
 

 

 

 

DARE DE SEAMĂ - RAPORT  

DE ACTIVITATE ŞI FINANCIAR CONTABILĂ A CONSILIULUI DIRECTOR 
PE ANUL 2015/2016 

Prezentare în Adunarea Generală din 27 octombrie 2016 
          

 

CONSILIUL DIRECTOR,  

ales în Adunarea generală din 14 octombrie 2010, în componenţa: 

NICOLICI ALEXANDRU – Preşedinte 
MUNTEAN VALER – Vicepreşedinte 
STOIA HOREA VASILE  – Membru 
MIRON-AVRAM RADU VASILE  – Membru 
BĂLĂNESCU ANGELA ILEANA – Secretar 

s-a întrunit în şedinţă, pe data de 20 septembrie 2016, pentru a întocmi documentele ce urmează a fi 
prezentate în Adunarea generală convocată pentru data de 27 octombrie 2016. Ordinea de zi a 
Adunării generale este următoarea: 

- Darea de seamă privind activitatea Asociaţiei Profesionale „Munţii Apuseni”, pe anul 2015/2016; 
- Bilanţul contabil pe anul 2015; 
- Programul de activitate al Asociaţiei Profesionale „Munţii Apuseni”, pe anul 2017; 
- In Memoriam Grigore Verdeș; 
- Validarea Comisiei de Cenzori; 
- Alegerea Comitetului Director al APMA 
- Validarea membrilor care au întocmit cererile de adeziune până la data întrunirii Consiliului director 

(20 septembrie 2016): 
Bogdan Găbudeanu  
Zaharia Horga 
Predoiu Ionuț Cosmin 

- Diverse 
 
Adunarea Generală din 21-22.05.2015 s-a desfășurat la Casa de Cultură din Brad, pe parcursul a două 
zile, cu un program de dezbateri, hotărâri și activitate de teren. 
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Obiectivul principal al Asociaţiei Profesionale „Munţii Apuseni” a fost: afirmarea pe plan ştiinţific şi 

profesional-administrativ. În acest sens, au avut loc şi următoarele acţiuni, aprobate conform 
programului de activitate: 
1. Propuneri pentru actualizarea și modernizarea legii minelor. 

Membrii Asociației au analizat aspectele cu privire la cadrul legislativ şi administrativ din România, 
propunându-și să contribuie la identificarea și simplificarea barierelor legislative şi administrative 
cu care se confruntă mediul de afaceri aferent activității de exploatare şi valorificare a resurselor 
minerale (Anexa 1-pe CD) 
Materialul a fost prezentat la Forumul Minier Român 2016 și a avut ca și consecință implicarea 
Asociației Profesionale Munții Apuseni în elaborarea Strategiei Miniere 2017 – 2035. (Anexa 2-pe CD). 
La prima scrisoare a MECRMA, nr.1843/27.04.2016, propunerea APMA pentru ședința din 
06.05.2016 a fost: domnul Alexandru Pătruți și domnul Dan Onescu. S-a stabilit constituirea unor 
grupuri tematice care să analizeze aspecte legislative, de mediu, instituționale, socio-economice și 
comunitare, corespunzătoare specificului tematicii. Pentru ședința din 19.05.2016, în 
conformitate cu solicitarile MECRMA s-a înaintat următoarea listă a specialiștilor delegați: 

Cuvântul de deschidere al Primarului Florin Cazacu Dezbateri 

Surpriza lui Sasha Nicolici 

Inaugurarea muzeului Toda 

Treptele romane 



 

TABEL 

cu reprezentanții APMA în grupurile de lucru pentru elaborarea strategiei miniere 2017-2035 

 

Grup tematic prenume/nume calitatea 

1: Substanțe minerale solide 
Dan Onescu membru titular 

Horea Stoia membru supleant 

2: Ape minerale 
Alexandru Pătruți membru titular 

Radu Miron membru supleant 

3: Închiderea minelor 
Ioan Calin Vedinaș membru titular 

Valer Muntean membru supleant 

4: Cercetare și Învățământ 
Marius Zlăgnean membru titular 

Sorin Udubașa membru supleant 

Documentul a depășit faza de pre-consultare publică participativă „România 2035 - țară cu minerit 
durabil, transparent și curat – factor de progres economic, pentru bunăstarea cetățenilor”.(Anexa 
3-pe CD). 
În ceea ce privește proiectul legislativ pentru modificarea Legii minelor, privind interzicerea 
tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri inițiată de domnul deputat Remus Cernea, APMA a 
întocmit în data de 16.12.2015 un Memorandum, care a fost înaintat atât către Guvernul 
României cât și către ANRM, Camera Deputaților și Senatului României. (Anexa 4-pe CD). 
Răspunsul primit din partea MECRMA, Direcția Generală Resurse Minerale și Dezvoltare Durabilă 
a Zonelor Industriale, cu nr.202940/24.12.2015: […] „De fiecare dată punctul de vedere al MECRMA 
a fost de respingere a acestei propuneri, punct de vedere preluat și de către Guvern și susținut în 
dezbaterile în comisiile parlamentare de reprezentanții ministerului”[...]. (Anexa 5-pe CD). 
În data de 25.08.2016, Asociația Profesională Munții Apuseni înaintează Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Ordinii Publice, care a supus dezbaterii publice Proiect Ordin privind modificarea și 
completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 
839/2009, o adresă prin care supune atenției câteva aspecte care ar trebui să fie luate în 
considerare, dată fiind evoluția tehnologiei de la data intrării în vigoare a Legii 50/1991 și până în 
prezent. (Anexa 6-pe CD). 

2. Realizarea sistemului de lucru on line pentru comisiile de specialitate (chat dedicat) 
În acest sens s-a lucrat doar pe platfotma MECRMA pentru strategia minieră. Așteaptăm 
propuneri concrete pentru platforma APMA și pagină de Facebook.  
De menționat că doar două comisii au trimis un program de acțiuni: Comisia de Învățământ și 
Cercetare, respectiv domnul profesor Dumitru Fodor și Comisia combustibili-energie. Raportul 
acestor acțiuni a fost întocmit de către domnul profesor Dumitru Fodor: 
„ACȚIUNI - Comisia Cercetare și Învățământ. 
- Participarea la cel de al-6-lea Congres Balcanic Minier. 
La cel de al-6-lea Congres Balcanic Minier care a avut loc în Septembrie 2015 la Petroșani, au fost prezentate din 
partea APMA trei lucrări: 1 în plen și 2 pe secțiuni. La Congres au participat prof. Dumitru Fodor, conf. Hanes Nicolae 
și conf. Bold Octavian și dr.ing. Călin Vedinaș. Lucrările prezentate au avut ca tematică probleme actuate ale 
mineritului românesc. 
- Activitatea de consultanță și expertizare 
Prin activitățile lor membrii comisiei au făcut cunoscut în unitățile economice cu care au vent în contact despre 
disponibilitatea specialiștilor noștri de a face activități de consultanță și expertizare în domeniul resurselor minerale. 
Dat find faptul că în activitatea economică nu s-a produs o revigorare, nici activitatea de consultanță și expertizare nu 
s-a dezvoltat și ca urmare nu au apărut nici solicitări în acest sens. 
- Promovarea profesiilor specifice resurselor minerale 
Membrii comisiei s-au întâlnit cu absolvenți de liceu și cu tineri din fostele zone miniere cărora li s-a prezentat 
importanța sectorului minier în ansamblul economiei naționale și care au fost îndemnați să se pregătească pentru 
această ramură economică. Rezultatele sunt slabe pentru că tinerii nu constată o revigorare a mineritului. 
-Masa rotundă - Mediu și Minerit 



 

Până în prezent nu a fost organizată acțiunea prevăzută în planul de muncă, dar împreună cu Fundația Auraria 
aceasta va avea loc într-un viitor apropiat. Legat de această problemă vă informez ca în anul 2015 am scris și editat o 
carte, Minerit și Mediu în care sunt tratate pe larg problemele din Munții Apuseni și din zona Bradului și care va fi 
folosită în cadrul mesei rotunde ce se va organiza. Prof. Univ.Dr.Ing.Dumitru Fodor.” 

3. Organizarea Forumului Minier Român 2015 
După patru întâlniri de pregătire a celei de-a III-a ediții a Forumului Minier Român (una din 
încercările eșuate fiind aceea de a găzdui forumul la Brad, odată cu Adunarea Generală a APMA 
din 21-22.05.2015), acesta a avut loc în data de 21 aprilie 2016, locația București, gazdă fiind 
Asociația Generală a Inginerilor din România. Pentru ca toți membrii APMA să fie la curent cu 
dezbaterile care au avut loc s-a facut o transcriere a tuturor luărilor de cuvânt, iar în mapa 
Adunării Generale aveți broșura aceste transcrieri. De asemenea, pe emailul membrilor APMA a 
fost transmisă filmarea întregului eveniment. Pe CD-ul din mapă veți găsi toate materialele 
distribuite participanților la Forum.  

 
 
4. Finalizarea deschiderii Colecției Publice Mineral Toda, Criscior 

În continuare va fi spijinit de Asociația Profesională Munții Apuseni. 
5. Elaborarea unei oferte de practică pentru studenții în domeniu 

S-au primit oferte pentru organizarea practicii studenților de la SC SAMAX ROMANIA, SC 
BELEVION și domnul Oscar Edelstein. Din păcate nici o reacție din partea universităților. 

6. Susținerea pentru Premiul Academiei a volumului „Localități miniere din Transilvania, Banat și 
Maramureș, într-un atlas din secolul al XVIII-lea”, autori Traian Popescu și Volker Wollmann, editat 
cu sprijinul APMA. 
Ca o recunoaştere a contribuţiei ştiinţifice în scrisul istoric, în decembrie 2015, profesorului Volker 
Wollmann i s-a acordat de către Academia Română premiul Ludovic Mrazec, pentru lucrarea: 
Localităţi miniere din Transilvania, Banat şi Maramureş, într-un atlas din secolul al XVIII-lea. Cartea 
cuprinde 54 hărţi miniere, desenate în 1751 şi descoperite de autor în Arhivele Naţionale din Brno 
(Cehia). Premiul i-a fost înmânat de acad. Ionel Valentin Vlad, preşedintele Academiei Române, în 
cadrul unei ceremonii organizate în Aulă Magna a prestigioasei instituţii culturale şi ştiinţifice. 
Pe această cale îi prezentăm Felicitări! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Editarea dicționarului cu specialiștii geologi, minieri, preparatori și topografi truditori în arealul 

Munților Apuseni (trei ani). 



 

Există deja o distibuire a zonelor, astfel: zona Deva (Domnul N.Țandrău și V.Muntean), zona Brad 
(Fundația Auraria), zona Abrud (C.Szentesy și H.Stoia), zona Băița Bihor (H.Stoia), regionale (IGR și 
Prospecțiuni). Prima sarcină a colectivelor a fost realizarea bazei de date cuprinzând lista de nume 
(geologi, mineri, preparatori, topografi), CV-uri și poze. 

8. Dezvoltarea bazei umane și materiale. Completarea comisiilor de specialitate. 
Componența actuală a comisiilor profesionale:  
 

Comisia minereuri 
Preşedinte: Stoia Horia 
Membri: Murvai Vasile  
 Minut Adrian  
 Damian Gheorghe  
 Szentesy Cecilia  
Comisia roci utile 
Preşedinte: Muntean Valer:  
Membri: Jugănaru Alexandru    
 Pop Mircea  
 Moldovan Ioan  
 Schvartz Eugen  
Comisia de ape  
Preşedinte: Miron-Avram Radu  
Membri: Pene Constantin      
 Bordeianu Constantin  
Comisia combustibili-energie 
Preşedinte: Haneş Nicolae  
Membri: Schvartz Eugen      
 Andronache Daniel  
Comisia nemetalifere 
Preşedinte: Mera Ovidiu  
Membri: Bălănescu Angela 
 
 
Buletinul informativ: Ţandrău Nicolae, Leucian Bianca, Muntean Valer, Catrina Florin 
Pentru Adunarea Generală de anul acesta nu s-a redactat un Buletin informativ dar s-a tipărit transcrierea 
dezbaterilor și tuturor luărilor de cuvânt ale Forumului Minier Român, ediția 2016.  

9. Promovarea imaginii zonei și a României prin Revista Familia Română, distribuită tuturor 
comunităților de români de pe glob. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Analiza oportunităților aderării la organizații internaționale. 
Nu s-a luat nici o decizie. Necesită analiză și propunere. 

 Majoritatea obiectivelor propuse în anul 2015/2016 credem ca s-au realizat, în consecinţă se 

supune la vot Darea de seamă privind activitatea Asociaţiei Profesionale „Munţii Apuseni” în anul 

2015/2016. 

Comisia preparare  
Preşedinte: Bold Octavian Valerian  
Comisia învăţământ-cercetare-dezvoltare 
Preşedinte: prof. Fodor Dumitru  
 Membri:  Udubaşa Sorin   
   Pene Constantin  
   Damian Gheorghe  
   Vedinaş Ioan Călin  
Comisia ecologie și protecția mediului 
Preşedinte: Mănescu Sanda  
Membri:  prof. Fodor Dumitru 
   Daju Liliana 
Comisia juridică 
Preşedinte: Schvartz Eugen 
 Membri:  Ţandrău Nicolae  

 Visirin Doris  
 Szentesy Cecilia  
 Moldovan Ioan  
 Bogatu Laurenţiu  
 Hîrşu Ştefan  

Comisia relaţii publice (PR)  
Preşedinte: Leucian Bianca  
Membri:  Szentesy Cecilia  
   Catrina Florin  

 

Revista Familia Română, 
ianuarie-iunie 2015, nr.1-2 
(56-57), an 16 (Anexa 8 - 
pe CD).  
 
Sprijin acordat editării 
volumului „Extaz și agonie 
în mineritul zărăndean”, 
autor Fundația Auraria-
Barza. 
 



 

 

 

 

 

PROGRAMUL DE ACTIVITATE 2017 

 

 

1. Contribuții la elaborarea Strategiei Miniere 2017 – 2035 și la îmbunătățirea 

legislației în domeniul minier; 

2. Realizarea unei platforme tip blog pentru informare; 

Activarea comisiilor – programe anuale; 

3. Organizarea Forumului Minier Român 2017 – dimensiune internațională; 

4. Editarea dicționarului cu specialiștii geologi, mineri, preparatori și topografi 

trudutitori în arealul Munților Apuseni – continuarea fazei de creare a bazei de 

date; 

5. Dezvoltarea bazei umane și materiale, completarea comisiilor de specialitate – 

activitate continuă; 

6. Analiza posibilității aderării la organizații internaționale. 

7. Implicarea APMA în rezolvarea unor probleme care perturbă mediul de afaceri 

din domeniul resurselor minerale. 
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