ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ MUNŢII APUSENI
BRAD, STR.INDEPENDENŢEI, NR.7, JUD.HUNEDOARA
CIF: 27867722, Cod IBAN: RO78BPOS22507316977RON02, BankPost, filiala Brad

R A P O R T DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DIRECTOR
PE ANUL 2014
Prezentare în Adunarea Generală din 21 mai 2015
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 februarie 2015, pentru a întocmi documentele ce
urmează a fi prezentate în Adunarea generală convocată pentru data de 21 mai 2015:
-

Raport privind activitatea Asociaţiei Profesionale „Munţii Apuseni”, pe anul 2014;
Bilanţul contabil pe anul 2014;
Programul de activitate al Asociaţiei Profesionale „Munţii Apuseni”, pe anul 2015;
Validarea membrilor care au întocmit cererile de adeziune până la data întrunirii
Consiliului director (20 februarie 2015)

Adunarea Generală a Asociației Profesionale Munții Apuseni din 23 ianuarie 2014 s-a
desfașurat în locația ANAMARIA din Municipiul Brad:

Obiectivul principal al Asociaţiei Profesionale „Munţii Apuseni” în anul 2014 a fost:
afirmarea pe plan ştiinţific şi profesional-administrativ. În acest sens, pe lângă validarea
de noi membri cu o bogată experinţă profesională, au avut loc şi următoarele acţiuni,
aprobate conform programului de activitate pentru anul 2014:
1.

Propuneri pentru modificarea legii minelor.

S-a realizat un material amplu prin trei runde iterativ-cumulative, sintetizându-se toate
propunerile membrilor, centralizate de către comisii.
Materialul a fost transmis pe diferite căi instituțiilor de profil, comisiilor și diferiților
parlamentari interesați.
Până în prezent, Parlamentul nu a reluat în discuție Legea Minelor (lege organică).
Cu toate acestea putem afirma că unele instituții ale statului au preluat din elementele
prezentate în materialul întocmit în cadrul Asociației Profesionale Munții Apuseni,
găsind rezolvări punctiforme prin acte interne.
2.

Organizarea Forumului Minier Român (10 aprilie, octombrie)

În martie 2014, la Bucureşti, a avut loc a-II-a ediţie a Forumului Minier Român,
organizat sub patronajul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. Au participat
reprezentanții Ministerului Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerului
Mediului şi Schimbărilor Climatice, Asociaţia Profesională Munţii Apuseni făcând parte
dintre organizatorii evenimentului.
Forumul Minier a pus faţă în faţă decidenţi din partea statului, specialişti din piaţă, dar
şi mari companii care au curajul să investească şi cred în potenţialul României, fiind
organizat pe două sesiuni de discuţii, completate de o masă rotundă.
Asociaţia Profesională Munţii Apuseni a asigurat și mediatizarea ediţiei a II-a a
Forumului Minier Român în martie 2014, Hotel Marshal Garden București în Revista
Piața Financiară nr. 4 (221)/aprilie 2014 p. 78-81 (anexa 1).
Ediția a III-a, programată pentru finalul lunii octombrie, a fost amânată, fiind în
perioada campaniei prezidențiale.
3. Finalizarea deschiderii Colecției Publice Mineral
Toda, Crișcior
Obiectivul s-a realizat parțial (din motive
administrativ-financiare).
S-a finalizat și înaintat documentația pentru obținerea
avizelor la Ministerul Culturii – Direcția Patrimoniu
Cultural.
Prin Hotărârea 286/DCP/28.01.2014, Comisia
Națională a Muzeelor și Colecțiilor, avizează favorabil
înființarea Colecției Publice MINERAL TODACALCEDONY.
S-a demarat amenajarea spațiului. Stadiul lucrărilor va
fi vizionat cu ocazia acestei adunări generale.

4. Acţiuni organizate pentru marcarea Anului Internaţional al Cristalografiei:
Acțiunile erau legate de inaugurarea Muzeului TODA, care nu a fost finalizat în 2014.
Este prima nerealizare, din anul 2010 încoace, înregistrată de organizația noastră. În
calitate de președinte îmi asum în întregime această nereușită.
5. Participare la Organizarea Simpozionului SGER București 2014.
A fost un simpozion festiv, fiind sărbătorit un membru al asociației noastre, domnul
profesor universitar dr. Gheorghe Popescu, Președinte de Onoare a SGER, societate
membră a APMA. Desfășurat la Facultatea de Geologie-geofizică a Universității din
București, la simpozion au mai participat din partea APMA cu o lucrare domnul inginer
geolog dr. Sorin Halga și domnul inginer geolog Florin Catrina.

6. Promovarea pentru Premiul Academiei a volumului „Localităţi miniere din
Transilvania, Banat şi Maramureş, într-un atlas din secolul al XVIII-lea”, autori:
Traian Popescu şi Volker Wollmann.
Conform regulamentului Academiei Române
referitor la premierea unor cărți, se prevede
înregistrarea propunerilor în al doilea an de la
apariția volumului. Pentru cartea menționată,
termenul de depunere a fost 30 martie 2015.
Prin promovarea facută de APMA, lucrarea
domnilor Traian Popescu și Volker Wolman, a
fost recomandată la secția de geonomie a
Academiei Romîne de Facultatea de Geologie a
Universității din București, referat întocmit de
domnul Profesor Universitar dr. Lucian Matei,
de Societatea de Geologie a României, referat
semnat de președinta dr. geolog Antoaneta
Seghedi, de Societatea de Geologie Economică a
României, referat întocmit de președintele
Profesor Universitar dr. Ing. geolog Gheorghe

Damian, de Biblioteca Județeană Petre Dulfu Baia Mare scrisoare semnată de domnul
director dr. Teodor Ardelean, de Fundația Auraria Brad, scrisă de domnul președinte
Nicolae Pantea, precum și de APMA.
7. Tipărirea a trei volume A5, Ghid minerale Muzeul Aurului Brad.
Cu materialul scris de domnul profesor dr. Gheorghe Popescu și cu fotografiile realizate
de domnul profesor dr. Gh. Ilinca, s-a realizat tehnoredactarea și tipărirea într-un
număr mic de exemplare a broșurilor de prezentare-ghid pentru Muzeul Aurului Brad.
Tipărirea în tiraj mare se va face conform cu necesitățile muzeului, în colaborare cu
Minvest Deva.
8. Dezvoltarea bazei umane și materiale. Completarea comisiilor de specialitate.
Conform Regulamentului, la şedinţa Comitetului director din 20.02.2015 au fost
validate adeziunile următoarelor persoane fizice: Szabo Nicolae, Onescu Paraschiva,
Onescu Dan, Marian Ioan, Sereţan Vasile (administrator Vaalit SRL), Stanca Nicolae,
Farca Ionuţ, astfel numărul membrilor persoane fizice a urcat la 54. Ca persoană juridică
a fost validată adeziunea SC Helicam Geosystem SRL, numărul persoanelor juridice
membre APMA fiind în prezent de 7.
Comisiile de specialitate s-au completat cu noi membri, astfel:
Comisia minereuri- președinte Stoia Horea, membri: Murvay Vasile, Minuț Adrian,
Damian Gheorghe, Szentesy Cecilia;
Comisia roci utile- preşedinte Muntean Valer, membri: Jugănaru Alexandru, Pop
Mircea, Moldovan Ioan, Schvartz Eugen;
Comisia fluide şi combustibili- preşedinte Miron-Avram Radu, membri: Pene Constantin,
Bordeianu Constantin;
Comisia nemetalifere- preşedinte Bălănescu Angela, membri: Mera Ovidiu;
Comisia învăţământ-cercetare-dezvoltare- preşedinte prof. Fodor Dumitru, membri:
Udubaşa Sorin, Pene Constantin, Damian Gheorghe;
Comisia juridică- preşedinte Schvartz Eugen, membri:Ţandrău Nicolae, Visirin Doris,
Szentesy Cecilia, Moldovan Ioan;
Comisia relaţii publice (PR) preşedinte: Leucianu Bianca, membri Szentesy Cecilia
Catrina Florin;
Buletinul informativ: Ţandrău Nicolae, Leucianu Bianca, Muntean Valer, Catrina Florin.
S-a hotărât inființarea comisiei Cărbune-energie- președinte Andronache Daniel,
membri: Schvartz Eugen, Haneș Nicolae.
9. Analiza oportunității aderării la organizații internaționale.
Dezvoltarea și maturizarea APMA precum și robustețea reprezentativității profesionale
implică deja o direcție de integrare în structuri profesionale regionale și/sau mondiale.
10. Organizarea bibliotecii şi a sediului Asociaţiei s-a realizat prin primirea, din
donaţii, a unui număr însemnat de cărţi de specialitate. Această acţiune rămâne
deschisă şi ne dorim un sprijin substanţial din partea membrilor Asociaţiei.

11. În al cincelea an de la înființare am tipărit primul Buletin Informativ al APMA.
Mulțumesc celor ce au contribuit la alegerea titlului. Comitetul director a optat pentru
forma simplă și acoperitoare pentru toate formele profesionale și activitățile asociației
noastre.
Dan Onescu

“Romanian Mining Pulse”

Laurenţiu Bogatu

,, JURNAL GEOLOGIC SI MINIER" ,
("GEOLOGIC AND MINING JOURNAL")

Eugen Schvartz

Cred că prea multă "simbolistică" strică !

Nicu Ţandrău

Cred că denumirea de Vâlvă ar cuprinde atât
aspectul de știre, cât și legătura cu
personajul care învăluie misterul legendelor
din viața minerilor.

Damian Gheorghe

Buletinul informativ al APMA

Lili Daju

Buletin informativ

Angela Balanescu

Prof. Dumitru Fodor

Dacă vrem neapărat altceva decât Buletin
informativ atunci să încercăm:
- Curierul APMA
sau
- Periodicul APMA
sau
- Monitorul APMA
Minerit și Mediu
Geologie-Mine-Mediu
Resurse minerale
Valorificarea resurselor minerale

12. Activitatea de secretariat și corespondență a fost asigurată permanent, iar
distribuirea legitimaţiilor şi certificatelor de atestare a calităţii de membru al Asociaţiei
Profesionale Munţii Apuseni este la zi.
În cursul anului 2014 au fost cheltuiți 6.955 lei în principal pentru organizarea și
promovarea Forumului Minier Român (1500 lei) și pentru susținerea participării
membrilor (980 lei) ce au susținut lucrări științifice la diferite manifestări profesionale,
sub egida APMA.
Au mai fost cheltuiți 2800 lei pentru Adunarea Generală (feb. 2014 transport, cazare și
masa pentru membri) precum și 640 lei cărți de specialitate pentru bibliotecă.
Din punct de vedere financiar (a se vedea raportul) la sfârșitul exercițiului 31.12.2014,
în contul bancar al asociației erau 21.602,22 lei.

Obiectivele propuse în anul 2014 credem că, în cea mai mare parte, s-au realizat și în
consecinţă se supune la vot aprobarea de către Adunarea Generală a Raportului
privind activitatea Asociaţiei Profesionale „Munţii Apuseni” în anul 2014.

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

Preşedinte
NICOLICI ALEXANDRU

BRAD
21,05,2015
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PROGRAMUL DE ACTIVITATE 2015
ASOCIAŢIA PROFESIONALĂ MUNŢII APUSENI

1. Propuneri pentru actualizarea și modernizarea legii minelor.
2. Realizarea sistemului de lucru on line pentru comisiile de specialitate (chat
dedicat)
3. Organizarea Forumului Minier Român 2015
4. Finalizarea deschiderii Colecției Publice Mineral Toda, Criscior
5. Elaborarea unei oferte de practică pentru studenții în domeniu.
6. Susținerea pentru Premiul Academiei a volumului „Localităţi miniere din
Transilvania, Banat şi Maramureş, într-un atlas din secolul al XVIII-lea”, autori:
Traian Popescu şi Volker Wollmann, editat cu sprijinul APMA.
7. Editarea dicționarului cu specialiștii geologi, mineri, preparatori și topografi
truditori în arealul Munților Apuseni (trei ani)
8. Dezvoltarea bazei umane și materiale. Completarea comisiilor de specialitate.
9. Promovarea imaginii zonei și a României prin revista FAMILIA ROMÂNĂ
distribuită tuturor comunităților de români de pe glob.
10. Analiza oportunitații aderării la organizații internaționale.

PREȘEDINTE
ALEXANDRU NICOLICI

