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RAPORT  DE  ACTIVITATE PE ANUL 2014 

 

A. Activități / Evenimente  
În cursul anului 2014, A.P.D.P. - Filiala București a organizat și/sau a fost partener 

al următoarelor evenimente:  
 
1. Ziua Femeii - 8 martie 2014  
Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Clubul Doamnelor din cadrul A.P.D.P. 

Filiala București s-a reunit pentru a sărbătorii această zi printr-o cină festivă. Doamnele 
și domnișoarele participante la eveniment doresc să mulțumească Consiliului Filialei și 
sponsorilor care au sprijinit această manifestare: 

S.C. PRO CONS XXI – d-nei Corina Bongioc;  
S.C. EXPERT PROIECT 2002 – d-lor Cristian Vîlcu și Cristian Borbeli; 
S.C. GLOBAL SERVICE PROIECT – d-lui Adrian Burlacu 
S.C. DIMAR – d-lui Iulian Drăgunoiu 
 
2. Sesiunea Științifică Studențească ITT (Ingineria Infrastructurii 

Transporturilor) – ediția a IV-a locală - 17 iunie 2014 
Prin intermediul acestei Sesiuni studenții masteranzi ai C.F.D.P. au ocazia de a-și 

prezenta lucrările în fața unui public format din colegii lor, profesorii îndrumători și alți 
invitați. Lucrările prezentate sunt evaluate iar cele mai bune dintre ele sunt premiate. 

Aflată la cea de a 4-a ediție, manifestarea organizată de către Departamentul de 
Drumuri, Căi Ferate și Materiale de Construcții din cadrul U.T.C.B., a beneficiat, ca în 
fiecare an, de sprijinul A.P.D.P. Filiala București pentru promovare și premierea celor 
care au prezentat cele mai bune lucrări. 

Premianții anului 2014 au fost: Premiul I - Cătălin Gheorghe Andrei și Cătălina 
Georgiana Lixandru; Premiul al III-a – Gabriel Gură și Mențiuni – Victor Mitrache, 
Mihai Cristian Scumpu și Ionuț Toader 

 
 3. Ziua Drumarului - 5 August 2014 

Cu ocazia Zilei Drumarului (5 August), reuniunea membrilor A.P.D.P. – Filiala 
București din acest an s-a desfășurat la Complexul Ciuta din Județul Buzău. 

Evenimentul, devenit tradiție pentru membrii Filialei București, s-a desfășurat în 
perioada 1 – 3 august iar participanții s-au bucurat de o excursie la Vulcanii Noroioși de 
la Pâclele Mari și o cină festivă. 

 
4. Congresul Național de Drumuri și Poduri – Cluj Napoca – 10 /13 septembrie 

2014 
Congresul este organizat o dată la patru ani de către A.P.D.P. ROMÂNIA în 

colaborare cu Compania Națională de Autostrazi și Drumuri Naționale din România, el 
fiind înscris și în lista activităților A.I.P.C.R. din anii în care se organizează. 



În acest an manifestarea s-a desfășurat la Cluj Napoca, în perioada 10 – 13 
septembrie și s-a bucurat de prezența a peste 400 de participanți, din țară și străinătate, 
130 dintre aceștia doar de la București. 

În anul 2014 implicarea membrilor Filialei București a fost una de excepție atât 
prin participarea la organizarea evenimentului cât și prin numărul mare de lucrări 
realizate și prezentate de membrii Filialei noastre. Membrii Filialei București au trimis 
comitetului științific peste 60 de lucrări, subiectele acestora acoperind toate temele 
strategice. 

Majoritatea raportorilor și moderatorilor celor 4 teme strategice au fost membrii ai 
Filialei București: 

 - T.S.1 – Gestiune și Performanță – moderator - Ing. Petre Dumitru 
 - T.S.2 – Acces și Mobilitate – raportor - prof.dr.ing. Valentin Anton 
    - moderator - ing. David Suciu 
 - T.S.3 – Siguranță Rutieră – raportor - Cristian Călin 
    - moderator - ing. Cristian Andrei 
 - T.S.4.1 + 4.2. – Gestionarea Patrimoniului Rutier  și Structuri Rutiere  
   - raportori – prof.dr.ing. Valentin Anton  
        - conf.dr.ing. Carmen Răcănel 
 - T.S.4.3 – Poduri Rutiere – raportor – ing. Toma Ivănescu și 
     șef.lucr.dr.ing. Corina Chiotan 
    - moderator – ing. Victor Popa și 
             ing. Anghel Tănăsescu 
 - T.S.4.4 – Geotehnici și Drumuri Pavate - raportor - șef.lucr.dr.ing. Andrei 

Olteanu 
    - moderator – ing. Gabriel Bulgaru  
 
 

B. Activitatea membrilor Filialei București în cadrul Comitetelor Tehnice 

A.P.D.P.  

 

1. Comitetul Tehnic de Poduri 
În anul 2014 s-au inițiat demersurile pentru ca în luna mai a anului 2015 (26 / 29 

mai) să se desfășoare la București una dintre sesiunile semestriale ale C.T.4.3 – Poduri 
Rutiere al A.I.P.C.R.  împreună cu un Seminar pe aceeași temă.  

 În pregătirea și organizarea acestui eveniment s-au implicat activ colegii noștri: 
ing. Toma Ivănescu, dr.ing. Corina Chiotan și ing. Anghel Tănăsescu. 

 În perioada imediat următoare se vor finaliza și ultimele detalii legate de 
organizarea întrunirii, acțiunea urmând a fi coordonată și organizată de către A.P.D.P. 
România.  

 Reprezentantul A.P.D.P. România în cadrul comitetului de poduri al A.I.P.C.R. / 
P.I.A.R.C. este domnul Ing. Adrian Bota (Filiala Banat).  

 

2. Comitetul Tehnic Gestionarea Patrimoniului Rutier  
D-na Florica Pădure, membră a Filialei București, este desemnată din partea 

României ca membru corespondent al C.T.4.1 – Gestionarea Patrimoniului Rutier din 
cadrul A.I.P.C.R. 



În decursul anului 2014, domnia sa a participat la întrunirile acestui comitet 
desfășurate la Cancun și Viena. 

Prin activitatea desfășurată în cadrul acestui Comitet de către d-na Florica Pădure, 
România a contribuit și continuă s-o facă în ceea ce privește elaborarea “Manualului 
gestionării patrimoniului rutier”. 

 

 

C. Clubul de Tineret din cadrul A.P.D.P. – Filiala București 
În decursul anului 2014, Clubul Tinerilor Ingineri a organizat, printre altele, 

întruniri ale membrilor săi, întruniri  în cadrul cărora s-au discutat probleme specifice 
generației tinere de ingineri. 

La inițiativa Clubului, cu sprijinul Consiliului Filialei, a fost realizat un pliant al 
meseriilor importante în proiectarea și execuția de drumuri și poduri. 

Un alt proiect important al tinerilor demarat în decursul anului 2014 este acela de 
realizare a unui news-letter cu diverse informații ce va fi pus în curând la dispoziția 
membrilor, în format electronic.  

Persoanele interesate a participa la activitatea Clubului Tinerilor Ingineri pot obține 
informații la Secretariatul Filialei București.  

 
D. Activitatea Comisiei de Atestare Tehnică A.P.D.P. – București 
În decursul anului 2014 s-au analizat 39 dosare de atestare și au fost eliberate 38 de 

certificate pentru prelungire valabilitate și 1 certificat pentru extindere domeniu de 
lucrări. 

Lista societăților atestate în decursul anului 2014 este disponibilă pe site-ul Filialei 
(www.apdpbucuresti.ro) 

 
E. Activitatea organizatorică. 
1. Membrii individuali:  

- 35 persoane noi înscrise 
- membrii cu restanță la plata cotizației pe ultimii 2 ani – 27 persoane 
- membrii care au decis retragerea din asociație – 2 persoane 
- membrii transferați la altă Filială – 1 persoană 
Membrii individuali activi ai Filialei București - 237 persoane 
 

2. Membrii colectivi:  
- membrii noi – 2 agenți economici 
În perioada 01 / 31 oct 2014, toți agenți economici care figurau în evidențele 

noastre au primit din partea Filialei notificări privind situația plății cotizației. Urmare a 
acestui demers situația membrilor colectivi cotizanți se prezintă astfel: 

- membrii care și-au exprimat opțiunea de a nu mai plăti cotizația, respectiv de a nu 
mai fi membrii ai Asociației – 1 societate  

- membrii care au restanță la plata cotizației pe o perioadă mai mare de doi ani – 22 
de societăți 

- societăți intrate în insolvență – 5 societăți.  
Membrii colectivi activi ai A.P.D.P. Filiala București – 74 societăți 

 



F. Activitatea economică pe anul 2014 
Realizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 
 
 Previzionat Realizat Diferențe (R - P) 

VENITURI   311.020,00 156.876,33  -154.143,67 

Cotizatii persoane juridice                                                                 212.000,00 98.000,00  -114.000,00 
Cotizatii persoane fizice                                                                        14.220,00 9.948,00  -4.272,00 
Taxe de înscriere                                                                                   4.300,00 2.222,00  -2.080,00 
Sponsorizări 24.000,00 2.500,00 -21.500,00 
Taxe atestare                                                                                      49.000,00 40.000,00 -9.000,00 
Venituri din dobânzi 7.500,00 4.206,33  -3293,67 
    

CHELTUIELI   311.020,00 262.081,69  -48.938,31 

Congrese, conferinte,simpozioane                                                 65.000,00 18.081,69  -46.918,31 
Cheltuieli postale, telecomunicatii, taxe                                               4.000, 00 3.064,66 -936,00 
Cheltuieli salariale 111.000,00 109.247,00  -1.753,00 
Cheltuieli de promovare  10.000,00 9.630,40  -369,60 
Cheltuieli privind comisioanele bancare                                               1.600,00 1.787,07  187,07 
Contribuții datorate A.P.D.P. România 63.600,00 63.800,00  200,00 
Cheltuieli cu obiectele de inventar                                                         1.600,00 1.554,52  -45,48 
Cheltuieli de transport                                                                           3.220,00 330,00  -2.890,00 
Cheltuieli chirie sediu  34.000,00 33.946,66  -53,34 
Cheltuieli utilități sediu 9.000,00 6.547,33  -2.452,67 
Amortizare mijloace fixe                                                                      8.000,00 14.533,31  6.533,31 

 
Față de previziunile bugetare de la începutul anului 2014 cheltuielile au fost mai 

mici cu 48.497,36 lei însă și încasările au fost sub așteptări, respectiv cu 154.143,67 lei 
mai mici decât previziunile.  
 
 


