6 din 22 februarie 2018 termenul de
aplicare a noului sistem de calitate în construcţii cu încă 18 luni, justificând decizia
prin faptul că cele 87.000 de societăţi comerciale (conform datelor de la Registrul
Comerţului) care ar solicita certificarea ar bloca, practic, investiţiile publice şi private
în construcţii.
În spiritul activităţii continue depuse în ultimii doi ani A.P.D.P. continuă demersurile
privind Certificarea tehnică prin intervenţii la instituțiile abilitate prin lege.
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6. Situaţia economică a revistei Drumuri – Poduri
6.1. Abonamente la revista Drumuri-Poduri – La şedinţa Consiliului Naţional din 8
decembrie s-a aprobat realizarea unui număr de 100 abonamente pe anul 2018, în
valoare de 30.000 lei şi continuarea sprijinului acordat pentru tipărirea revistei, în
valoare de 6.000 lei/lună (aprobare la şedinţa Consiliului Naţional din 23 iunie).
Total cheltuieli suportate de către A.P.D.P. România: 102.000 lei/an.
Consiliu National va face o analiză a situaţiei revistei, după Congresul Naţional de
Drumuri şi Poduri.
6.2. Se va dezbate posibilitatea măririi cotizaţiei de membru A.P.D.P., pentru a
cuprinde şi costul abonamentului la revista Drumuri-Poduri.

7. Alte probleme curente
7.1. Consiliul Naţional hotărăşte ca Biroul Permanent să analizeze şi să aprobe
finanţarea deplasărilor în străinătate, la manifestările ştiinţifice sau la şedinţele
AIPCR, a membrilor A.P.D.P. Solicitările trebuie formulate către Biroul Permanent,
cu cel puţin 15 zile înaintea efectuării deplasării. Suma limită pentru decontare din
partea A.P.D.P. este de maximum 1000 euro.
7.2. Broşura de prezentare a A.P.D.P. - Se vor face evaluări asupra modului in care
va apare noul format al broşurii de prezentare A.P.D.P.
7.3. Model certificat membru de onoare - Dl. Costel Marin va prezenta un model de
certificat membru de onoare, până la Adunarea Generală.
7.4. Se va analiza, din punct de vedere juridic, solicitarea domnului ing. Sabin Florea
privind includerea sa în lista membrilor fondatori ai asociaţiei. Se va dezbate
problema în carul Adunării Generale.

II. Activitatea asociaţiei
II.1. Situaţia membrilor individuali şi colectivi
Situaţia membrilor este prezentată în tabelul următor:
Filiala
Bacău

Membri individuali

Membri colectivi

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2016

Anul 2017

12

12

10

11
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Banat

170

190

32

25

Braşov

72

91

17

13

Bucureşti

124

187

31

47

Dobrogea

3

5

4

6

Hunedoara

18

15

3

2

Moldova

153

135

24

22

Muntenia

12

30

3

1

Oltenia

50

60

7

11

Suceava

26

22

6

7

Transilvania

74

74

33

27

Vâlcea

35

-

3

-

TOTAL

749

821

173

172

Situaţia membrilor este cea raportată de către filiale la Adunările Generale, pentru
membrii individuali şi colectivi cu cotizaţia la zi.
Se constată că numărul membrilor individuali a înregistrat o uşoară creştere, iar
numărul membrilor colectivi este asemănător cu cel din anii trecuţi.
II.2. Atestarea tehnică
În ceea ce priveşte atestarea tehnică, în anul 2017 au fost atestate 38 societăţi (din
care 6 firme noi şi 32 cu prelungire valabilitate atestare tehnică), astfel:


Filiala Iaşi – 2 societăţi,



Filiala Cluj-Napoca – 13 societăţi.



Filiala Timişoara – 5 societăţi,



Filiala Bucureşti – 18 societăţi.

Atestarea s-a efectuat în baza analizei dosarului prezentat, conform procedurilor
existente şi cererile solicitanţilor au fost însoţite de un dosar al societăţii, conţinând
toate piesele şi anexele necesare. Toate comisiile de atestare verificarea pe teren
datele înscrise în documentele de atestare prezentate de societăţile care solicită
atestare tehnică.
II.3. Programul de activităţi pe anul 2017 a fost realizat după cum urmează:
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II.3.1. Pregătirea profesională
Filiala Banat
Filiala Banat, începând din anul 2000, a înfiinţat Şcoala postliceală pentru tehnicieni
cu specializarea drumuri şi poduri, în cadrul Colegiului Tehnic "Ion Mincu" din
Timişoara. Cursurile au o durată de şcolarizare de doi ani şi sunt cu taxe de
şcolarizare. In anul 2017, pe fondul situaţiei economice precare, cursurile şcolii
postliceale de tehnicieni de drumuri şi poduri au fost suspendate.
Filiala Bucureşti
Pregătirea profesională prin “Sistemul de Învăţământ la Distanţă” s-a desfăşurat prin
Centrul EUROHOT al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti. Această formă
de pregătire oferă cursanţilor posibilitatea de a dobândi cunoştinţe tehnice legate de
infrastructura rutieră. Cursanţii beneficiază, pe de o parte de resurse specifice de
pregătire (cursuri de specialitate), iar pe de altă parte de suportul tehnic al tutorilor.
Această formă de învăţământ reprezintă o alternativă de pregătire fără întreruperea
activităţii profesionale pe perioada şcolarizării.
În anul 2017 un număr de 7 cursanţi au absolvit cursurile de pregătire în „sistemul de
învăţământ la distanţă”. Menţionăm că toţi cursanţii provin din mediul privat de
activitate: societăţi de construcţii/ proiectare/ consultanţă.

II.3.2. Activitatea tehnico-profesională
Programul aprobat la Adunarea Generală din anul 2017 a fost îndeplinit după cum
urmează:

Locul de
desfăşurare

Manifestări

Perioada de
desfăşurare

Luna mai 2017
1. Conferinţa
„Managementul traficului şi mobilitatea”,
organizata în colaborare cu Facultatea de
Construcţii şi Primăria municipiului Timişoara

Timişoara –
Filiala Timişoara

11-12 mai 2017

Nivel naţional

Conferinţa a fost organizată de APDP – Filiala BANAT în colaborare cu Primăria
Municipiului Timişoara, Facultatea de Construcţii din Timişoara şi Academia de
Ştiinţe Tehnice din România – Secţia Transporturi şi s-a desfăşurat la Biblioteca
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Centrală a Universităţii Politehnica Timişoara.
La eveniment au participat circa 100 de specialişti din întreaga ţară, oameni
angrenaţi în toate ramurile domeniului rutier şi al managementului de trafic, din
primării, birouri de arhitectură, din unităţi de proiectare, execuţie, exploatare şi
administrare a drumurilor şi străzilor şi din marile universităţi tehnice din România.
Pe parcursul celor două sesiuni (11 şi 12 mai dimineaţa) au fost susţinute 13
prezentări de către reprezentanţii Primăriei Municipiului Timişoara, Universităţii
Politehnica Timişoara, D.R.D.P. Timişoara, SWARCO România, JASPERS
România, S.C. METROUL S.A. Bucureşti, Universitatea Tehnică de Construcţii
Bucureşti ş.a.
În spiritul celor prezentate în sesiunea tehnică din cursul dimineţii, în după-amiaza
zilei de 11 mai, participanţii la conferinţă au fost invitaţi să viziteze „Centrul de
Comandă şi Control al Sistemului de Management al Traficului”, unde au putut
evalua modul de funcţionare a acestuia.
De asemenea, invitaţii au vizitat complexul rutier din zona Michelangelo şi
amenajările realizate prin proiectul de reabilitare a infrastructurii publice urbane a
malurilor Canalului Bega.
Cluj-Napoca

2. Simpozion:
„Materiale şi tehnologii noi în construcţia

Filiala

şi întreţinerea drumurilor şi podurilor”,

Transilvania

ediţia a XI-a

Nivel naţional

mai 2017

Luna iunie 2017
1. Sesiunile Științifice Studențești:
„Ingineria Infrastructurii Transporturilor” –
ediția a VII-a si

Bucureşti

a

fost

parteneră

Filiala Bucureşti

22 iunie 2017

Nivel teritorial

„Poduri si Tuneluri” – ediţia a III-a
Filiala

Bucureşti

a

acestor manifestări organizate

de

Departamentele: Drumuri, Căi Ferate si Materiale de Construcții şi Rezistenţa
Materialelor, Poduri si Tuneluri ale U.T.C.B.
Scopul evenimentului a fost de a organiza dezbateri care să realizeze legături între
teme de cercetare, metode de investigare pe teren şi laborator a calităţii
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materialelor rutiere, probleme de siguranţa circulaţiei şi gestionarea activităţii din
domeniul infrastructurii de transport rutier pe bază de strategii şi alocări bugetare
eficiente. A.P.D.P. – Filiala Bucuresti a susţinut acest eveniment prin oferirea de
cărţi câştigătorilor.

Luna septembrie 2017
Bacău

1. Simpozion
„Prezentarea de soluţii tehnice la centura

Filiala Bacău

mun. Bacău”

Nivel teritorial

septembrie
2017

Din motive obiective, această acţiune nu s-a putut realiza.
2. Vizită tehnică pe Autostrada Transilvania
sau Ocolitoarea Tg. Mureş

Braşov
Filiala Braşov
Nivel teritorial

septembrie
2017

Pe data de 31 octombrie 2017 filiala Braşov a organizat o vizită tehnică pe
Autostrada Transilvania Brașov – Tg. Mureş – Cluj – Oradea / subsecţiunea
Ungheni-Ogra.
Vizita a fost organizată cu sprijinul constructorilor: Asocierea S.C. Strabag S.R.L. –
S.C. Straco Grup S.R.L. Întâlnirea pentru vizita tehnică a avut loc în organizarea
de şantier CIC Vidraşcu DN 15 km 62+325.
Reprezentantul asocierii dl ing. Mitrofan Marius a prezentat succint compania si
specialiştii responsabili de execuţia lucrărilor. De asemenea a fost proiectul pe
care îl execută cu detaliile tehnice aferente. După instruirea conform normelor
specifice de securitate si sănătate în muncă, s-a efectuat vizita tehnică în şantier
parcurgând traseul autostrăzii.

Luna octombrie 2017
1. Masă rotundă
„Tehnologii moderne aplicate în cadrul
lucrărilor de

întreţinere curentă şi

periodică, la drumuri şi poduri rutiere”

Iaşi
Filiala Moldova
Nivel teritorial

Din motive obiective, această acţiune nu s-a putut realiza.
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octombrie 2017

Luna noiembrie 2017
1. Simpozion
„Siguranţa

Cluj-Napoca
circulaţiei

în

actualitate.

Filiala

Participăm la trafic, suntem responsabili”,

Transilvania

ediţia a XIII-a

Nivel naţional

noiembrie 2017

Au participat 150 de specialişti care activează în domeniul rutier şi de siguranța
circulației, astfel:

administratori de rețele rutiere, reprezentanți ai instituțiilor

publice, poliţia rutieră, cercetători, cadre didactice si studenți din universități din
ţară şi străinătate, reprezentanţi ai unor societăţi cu profil de comercializare şi
distribuţie echipamente şi utilaje, proiectanți şi constructori.
Temele simpozionului au fost structurate pe:
-

Lucrări de materiale si tehnologii;

-

Lucrări de drumuri si siguranța circulației;

-

Prezentări de firme.

Lucrările prezentate, în număr de 33, au fost înregistrate pe suport digital.
Obiectivele mesei rotunde si a simpozionului: cunoașterea de noi tehnologii si
materiale în construcția de drumuri si poduri, dezbaterea problemelor legate de
girațiile din intersecții, probleme de trafic, precum si modalități noi de îmbunătățire
a siguranței circulației.

Alte acţiuni organizate de filiale
Filiala BANAT
În perioada 25 – 27 ianuarie 2017, dl. prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI, împreună
cu alţi trei membri ai filialei: ş.l.dr.ing. Paul MARC, drd.ing. Andrei FORTON şi
drd.ing. Alin BUZURIU, au participat la “Journées Techniques Route” (J.T.R.)
la Nantes, Franţa, ocazie cu care s-au pus bazele unor colaborări între membrii
filialei şi unităţi de învăţământ şi de construcţii din Franţa.
În luna iunie 2017 a fost organizată la Departamentul C.C.T.F.C. al Facultăţii de
Construcţii din Timişoara sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor din an
terminal Master Infrastructuri pentru Transporturi, în cadrul căreia un număr de
16 masteranzi şi-au susţinut disertaţiile.
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În data de 16 noiembrie 2017, la iniţiativa domnului dr.ing. Cornel BOTA, Filiala
BANAT a Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri din România, în
colaborare cu compania HYDRO BG şi Facultatea de Construcţii din Timişoara,
a organizat Masa rotundă cu tema: „DRENAJUL APELOR PLUVIALE DE LA
TEORIE LA PRACTICĂ”. Evenimentul s-a desfăşurat la Hotel Timişoara şi s-a
bucurat de participarea a peste 40 de specialişti din domeniul construcţiilor,
cadre universitare, proiectanţi, constructori şi administratori de drumuri.
Evenimentul a fost moderat de prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI, Preşedintele
filialei. Au fost prezentate contribuții științifice referitoare la sistemele de drenaj,
rigole, montare corectă a acestora, soluţii de remediere în cazul apariţiei unor
defecţiuni, studii de caz etc. Sesiunea de prezentări a fost urmată de intervenţii
ale participanţilor, schimburi de idei şi opinii pe marginea temei abordate.
Dezbaterile au continuat în cadrul mesei de prânz oferite de organizatori.
Filiala BUCUREŞTI
Vizită tehnică pentru studenții facultăţii C.F.D.P.
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucuresti, în parteneriat cu Asociația
Profesională de Drumuri si Poduri – Filiala Bucuresti a organizat pe data de 20
iulie o excursie tehnică pe ruta Bucuresti – Câmpulung Muscel si retur, dedicată
unui număr de 22 de studenți din anii terminali. Vizita pe teren a fost
completata cu o reuniune tehnica la S.C. Holcim – sucursala Câmpulung
Muscel.
Conferința C.N.A.I.R., A.G.I.R. si A.P.D.P. - Filiala Bucuresti cu privire la
situația autostrăzilor si drumurilor din România – 3 octombrie. In conferință au
fost dezbătute aspecte legate de situația actuală a autostrăzilor si drumurilor
naționale din România – „realitate si tendințe”. La acest eveniment au participat
miniștri secretari de stat, directorul general al C.N.A.I.R., președinți de asociații
si organizații nonguvernamentale, dar si un număr considerabil de jurnaliști.
Concursul de machete de poduri din lemn - ediţia a III-a – 2-3 noiembrie.
"Concursul de machete de poduri din lemn" devine un eveniment de adevărată
mândrie, atât pentru profesorii Facultății de Căi Ferate, Drumuri si Poduri, cât si
pentru studenții participanți, dornici să îşi demonstreze in mod competitiv
cunoștințele acumulate. A.P.D.P. - Filiala Bucureşti a susţinut această
manifestare prin oferirea de premii pentru câştigători. În concurs s-au înscris
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atât studenţi din anul terminal al ciclului de studii de licenţă, cât si masteranzi,
după cum urmează: 9 echipe din anul IV C.F.D.P., 4 din anul I şi 3 din anul II
Master "Poduri şi Tunele", în total 30 de viitori ingineri de valoare.
Filiala TRANSILVANIA
În data de 17-21 mai 2017 a avut loc Sesiunea Națională de Comunicări
Științifice Studenţeşti, ediția a XVI-a. Sesiunea s-a desfășurat pe următoarele
secțiuni: Construcții Civile Industriale si Agricole; Căi Ferate Drumuri si Poduri;
Inginerie Urbană si Dezvoltare Regională; Măsurători Terestre si Cadastru. La
manifestare au participat 110 studenți de la 5 Universităţi Tehnice si anume
Universitatea Tehnică de Construcții Bucuresti, Universitatea Politehnică
Timişoara, Universitatea ”Gheorghe Asachi” Iași, Universitatea Transilvania
Brașov si Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. Au fost prezentate 42 de lucrări.
Lucrările au fost inscripționate pe suport magnetic cu ISBN 978-606-737-055-3
de către editura U.T. Press Cluj-Napoca. Câteva din lucrările premiate vor fi
publicate în revista ”Acta Tehnica Construcții” si în revista ”Drumuri Poduri”.
În data de 25 – 26 mai 2017 s-a desfăşurat practica studenților anilor III – IV
CFDP, pe traseul Cluj-Napoca – Autostrada Sebeş - Turda;
În data de 7 Iulie 2017 a avut loc Târgul locurilor de muncă în domeniul
drumurilor

si

podurilor,

ediţia

a

XII-a,

cu

promovarea

site-ului

www.apdpcluj.ro/locuridemunca.

III. Activitatea internaţională a asociaţiei
III.1. Activitatea Comitetelor Tehnice A.I.P.C.R.
In cursul anului 2017 au avut loc reuniuni si dezbateri ale Comitetelor Tehnice si ale
Grupurilor Operative. La aceste activităţi au participat:
1. Drd. Ing. Flavius PAVĂL – C.N.A.D.N.R. – Grupul operativ C1 „Securitatea
infrastructurii” – în luna septembrie 2017 - Viena.
2. Dr.ing. Constantin ZBARNEA - D.R.D.P. Iași – Comitetul D1 „Gestionarea
patrimoniului” – în luna mai 2017 la Paris şi în luna noiembrie 2017 - Tokyo.
3. Conf.dr.ing. Adrian BOTA - U.P. Timişoara - Comitetul D3 „Poduri” – în
luna aprilie 2017 - Madrid.

- 12 -

4. Ş.l.dr.ing. Ciprian COSTESCU - U.P. Timişoara - Comitetul D4 „Drumuri
rurale şi geotehnică” – a participat la redactarea lucrărilor prin
corespondenţă cu membrii comitetului.
5. Prof. Ariadna NICOARĂ - U.P. Timisoara - m.c. - Comitetul C.T.E.R.M.
Terminologie – a ţinut legătura cu membrii comitetului prin email.
6. Conf.dr.ing. Valentin ANTON – U.T.C.B. – m.c. la Comitetul B3
„Multimodalitatea durabilă în zone urbane” – a participat la redactarea
lucrărilor prin corespondenţă cu membrii comitetului.

Prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI a participat, în perioada 23-27 octombrie 2017, la
Bonn, la reuniunile de lucru ale Asociaţiei Mondiale de Drumuri (AIPCR/PIARC) în
calitate de membru de onoare al asociaţiei şi membru de drept al Consiliului
General. De asemenea, a participat la Reuniunea Comitetelor Naţionale ca
reprezentant al Comitetului Naţional Român.

Noul preşedinte al AIPCR este domnul Claude VAN ROOTEN, directorul Centrului
de Cercetări Rutiere din Bruxelles şi profesor universitar de drumuri.
Comitetele Naţionale şi-au ales reprezentantul în Comitetul Executiv al AIPCR în
persoana domnului Saverio PALCHETI, desemnat de guvernul Italiei la AIPCR.
Deciziile adoptate pot fi consultate pe site-ul AIPCR (www.piarc.org).

IV. Activităţi economice
Pe ansamblul A.P.D.P. România, situaţia economico-financiară poate fi considerată
corespunzătoare. Însă trebuie să menţionăm că doar A.P.D.P. Central şi Filiala
Bucureşti au cheltuit mai mult decât veniturile încasate pe anul 2017. A trebuit să
apelăm la veniturile obţinute în anii trecuţi pentru ca să ne acoperim cheltuielile
necesare unei bune funcţionări, să ne achităm cotizaţiile la organizaţiile
internaţionale, obligaţiile faţă de bugetul statului, să întreţinem corespunzător
patrimoniul.
Disciplina financiară în activitatea noastră a fost respectată, aşa cum atestă comisiile
de cenzori de la toate filialele.
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V. Activitatea publicistică
Revista Drumuri – Poduri şi-a continuat apariţia, fiind editată în 12 numere pe an.
S.C. MEDIA Drumuri – Poduri, având ca acţionar A.P.D.P.-ul în proporţie de 90 %,
se ocupă de editarea revistei noastre.
Revista este acreditată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ca „Revistă de interes
naţional”. Această acreditare conferă tuturor articolelor publicate recunoaşterea
ştiinţifică şi academică pentru obţinerea unor titluri ştiinţifice, cum ar fi cele de
masterat sau doctorat.
În anul 2017 s-a înregistrat un număr mult redus de abonamente faţă de anul trecut.
Facem apel la toţi drumarii, membri A.P.D.P. individuali şi colectivi, de a face
abonament la singura publicaţie de specialitate în domeniul rutier. Menţionăm că
unele filiale şi-au ales un responsabil cu asigurarea de articole, reclame pentru a fi
inserate în revista Drumuri – Poduri şi care va ţine legătura în permanenţă cu
redacţia revistei.

***

dr.ing. Valentin ANTON
Preşedinte A.P.D.P. România
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