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Proces- verbal,

Încheiat astăzi, 23.02.2018, la sediul AGIR din Calea Victoriei nr.118, etajul 1, sector 1
Bucureşti, ora 10, cu ocazia Adunării generale a Asociaţiei Naţionale a Profesioniştilor din
Geologie şi Minerit.
Şedinţa este deschisă de dl Alexandru Nicolici care face prezenţa constatând că sunt prezenţi 4
dintre membrii fondatori ai asociatiei , respectiv : Nicolici Alexandru , Stoia Horia, Muntean Valer,
Radu Miron, un numar de 64 membri. Fiind îndeplinită participarea de 2/3 din numarul total de 74
membri, Adunarea Generală este declarată statuară, conform art.12-cap.VI. din Statut .
Se alege un prezidiu format din Nicolici Alexandru, Fodor Dumitru, Muntean Valer, membrii.
Dl. Nicolici Alexandru mulţumeşte pentru prezenţă dl. Daniel Andronache vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Hunedoara, dl. prof. Gheorghe Popescu, dl. prof. Dumitru Fodor, dl. Marian
Muntean Director Științific IGR şi dl. Directorul general -Direcţia resurse minerale în Ministerul
Economiei - Adrian Popescu.
Dl. Nicolici Alexandru dă citire ordineii de zi, care cuprinde şapte puncte, după cum urmează:
1. Înregistrarea participanţilor
2. Validarea noilor membri, diverse
3. Raport de activitate pe anul 2017
4. Proiect de activitate pe anul 2018
5. Afilierea la Euromines, comitetul Euromines
6. Afilierea la Federaţia Europeana de Geologie, comitetul EFG
7. Lansare de carte “La hotarul dintre milenii MINERITUL, ÎNCOTRO?”- Nicolae Bud
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Adunarea Generală votează în unanimitate ordinea de zi propusă.
După aprobarea ordinei de zi, dl. Alexandru Nicolici prezintă lista cu noii membri, aprobați de
Comitetul Director, spre validare de către Adunarea Generală: Halga Sorin, Fuer Albert, Mihai
Ovidiu Sorin, Stroică Ion, Botoarcă Elena Magdalena, Neculici Mircea, Negulici Mircea , Păiajen
Magdalena, Iamandei Stănilă, Kulcsar Zsolt Tibor, Tămaş Călin Gabriel, Alexei Adrian, Denes
Reka Ildiko, Popescu Doru, Solschi Alexandru, Medves Ervin Robert, Popa Tiberius, Sgărdea Vali
Irinel, Boncea Vlad, Pera Iulian Lucian, Onescu Filip, Fodor Iosif Andrei, Meiu Matei, Zlăgnean
Marius, Turdean Nicolae, Isac Anca, Cetean Valentina, Tuşa Laura.
Lista se aprobă în unanimitate
Dl.. Nicolici Alexandru dă citire listei cu membrii persoane fizice si juridice , care și-au pierdut
conform statutului , calitatea de membri ai asociaţiei.
Persoane fizice; Ştefănoiu Aurelian, Rusu Dorin, Bordeianu Constantin, Constantina Ciprian,
Ceaureanu Adrian, Lazăr Ionel, Farca Ionuţ.
Persoane juridice: Vaalit SRL; Helicam Geospatial System SRL.
Se supune la vot această propunere şi se aprobă în unanimitate.
La punctul trei al ordinei de zi – Raportul de activitate pe 2017
Dl. Nicolici Alexandru face o prezentare a raportului de activitate pe anul 2017 .
1. Contribuţii la elaborarea Strategiei Miniere 2017-2035. La solicitarea Ministerului Economiei s-a
înaintat o listă a specialiştilor delegaţi de ANPGM ( fost APMA) în grupuri de lucru
2. Realizarea unei platforme tip blog, constructive site, mentenanţă site.
3. Organizarea forumului Minier Român 2018 în luna octombrie .
4. Editarea dicţionarului cu specialiştii geologi, minieri, preparatori şi topografi truditori în arealul
Munţiilor Apuseni.
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5. Dezvoltarea bazei umane şi material. Completarea comisiilor de specialitate. Componenţa
actuală a comisiilor profesionale.
6. Demersurile pentru aderarea la EUROMINIS, au fost coordonate de dl. Horia Avram , iar pentru
European Federation of Geologists de dl. Sorin Halga şi dl.Paul Ivăşcanu.
Se supune la vot Raportul de Activitate pe anul 2017.
Se aproba în unanimitate.
Se prezinta Raportul Financiar pe anul 2017 și se supune la vot.
Se aproba în unanimitate.
La punctul 4 se prezintă proiectul de program pentru anul 2018 .
Se fac unele completări, apoi se supune la vot.
Se aproba în unanimitate.

La punctul 5 de pe ordinea de zi, Dl. Avram Horia ne spune că am fost primiţi în Asociatia
Euromines iar în aprilie 2018 va avea loc Congresul Euromines în Bulgaria la care vor participa
Avram Horia, Nicolici Alexandru, Paul Ivascanu, Onescu Dan, din partea asociației, suportându-și
cheltuielile propri.
Dl. Bogatu Laurentiu, întreabă, cât este cotizatia la Euromines? .
Dl. Nicolici îi răspunde , încă nu ştim exact dar această problemă s-a discutat la întilnirea din
septembrie 2017 a asociaţiei unde toţi au fost de acord să devenim membri în Asociatia Euromines.
La următorul punct de pe ordinea de zi, Dl. Paul Ivăşcanu spune că în noiembrie a reprezentat
asociaţia APM la Bruxelles la întilnirea Comitetului Director al F.E.G.unde a depus o cerere de
aderare a asociaţiei, urmând ca în mai la întilnirea F.E.G. de la Izmir să fim primiţi ca membrii cu
drepturi depline.
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Dl. Nicolici Alexandru prezintă lista cu participanţii la evenimentul din mai 2018 de la Izmir; Paul
Ivascanu, Sorin Halga si Alexandru Nicolici, ca reprezentanți ai asociației. Delegația primește prin
vot mandatul plenului, urmând să-și suporte individual costurile aferente.
Se propune de către dl. Paul Ivascanu , şcoala de vară de geologie în Apuseni, perioada
septembrie –octombrie 2018.
Asociaţia are dreptul să propună şi înainteze un dosar pentru expert internaţional iar comisia
europeană aprobă.
Dl. Bogatu Laurentiu vine cu întrebarea – cum v- aţi gândit şi ce proceduri de lucru sunt cu aceste
comisii?, este deajuns părerea comisiei?. Cum v-aţi gândit că activităţile acestei asociaţii să fie
aproape de instituţile statului?.
Îi răspunde dl. Nicolici Alexandru – Comisiile vin şi îşi spun punctul de vedere a celor din asociaţie
iar Comitetul Director are dreptul ca în numele asociaţtiei să hotărască după ce face o analiza a
materialelor primite de la comisie.
Dl. Bogatul Laurenţiu intervine spunând că a fost trimis direct reprezentantul cerut de instituţie şi nu
s-a spus ce am zis noi iar cât timp nu suntem acreditaţi, pe orice domeniu nu putem face nimic , şi
ar trebui să avem un sediu cu secretariat în Bucureşti.
Dl. Ureche Ionel este nemulţumit de activitatea profesioniştilor, spunând că nu a văzut nici un
profesionist care să atenueze prostiile spuse la TV. şi îi dă dreptate dl. Alexandru Nicolici referitor
la necesitatea unei comisi de profesionişti care să aibă un cuvânt de spus.
Dl. Nicolici Alexandru îi răspunde printr- un exemplu astfel; războiul hybrid, să nu foloseşti o armată,
nici arme şi să foloseşti oameni la care să le bagi în cap ceva şi ei să creadă .
Războiul hybrid = manipularea oamenilor şi tot aici puncteaza dl. Nicolici Al. că nu trebuie să fim
scandalagii, prezenţi în media ci acolo unde este nevoie de noi , la instituţii.
Continuă dl. Nicolici Al. cu precizarea , “Forumul Minier Român “ este obligatoriu să se facă cu
decidenţii şi profesionalişti la un loc.
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Directorul general -Direcţia resurse minerale în minister – În acest moment pe lângă strategia
minieră va fi aprobată legea minelor şi presupune redeschiderea mineritului. Ministerul este asaltat
de cereri de la firme pentru mine închise, halde, deci legea va fi aprobată şi se va putea vorbi de
dezvoltarea mineritului, continua spunând că la ora actuală depinde de factorul politic, eu cât voi fi
acolo vă voi ajuta iar programul geologic să fie făcut cu Institutul Geologic.
Intervine dl. Turdeanu Nicolae, spunând că a trecut prin mai multe filiere adică firme , acum este la
o firma privată de consultanţă în minerit şi sunt foarte multe firme străine care vor să investească în
România, sunt foarte multe cereri de colaborare şi parteneriat pe masa ministerului şi ANRM
Bucuresti. Apariţia legii minelor ar descătuşa toate aceste proiecte.
Dl. Nicolici Alexandru precizează că tema principală la Forumul Minier să fie deblocarea activităţii
miniere , iar perioada propusă este octombrie 2018 la București .
Ultimul punct al ordinei de zi, lansarea de carte, unde prezidiul este format din prof. Fodor Dumitru,
academician Razvan Teodorescu, prof. Dinu Marin –moderator şi autorul carţii Bud Nicolae.
Dl. Razvan Teodorescu îşi începe discursul spunând că este un rătăcit printre membrii asociaţiei
dar a venit datorită vechi prietenii cu dl. Bud Nicolae alături de care a participat la multe evenimente
culturare , ex. Dezvoltarea Civilizaţiei Miniere Baia Spriei .
La întrunirea ANPGM a vrut să fie prezent datorită experienţei pe care o avea de când a fost
Ministrul Culturii, în vremea când trebuia să semneze proiectul Roşia Montana .
Precizează dl. Răzvan Teodorescu faptul că din proiectul Roşia Montana nu a înteles nimic pâna nu
a citit cartea dl. Bud Nicu, specificând că atunci când lucra în minister a creat un grup de istorici şi
arheologi pentru Rosia Montana , nu ştia nimic despre extragerea aurului , iar ceea ce ştia era
despre Imperiul Roman, făcând o descriere a imperiului şi a hotarelor pâna unde se întindea
imperiul. Continuă dl. Teodorescu Răzvan spunând că aurul transilvaniei a fost elementul
fundamental al monedei. Recunoaste că nu a fost cel care să sprijine o companie străina şi vroia ca
Roşia să fie exploatată de români. Convingerea dl. Teodorescu Răzvan este că românii au fost
manipulaţi în aceasta problemă şi bogăţile pe care le are România trebuie exploatate acum şi nu
peste 2000 de ani.
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Dl. Deputat Iulian Iancu –presedintele comisiei din industrie , îşi începe discursul prin a mulţumi
celor prezenţi în sala şi că este un moment de sărbătoare dar şi de recunoştinţă pentru cei ce se
adresează unui domeniu sensibil şi cât de importante sunt resursele minerale pentru o organizare
socială. Deciziile liderilor se dovedesc a fi o problemă şi nu o soluţie , fiind intr-un moment în care
vulnerabilităţile sunt mai mari decât cele din anii trecuţi. Pe locul doi este criza politică la nivel
mondial , suntem o ţară care are materie primă şi nu o valorifică. Dupa 28 de ani trecem printr-o
dramă a valorificări resurselor ce va avea impact în domeniul economico- social. Avem nevoie de
uni şi de alţii pentru a duce la sfârşit, legea minelor iar cea mai importantă instituţie este A.N.R.M.
Trebuie să ne păzim printr-un nou cadru fiscal ; legea minelor, legea redeventelor, legea petrolului
si gazelor, legea offshorului şi crede că efortul făcut de asociaţie merită recunoştiinţă , multumind
membrilor asociatiei.
Dl. Prof. Fodor Dumitru începe prin a mulţumi asociaţie, pentru faptul că se afla la acest eveniment
important şi de a avea onorea să discute despre dl. Bud Nicu absolvent al facultăţi de mine
Petroşani. Îl descrie pe dl. Bud Nicu ca fiind unul din cei mai valoroşi studenţi ce a activat în diverse
activităţi în zona maramureşului şi care are două doctorate , unul în problem economice şi unul în
industria minieră, plus trei mandate de parlamentar. În incheiere îl felicita pe dl. Bud Nicu
Dl.prof. Dinu Marin – moderatorul la lansarea de carte îl felicită pe dl. Prof. Fodor Dumitru şi îl invită
pe dl. Bud Nicu să îşi spună gândurile asupra cărţii.
Dl. Bud Nicu începe prin a aduce mulţumiri celor prezenţi în sală, considerând că este o încărcătură
emoţională să se adreseze unui public profesionist , multumeşte dl. academician Răzvan
Teodorescu , dl. Presedinte al comisiei din industrie Iulian Iancu, spunând că va stărui pe lângă dl.
Iulian Iancu ca să aducă la îndeplinire aceste lucruri spuse aici şi continuă cu mulţumirile aduse dl.
Prof. Fodor Dumitru, dl. Prof. Aurelian Simionescu, dl. Prof. Dinu Marin, dl. fost ministru Dicu
Nicolae şi nu în ultimul rând dl. Teodor Brateş de la TVR.
Lista de prezenţă:
Membrii fondatori: Nicolici Alexandru, Stoia Horia, Muntean Valer, Miron Avram Radu Vasile
Membrii personae fizice:Murvay Vasile, Edelstein Oscar, Moldovan Ioan,Daju Liliana,
Szentesy Cecilia, Avram Nicolae, Minut Adrian, Mera Ovidiu, Indreiu Daniel, Pricope Mihai,
Fodor Dumitru, Andronache Daniel, Vedinaş Ioan,Hîrşu Ştefan, Fruja Vasile, Onescu
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Paraschiva, Onescu Dan, Marian Ioan, Szabo Nicolae, Sevan Horia, Catrina Maria,
Ivăşcanu Paul, Furdui Vili, Lupescu Daniela, Bogatu Laurenţiu, Jugănaru Alexandru,
Sereţean Vasile, Catrina Eugen, Pene Constantin, Ureche Ionel, Găbudeanu Bogdan,
Secula Sanda, Calin Valentin, Catrina Florin, Sgărdea Vali, Hălmăjan Florin, Refec Ioan,
Mihai Ovidiu, Stroică Ioan, Botoarcă Elena, Niculici Mircea, Negulici Mircea, Păiajen
Magdalena, Onescu Filip, Popa Tiberius, Solschi Alexandru, Medves Ervin, Turdeanu
Nicolae, Zlăgnenu Marius, Predoiu Ionuţ, Udubasa Gheorghe, Udubaşa Sorin, Popescu
Gheorghe, Pantea Nicolae, Stoica Nicolae, Groza Dorin, Stana Adrian .
Membrii personae juridice: Samax Romania SRL, Ecoterra ing. SRL, Fundatia Auraria,
Romaltyn Exploation SRL, African Consolidated Resources SRL, Cupru MIN S.A.,
Romaqua Group SA.
Președinte
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Alexandru Nicolici

Liliana Daju

