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RAPORTUL 

 

    CONSILIULUI FILIALA  A.P.D.P. MOLDOVA ,,NECULAI TĂUTU’’ 

                                                PENTRU ANUL 2019  

          

 

           În cadrul adunării de astăzi,vom face un bilanț a activităților desfășurate de filiala 

noastră în anul 2019 . 

           Reamintesc că actuala conducere  conform STATUTULUI   A.P.D.P. are un mandat  

de 2 ani  respectiv  2019-2021 . 

           Anul 2019 a fost un an mai greu, mai încercat cu activități profesionale, a fost un an 

cu doua rânduri de alegeri ( locale şi prezidențiale) și în plus a venit după anul 2018 când la 

Iași am organizat atât Congresul Național de Drumuri cât și Sedința Șefilor de Secții din 

cadrul C.N.A.I.R. , evenimente care ne-au ținut blocați în activități strict profesionale, fiind 

mai greu să ne mobilizăm pentru acțiuni mai ample la nivelul A.P.D.P. 

          Tot la fel de adevărat e faptul că mandatul este de doi ani și programul nostru  de 

activități trebuie să fie strâns corelat aşa cum ne-am luat angajamentul în 2019 la alegerile 

filialei pe întreaga perioada 2019-2021.  

           Acum să nu se înteleagă că nu au fost activități în cadrul filialei, toate activitățile 

specifice  s-au desfășurat în scopul de a contribui la promovarea și perfecționarea unor 

forme de organizare a domeniului, în sectoare precum: 

-  învațământ, cercetare, proiectare în construcții, întreținere și reparații de drumuri şi 

poduri, construcția și administrarea drumurilor și podurilor .       
 

           În 2019, ne-am propus să facem o alta politică în cadrul  A.P.D.P. MOLODOVA, acest 

imbold veninid în urma reușitei de la Congresul Național de Drumuri , când membrii din 

filiala noastră au avut un grad de implicare ridicat ceea ce ne-a permis să încercăm ridicarea 

ștachetei la un alt nivel de așteptare a membrilor noștrii. 

           Este îmbucurător că avem mulți tineri care s-au înscris în A.P.D.P. MOLDOVA 

,,NECULAI TAUTU’’ și care sunt interesați, atrași de breasla noastră a drumarilor, care au 

preocupări ștințifice, care doresc să cunoască și să pună în practică noile tendințe privind 



proiectarea, organizarea și executarea lucrărilor de drumuri și poduri, vor să aibă acces la 

informații și văd în A.P.D.P. o organizație /asociație în care se pot manifesta și perfecționa.  

           Haideți să nu îi dezamăgim și atât la nivelul filialelor cât și la nivel central să găsim 

pârghii atât de comunicare cât și de implicare PRO ACTIVA  pentru tinerii drumari , de 

fapt viitorul breslei noastre ! 

 

               Situația membrilor individuali și colectivi : 

 

2018      - 227 individuali 

      - 21 colectivi 

2019      -  245 individuali 

              - 21 colectivi 

 

           Numărul membrilor care și-au achitat cotizația în 2019  

- Individuali  = 152 membri individuali D.R.D.P. Iași 

                     = 26 membri individuali 

- Colectivi      = 5 firme   

 

          Trebuie să fim preocupați în permanență să avem disponibilitatea de a atrage și mai 

mulți membri atât individuali cât în special colectivi . 

           Pentru aceasta trebuie să vedem ce doresc membrii de la A.P.D.P. și să  facem toate 

eforturile să ținem această asociație în viață!        

           Am pus în mape și noul STATUT A.P.D.P. pentru a vedea ce drepturi avem ca 

membri dar și ce obligații avem. 

 

 

 

 

 



 

A.     ACTIVITATE TEHNICO PROFESIONALĂ     

 

1. Participare la Conferințele A.P.D.P.  

a. Cluj   -   28-29 Martie 2019 

b. Bucureşti  -    28   Noiembrie  2019       

        Scopul acestor întâlniri este reprezentat de schimbul de informații între membrii 

asociațiilor din țară și conducerea centrală A.P.D.P. în vederea aducerii la cunoștință a 

problemelor care generează nemulțumiri legislative în rândul constructorilor și încercarea 

găsirii de soluții pentru rezolvarea acestor probleme sau pentru a face demersuri legale la 

factorii de decizie naționali.  

         Reprezentanții  A.P.D.P. MOLDOVA FILIALA  ,,NECULAI TĂUTU’’, au adus la 

cunoștință aspectele semnalate la nivel local și împreună cu A.P.D.P. ROMÂNIA se implică 

în demersurile necesare clarificării și soluționării lor .  

        Tot la aceste întalniri a fost discutată și situația Revistei Drumuri și Poduri, singura 

revistă de specialitate din țară, o publicație care prezintă  interes în rândul specialiștilor din 

cadrul  A.P.D.P. MOLDOVA . 

         Filiala Neculai Tăutu are un  abonament de  10  reviste , dar D.R.D.P. IAȘI  are un 

abonament de 85 de reviste, care sunt distribuite la Sediul Central D.R.D.P. IAȘI , la SDN-

uri, la Districte și la membrii asociației care solicită ! 

         Avem și o colecție la sediul A.P.D.P. aflat în sediul D.R.D.P. IAȘI unde cei interesați 

o pot consulta.  

2. Participarea la Ședințele de Birou A.P.D.P.  

3. Participarea președintelui A.P.D.P. MOLDOVA ,,NECULAI TĂUTU’’, ca 

reprezentat din partea A.P.D.P. ROMÂNIA la ședințele Adunărilor Generale ale filialelor 

de la Bacău, respectiv Suceava.  

 

 

 

 

 

 



 

B.    ALTE  ACTIVITĂȚI  ALE  FILIALEI  

 

1.         Participarea președintelui  A.P.D.P.  MOLDOVA  ,,NECULAI  TĂUTU’’  la 

Congresul Mondial de Drumuri de la Abu Dhabi  - noiembrie 2019 . Participarea a fost 

făcută pe cont propriu, cheltuielile fiind suportate integral de Președintele A.P.D.P. 

MOLDOVA.  

O informare amplă privind lucrările acestui Congres Mondial de Drumuri a fost făcută la 

Ședința Consiliului Național A.P.D.P. din 28 noiembrie 2019 de către Președintele A.P.D.P. 

ROMÂNIA. 

O remarcă dureroasă trebuie totuși să o fac, din partea României nu am avut nici o prezență 

la nivel de Guvern, Ministerul Transporturilor sau C.N.A.I.R. S.A., ca să nu mai spun de 

prezența cu  firme românești  la standurile expoziționale . 

Acest aspect spune mult despre interesul de care se bucură infrastructura României în ochii 

guvernanților și asta se întamplă într-o țară care are nevoie acută de autostrăzi, variante 

ocolitoare, lucrari de artă, modernizari de drumuri! 

Ce concluzie putem trage?  

Capitalul românesc nu este binevenit în infrastructura rutieră a României , capitalul 

românesc nu e încurajat absolut deloc, factorii de decizie ai țării, nu conștientizează că fără 

încurajarea capitalului românesc nu putem avea o rețea de DN și Autostrăzi la standarde  

europene!  

2.  În Revista de Drumuri și Poduri apar constant, număr de număr articole  concepute și 

date spre publicare de membrii noștrii. 

3.  Publicarea multor articole în revistele de specialitate de Geotehnică și Fundații cu 

privire la alunecările de teren , de către membrii noștrii. 

4. Colaborarea cu Asociația de Geotehnică și Fundaţii filiala Iași pe teme de tehnice 

privind alunecările de teren.  

5. Realizarea  unor materiale didactice / postere pentru Laboratorul de Geotehnică și 

Fundații de la Facultatea de Construcții catedra C.F.D.P. IAȘI, utile în procesul didactic 

cum ar fi : 

-  Aparat de compresiune a pamânturilor pentru starea plană de deformații ( o  invenție 

a domnului Prof   Emerit, DHC Anghel Stanciu membru A.P.D.P. filiala  Neculai Tăutu și 

dr. ing. Ștefan Cioara fostul nostru coleg de la D.R.D.P. Iași. 

6. Realizarea împreuna cu un colectiv de specialisti de la D.R.D.P. Iași si Fac. de 

Construcţii Catedra de Geotehnică și Fundații, a unor articole de specialitate ce vor fi 

prezentate la Conferința Națională de Geotehnică și Fundații din luna septembrie 2020 

respectiv 



a. Tehnici și tehnologii de îmbunătățire a terenurilor slabe de fundare Anghel Stanciu – 

Irina Lungu- Oana Colt – Ovidiu Laicu  

b. Tunelurile, o soluție eficientă pentru traseele de drumuri și autostrăzi sau un moft ? 

Anghel Stanciu,  Ovidiu Laicu,  Mircea Aniculaesei,  Oana Colt  

c. Există ,,malpraxis” în ingineria geotehnică ? 

Anghel Stanciu, Ovidiu Laicu, C. Zbarnea,  Edi Zaharia 

d. Alunecări de teren pe rețeaua de D.N. din cadrul  D.R.D.P. IAȘI , principii și soluții de 

stabilitatea a acestora, Anghel Stanciu, Ovidiu Laicu,  Anca Cioara, Edi Zaharia  

7. Tot anul trecut am început realizarea unei MONOGRAFII D.R.D.P. IAȘI – A.P.D.P, 

finanțarea era asigurată, până în 12 decembrie trebuia sa fie finalizată, sper ca anul acesta 

să fie dusă la tiparit.  

8.  In perioada 11-13 iulie 2019, A.P.D.P. MOLDOVA ,,NECULAI TĂUTU’’, a 

participat în calitate de partener la Simpozionul “ Dezvoltarea infrastructurii rutiere pe plan 

național și local “ organizat la Huși de S.C. VIACONS RUTIER, o manifestare științifică 

la care au participat alături de inimoșii drumari hușeni, specialiști de la C.N.A.I.R., D.R.D.P. 

IAȘI , Facultatea de Construcții Iași, Autorități Centrale și Locale. 

     Simpozionul a avut loc cu ocazia de împlinirea a 18 ani de activitate a S.C. VIACONS 

RUTIER HUȘI, o companie cu capital integral privat, înființată în 2001, avâd ca obiect de 

activitate construirea de autostrăzi, drumuri, poduri, aerodromuri o unitate model pentru 

care avem un deosebit respect și care eu o propun pentru acordarea PREMIULUI TIBERIU 

EREMIA – pentru activitate deosebită în domeniul administrației si întreținerii drumurilor. 

9. În data de 27 sept 2019, A.P.D.P. MOLDOVA, a participat la invitația Academiei 

Oamenilor de Știință filiala Iași la Momentul Festiv prilejuit de omagierea  a 70 de ani a 

Prof Univ Emerit DHC Anghel Stanciu, un model de urmat pentru breasla constructorilor. 

La acest eveniment au participat numeroase personalități ale vietii academice nationale si 

locale. 

10. Tot în cursul anului 2019, am participat la solicitarea conducerii Facultății de 

Construcții secția C.F.D.P. IAȘI, la o întalnire cu studenții anului 2 care urmau să îsi aleagă 

secția pe care o vor alege să o urmeze în anii 3-5 de studii. 

Specialiștii noștrii de la D.R.D.P. IAȘI și membrii A.P.D.P., au încercat să le prezinte 

avantajele alegerii secției C.F.D.P. precum și frumusețea și responsabilitatea meseriei de 

drumar! 

11. Pe parcursul anului 2019, am continuat colaborarea cu Catedra C.F.D.P. din cadrul 

Facultății de Construții Iași, primind în practică un număr de 20 de studenți care au reușit 

să vadă pe viu ce însemnă meseria de drumar, la urmă primind fiecare câte o adeverință dar 

și o diplomă de absolvire a acestor cursuri de practică. 

12.     Știm cu toții că în 2019 D.R.D.P. IAȘI, a împlinit 100 de ani de activitate, am alocat 

o suma de bani pentru acest eveniment în sensul achiziționării de materiale promoționale, 

insigne, plachete, diplome, care au fost înmânate cu diverse ocazii în numele D.R.D.P IAȘI 



– A.P.D.P. MOLDOVA,  personalităților care ne-au vizitat sau care ne-au invitat la diferite 

evenimente, dat si multor membri A.P.D.P. din cadrul D.R.D.P IAȘI. 

13.    A.P.D.P. FILIALA MOLDOVA ,,NECULAI TĂUTU ‘’IAȘI, continuă colaborarea 

tehnică cu DRDP IAȘI, prin încheierea unui contract de reprezentare cu specialiști în CTE 

D.R.D.P. IAȘI. 

14.  Tot în acest an aniversar 2019  așa cum am promis la Adunarea Generală am reușit să 

modernizăm districtul Neagra din jud Neamț si l-am denumit NECULAI  TĂUTU în 

memoria celui mai mare și longeviv director din istoria D.R.D.P. IAȘI . 

15.   Districtul Neagra are 3 camere , un salon, o bucătrie toate dotate cu mobilier. 

De asemenea am făcut o minibaza sportivă pentru membrii nostrii, un teren de minifotbal, 

tenis de câmp cu nocturnă și o pistă de bawling modernă unde speram să ne putem întalni 

și socializa cu diferite ocazii. La subsol într-un beci generos pe toata amprenta cladirii să 

construim o salină pentru aerosoli. 

16.   Tot la Districtul Neagra, am gândit să facem două muzee ale drumarului, unul în aer 

liber, altul închis. 

Ambele muzee sunt gata, nu am mai avut timp să le dotez, dar sper ca anul acesta să fie 

dotate și la fel anul acesta să fie finalizat și bustul lui Neculai Tăutu.  

         Acestea fiind spuse, considerăm ca activitatea desfășurată în 2019 de A.P.D.P. 

,,NECULAI TĂUTU’’ – MOLDOVA IAȘI, a reprezentat cu seriozitate interesele 

membrilor și a respectat prevederile din STATUTUL A.P.D.P. 

        Supunem analizei și dezbaterilor Adunării Generale, activitatea desfășurată în 2019, 

cu speranța ca dezbaterile, propunerile ce se vor face, vor duce la îmbunătățirea activității 

filialei .  

                                                    

 

 

 

 

Ing. Ovidiu Mugurel Laicu 

Președinte A.P.D.P FILIALA  MOLDOVA ,,NECULAI TĂUTU ‘’– IAȘI 

 

 

 



                                    

PROGRAMUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

 

 

1. Atragerea de noi membri individulali și colectivi în cadrul filialei, păstrând criteriul de 

calitate profesională  

                                               Termen permanent  

                                               Răspunde : Comitetul Filialei  

 

2. Analiza situației membrilor individuali si colectivi prin prisma STATUTULUI A.P.D.P. 

și a situației cotizațiilor plătite.  

                                               Termen – Mai 2020  

                                                Răspunde: – Nicolae Popovici – Vicepreședinte  

 

3. Realizarea de abonamente la publicațiile de specialitate și sprijin accesului tuturor 

membrilor la consultarea revistei la care avem abonament . 

                                                 Termen 2020 – Mai  

                                                     Răspunde: 

Nicolae Popovici –  Vicepresedinte care va informa în scris Consiliul A.P.D.P. MOLDOVA  

 

4. Transmiterea de articole spre publicare în paginile revistei Drumuri și Poduri, prioritate 

având articolele tehnice . 

                                                  Răspunde:  Comitetul Filialei  A.P.D.P. MOLDOVA 

 

5. Acțiuni cu A.P.D.P. ROMÂNIA , în vederea reluarii publicării Buletinelor Tehnice 

(cerute insistent de specialiștii nostrii )fie în forma cunoscută, fie în revista de Drumuri și 

Poduri ,fie on-line. 

                                                   Răspunde:   Comitetul Filialei A.P.D.P. MOLDOVA 

                                                                       Președinte  A.P.D.P. MOLDOVA 

 

 

6. Exprimarea unor atitudini vizavi de legislația ambiguă care periclitează activitatea 

firmelor de construcții membrii A.P.D.P. . 

 Exemple : 

     

a. Ordonanţa 114 privind aplicarea salariului minim  



b. Instrucțiile 1 si 2,acte normative care se bat cap în cap punând în pericol activitatea 

firmelor datorită imobilității autorităților statului vizavi de speculația de piață privind 

creșterea necontrolată a bitumului.  Practic constructorii s-au simțit ai nimănui, nimeni din 

specialiști nu au avut măcar o ieșire în mediul mass- media. 

c. Codul Silvic, inuman pentru constructori de drumuri, care sunt supuși la tot felul de cazuri 

: plantări de 3 ori suprafața defrișată pe culoar,taxa crescută pentru tăierea copacilor,costuri 

foarte mari cu împădurirea. 

d. Intabularea perimetrelor albiilor,o măsura care va duce la falimentarea firmelor ce 

exploatează în balastiere,deoarece vor crește foarte mult prețurile,ceea ce va duce la 

imposibilitatea fabricării  mixturilor asfaltice.  

                                                    Răspunde:  

                                                    Președintele A.P.D.P. MOLDOVA  

 

7. Acțiuni concrete și informare permanentă ( scris) a membrilor colectivi și individuali, 

privind AUTORIZAREA FIRMELOR.  

Stadiul în care suntem și acțiunile întreprinse. Informările să fie trimestriale. 

                                                              Răspunde:                                                             Consiliul 

Filialei A.P.D.P. MOLDOVA Președinte – Vicepreședinte  

8.  Acțiuni pentru transmiterea unor mesaje tehnice prin mass-media către populație, care 

să dezbată  într-un cadru organizat  și pe subiect  ( combată atacurile tehnice îndreptate 

împotriva breslei drumarilor, atacuri venite la persoane care nu urmăresc decât scopuri 

electorale), manipulând opinia publică și inducând în rândul ei ,a faptului că drumarii sunt 

vinovați de neconstruirea de obiective noi.  

                                                                   Răspunde: 

                 Consiliul Filialei  A.P.D.P. MOLDOVA Președinte  A.P.D.P. MOLDOVA 

 

9.    Informarea  membrilor A.P.D.P. individuali și colectivi despre posibilitatea optării 

prin Declarația 230 până în luna Mai 2020,dirijarea cotei de 3,5% către A.P.D.P. . 

    Răspunde:                                           

Consiliul Filiala A.P.D.P. MOLDOVA 

10.   Protocoale de colaborare cu alte asociații de profil sau înrudite, în vederea schimbului 

de experientă cu informarea permanentă a membrilor privind noii colaboratori și rezultatele 

obținute sau avute în vedere . 

 

                                                            Răspunde:  



      Consiliul Fililialei A.P.D.P. MOLDOVA- Președinte A.P.D.P. MOLDOVA 

 

11. Urmărirea încasării cotizației atât la membrii individuali cât și colectivi. 

 

                                                                                    Răspunde:  

                                                                           Vicepreședinți A.P.D.P. MOLDOVA  

                                      (cu informarea lunară a Președintelui A.P.D.P. MOLDOVA) 

 

12. Participarea la conferințe și simpozioane de specialitate a membrilor filialei cu 

disiminarea rezultatelor ce va fi prezentată în plenul adunărilor APDP sau on-line pe saitul 

A.P.D.P. MOLDOVA. 

                                                                                  Răspunde:  

                                                             Președinte A.P.D.P. MOLDOVA 

 

13.  Transmiterea de articole tehnice la Conferințe, Simpozioane, Work Shoph-uri, în 

vederea publicării și susținerii lor .  

                                                                                    Răspunde : 

                                                              Consiliul Filialei A.P.D.P. MOLDOVA 

 

14.  Colaborarea cu Facultatea de Construcții - Secția C.F.D.P. , pentru interacțiune cu 

studenții din anii terminali prin facilitarea de vizite tehnice pe șantierele din Moldova. 

                                                                                        Răspunde : 

                                                          Vicepreședinte  A.P.D.P. MOLDOVA  

                                                           Președinte          A.P.D.P. MOLDOVA 

 

15. Organizarea de activități de socializare, recreere , sportive, pentru membrii A.P.D.P. la 

baza sportivă de la Districul Neculai Tăutu – Neagra , jud Neamt astfel: 

- Cupa Neculai Tăutu – bawling  

- Cupa drumarului la: 

- Minifotbal 

- Tenis de câmp și tenis de masă 

                                                                                   Termen mai- decembrie 2020 

                                                                      Răspunde:  ec. Marian Haută  

                                                                                    Vicepresedinti .A.P.D.P.  

16. Finalizarea  Monografiei D.R.D.P. IAȘI – A.P.D.P. IAȘI  

                                                                                    Termen iulie 2020  

                                                                    Răspunde:  Vicepreședinte N.Popovici       

 

 



 

17. Deschiderea Muzeelor Drumarului ( închis și deschis) de la Districtul Neculai Tăutu – 

Neamț  

                                                                                    Termen noiembrie 2020  

                                                 Răspunde :    N. Popovici – Vicepreședinte 

                                                 Ec. Marian Haută – membru Consiliului Filiala Iași 

 

18. Organizarea unui Work Shop – Științific, în colaborare cu Academia Oamenilor de 

Știință filiala Iași și Departamentul Căii de Comunicații și Fundații a Facultății de 

Construcții Iași cu tema :  

“ALUNECĂRI DE TEREN PE REȚEAUA DE DRUMURI ȘI PODURI 

ADMINISTRATĂ DE DRDP IAȘI ȘI PRINCIPALELE SOLUȚII DE STABILIZARE A 

ACESTORA.” 

                                                                                     Termen  noiembrie 2020 

                                                                    Răspunde : Președinte A.P.D.P. Filiala Iași 

19. Organizarea  unei dezbateri științifice privind implementarea TEHANOLOGIEI IR în 

întreținerea DN . 

                                                                                     Termen  septembrie 2020 

                                                                     Răspunde:  Președinte A.P.D.P. Filiala Iași 

 

20.     Organizarea unei dezbateri științifice cu Asociația Diriginților de Şantier Filiala Iași 

, noii noștrii colaboratori . 

                                                                                       Termen  2020  

                                                                        Răspunde:  Președinte Filială  A.P.D.P.       

                                                                      

21.   Școlarizare –cursuri de pregătire continuă periodice , care să actualizeze normele de 

prezentare, care să fie atestate de către filiala noastră  sau de către Ministerul 

Învățământului, din 4 în 4 ani să aducem la zi  toate noutătile din normele tehnice actualizate, 

pe specialități, proiectare ,constructori  și administratie. Cu un preț modic. 

                                                                                      Termen  2020  

                                                                            Răspunde: Președinte Filială  A.P.D.P.       

                                                                            Vicepreședinte  A.P.D.P. MOLDOVA 

22.  Parteniriat cu Liceul de Construcții-cursuri de pregătire  profesională, pregătire de 

personal tehnic (tehnicieni,maiștri). 

                                                                                       Termen  2020  

                                                                     Răspunde: Președinte Filială  A.P.D.P.                         

             Vicepreședinte  A.P.D.P. MOLDOVA 



23. Definitivarea Programului de Activitati a Filialei  A.P.D.P. MOLDOVA pentru anul 

2020 se va face în urma propunerilor venite în acest sens la Adunarea Generală și de către 

membrii colectivi și de cei individuali . 

 

 

 

 

PREȘEDINTE A.P.D.P. FILIALA MOLDOVA,, NECULAI TĂUTU’’ – IAȘI 

Ing. Ovidiu Mugurel Laicu 


