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STATUT A.P.D.P. ROMÂNIA 

 

Cap. I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. (1) Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România, denumită pe scurt A.P.D.P. 

România a fost constituită la data de 28.04.1990 și a obținut personalitate juridică prin sentința nr. 

1568/04.06.1990 a Judecătoriei Sectorului 1 București. 

 (2) A.P.D.P. România funcționează potrivit prevederilor O.G. nr. 26/2000 modificată și 

aprobată prin Legea nr. 246/2005 și completată de Legea nr. 305/2008. 

Art. 2. (1) Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România este o organizație profesională 

nonprofit, cu personalitate juridică de drept privat, apolitică, cu patrimoniu și buget propriu, 

autonomă și independentă. 

 (2) Organizarea și funcționarea asociației sunt stabilite prin prezentul statut, completat cu 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.P.D.P. România. 

Art. 3. Sediul Asociației Profesionale de Drumuri și Poduri din România este în București, B-dul 

Dinicu Golescu nr. 41, sc. 2, et. 1, ap. 37, sector 1. 

Art. 4. A.P.D.P. România este constituită pe durată nelimitată. 

 

Cap. II. SCOPURILE ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI 
 

Art. 5. Scopurile asociaţiei sunt: 

- reprezentarea, promovarea şi apărarea, la nivel naţional şi internaţional, a intereselor 

profesionale ale membrilor săi din domeniul de drumuri şi poduri; 

-  analizarea şi dezbaterea problemelor care tratează drumul şi transportul rutier; 

- promovarea unor forme moderne şi unitare de organizare a domeniului rutier; 

- informarea şi perfecţionarea profesională continuă a membrilor săi. 

Art. 6. Obiectivele principale ale asociaţiei sunt : 

- să contribuie la dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi economic a activităţilor proprii; 

- să sprijine dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi tehnice din domeniul rutier; 

- să susţină formarea corpurilor de specialişti (experţi, verificatori etc.) şi să apere interesele 

lor conform regulamentelor specifice; 

- să colaboreze cu organele guvernamentale, alte organisme şi organizaţii sau unităţi 

economice, sociale, profesionale; 

- să se asocieze sau afilieze, după caz, la organisme similare naţionale şi internaţionale; 

- să organizeze congrese, conferinţe, simpozioane şi schimburi de experienţă pe teme 

profesionale; 

- să participe la manifestări tehnice similare din ţară şi străinătate; 

- să promoveze imaginea A.P.D.P. sub orice formă în ţară şi străinătate; 

- să asigure protecţia profesională a membrilor săi, în acest scop va funcţiona un Consiliu de 

Onoare; 

- să susţină şi să verifice activitatea de pregătire şi specializare a membrilor săi şi a 

învăţământului mediu şi superior de specialitate, prin forme de învăţământ adecvate; 
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- să sprijine şi să stimuleze activitatea de inventică; 

- să organizeze comitete tehnice corespondente cu cele ale Asociaţiei Mondiale de Drumuri 

(AIPCR); 

- să propună şi să participe la elaborarea de legi, instrucţiuni, standarde, normative tehnice şi 

acte normative specifice domeniului; 

- să colaboreze la elaborarea măsurilor privind protecţia mediului înconjurător, în domeniul 

drumurilor şi podurilor; 

- să creeze baze de date tehnice. 

 

 

Cap. III.  MEMBRI - DREPTURI ŞI OBLIGAŢII 

 

Art. 7. Asociaţia este alcătuită din membri activi, individuali și colectivi, și membri de onoare. 

Art. 8. (1) Poate fi membru activ individual orice persoană fizică care are o calificare și/sau 

preocupări în domeniul drumurilor și podurilor rutiere, are capacitatea de exercițiu deplină, își 

exprimă acordul cu privire la prevederile statutului pe care se obligă să-l respecte întocmai și care 

participă la acțiunile organizate de către asociație în scopul realizării obiectivelor propuse. 

    (2) Instituțiile, societățile comerciale, regiile autonome, agențiile naționale sau altele 

asemenea lor, precum și organizațiile profesionale cu personalitate juridică care au activități sau 

preocupări legate de drumuri și poduri rutiere pot fi membri activi colectivi prin adeziunea la 

A.P.D.P. România prin care își exprimă acordul cu privire la prevederile statutului și care susțin 

activitatea asociației în vederea îndeplinirii scopurilor și obiectivelor propuse. 

    (3) Calitatea de membru de onoare se acordă persoanelor fizice, personalități din țară sau 

străinătate, pentru merite deosebite sau ca semn de recunoaștere a contribuției remarcabile la 

progresul domeniului drumurilor și podurilor. 

   (4) Membrii de onoare sunt scutiți de la plata cotizației iar procedura de acordare se 

stabilește prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.P.D.P. România. 

Art. 9. (1) Înscrierea în asociație a membrilor individuali se face prin completarea unei cereri care 

se supune aprobării conducerii filialei pe raza căreia își au domiciliul sau locul de muncă. 

 (2) Adeziunea persoanelor juridice ce doresc a fi membrii colectivi se completează de către 

reprezentantul legal și va fi depusă spre aprobare filialei pe raza căreia își au sediul social. 

 (3) Calitatea de membru al A.P.D.P. România este dobândită la data aprobării de către 

Biroul Permanent al filialei a cererii de înscriere, decizia urmând a fi comunicată, fără motivare, 

solicitantului. 

(4) Dovada calității de membru se face prin legitimația de membru, pentru membrii 

individuali, respectiv certificatul de membru pentru membrii colectivi, emise în acest sens în baza 

deciziei de aprobare a cererii de înscriere, semnate de președintele filialei care le acordă. 

Art. 10. Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:   

a) să participe direct sau prin reprezentanți la activitățile asociației; 

b) să fie informați, să se exprime și să-și susțină liber opiniile cu privire la activitățile 

asociației; 

c) să aibă acces la mijloacele din dotarea asociației; 

d) să se constituie în colective de cercetare sau colective de studii la nivel teritorial sau 

național; 

e) să facă parte din comitetele tehnice naționale și internaționale ale asociației; 

f)    să ia parte, personal sau prin delegați, la manifestările organizate de asociație și să 

participe la dezbateri; 

g) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale A.P.D.P. România și/sau ale filialelor; 

h) să colaboreze la publicațiile tipărite de asociație; 
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i)    să participe ca reprezentanți ai asociației la congrese, conferințe în țară sau străinătate; 

j)    să participe la formele de pregătire și specializare profesională organizate de asociație; 

k) să participe la premiile instituite de A.P.D.P. 

Art. 11. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii: 

a) să recunoască și să respecte statutul și Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

A.P.D.P. România; 

b) să respecte și să contribuie la punerea în aplicare a hotărârilor organelor de conducere ale 

asociației; 

c) să respecte normele de etică profesională și ținută morală, norme înscrise în Codul de 

Conduită și Etică Profesională al profesiei de inginer de drumuri și poduri rutiere; 

d) să plătească cotizația de membru până la data de 1 decembrie a fiecărui an. În cazuri bine 

motivate, în mod excepțional, cotizația poate fi plătită și în primul trimestru al anului 

următor; 

e) să participe la realizarea obiectivelor asociației; 

f) să sprijine și să participe la desfășurarea activităților asociației; 

g) să contribuie la creșterea prestigiului asociației prin acțiuni și atitudine; 

h) să nu desfășoare activități care să prejudicieze imaginea asociației; 

i) să nu desfășoare activități politice în cadrul asociației. 

Art. 12. Membrii asociaţiei îşi pierd calitatea în următoarele situaţii: 

a) încălcarea gravă a prevederilor statutului, a Regulamentului de Funcționare și Organizare 

sau a Codului de Conduită și Etică Profesională; 

b) au fost condamnați pentru o faptă penală în legătură cu exercitarea profesiei sau li s-a 

aplicat pedeapsa complementară a interdicției exercitării profesiei printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă; 

c) pierderea drepturilor civile; 

d) desființarea sau lichidarea persoanei juridice; 

e) neplata cotizației de membru timp de doi ani consecutiv; 

f) desfășoară, în cadrul asociației, activități cu caracter politic sau de natură să aducă prejudicii 

prestigiului A.P.D.P. România; 

g) nu contribuie sau nu participă la activitățile desfășurate în vederea realizării scopurilor și 

obiectivelor asociației. 

Art. 13. (1) Hotărârea de retragere a calității de membru este de competența filialei care a aprobat 

înscrierea în asociație conform Art. 7. 

      (2) În cazurile prevăzute la punctele a), f) și g) din Art. 11 se va cere și avizul Consiliului 

de Onoare. 

      (3) Contestația la măsura luată se adresează Biroului Permanent al A.P.D.P. România în 

termen de 15 zile de la comunicare. 

Art. 14. Membrii A.P.D.P. România se pot retrage din asociație pe baza unei cereri adresate 

conducerii filialei în care sunt înscriși. 

 

Cap. IV. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ASOCIAŢIEI 

 

Art. 15. Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România are în componența sa: 

          - Filiale cu personalitate juridică, ca structuri teritoriale înființate în baza și cu respectarea 

Art. 13 din O.G. nr. 26/2000 modificată și aprobată prin Legea nr. 246/2005 și completată de Legea 

nr. 305/2008; 
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 - Sucursale fără personalitate juridică, ca structuri teritoriale înființate în baza și cu 

respectarea Art. 13
1
 din O.G. nr. 26/2000 modificată și aprobată prin Legea nr. 246/2005 și 

completată de Legea nr. 305/2008; 

Art. 16. Organele A.P.D.P. România sunt: 

a) Adunarea Generală; 

b) Consiliul Național; 

c) Comisia de Cenzori. 

Art. 17. (1) În cadrul A.P.D.P. România funcționează, pe lângă Consiliul Național, și un Consiliu 

de Onoare. 

  (2) Numirea și revocarea membrilor se face de către Adunarea Generală la propunerea 

Consiliului Național. 

 (3) Componența, atribuțiile și funcționarea Consiliului de Onoare sunt stabilite prin 

Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.P.D.P. România. 

  (4) Consiliul de Onoare este condus de un președinte ales de către membrii săi prin vot 

deschis cu majoritate simplă. Președintele Consiliului de Onoare poate participa la ședințele 

organelor de conducere ale A.P.D.P. România ca invitat, cu drept de vot consultativ. 

Art. 18. Organul de conducere al asociației este Adunarea Generală a reprezentanților filialelor și 

sucursalelor și este alcătuită din delegații stabiliţi în Adunările Generale a filialelor. 

Art. 19. (1) Adunarea Generală a A.P.D.P. România se întrunește cel puțin o dată pe an și este 

convocată de Consiliul Național. 

   (2) Data, locul și normele de reprezentare la lucrările Adunării Generale se stabilesc de 

către Consiliul Național. 

   (3) Convocarea Adunărilor Generale şi difuzarea materialelor se va face cu cel puţin 30 

zile înainte de data desfăşurării. 

   (4) Pentru situații excepționale, Adunarea Generală poate fi convocată în sesiune 

extraordinară la cererea a cel puțin 1/3 din numărul total al delegaților cuprinși într-un convocator și 

prezentat Consiliului Național în vederea îndeplinirii procedurilor de întrunire. 

Art. 20. (1) Președintele A.P.D.P. România și ceilalți membri ai Consiliului Național, precum și 

membrii Comisiei de Cenzori sunt de drept delegați la Adunarea Generală; 

                (2) Membrii Consiliului de Onoare și președintele de onoare participă la lucrările 

Adunării Generale ca invitați. 

Art. 21. (1) Adunarea Generală se va putea desfășura și va fi statutar constituită dacă sunt prezenți 

cel puțin 2/3 din numărul total al delegaților; 

   (2) În situația în care norma de participare nu este realizată, Adunarea Generală este 

reprogramată după 30 de zile și se consideră legal constituită indiferent de numărul delegaților 

prezenți. 

Art. 22.  Adunarea Generală a A.P.D.P. România are următoarele competenţe: 

- stabilește strategia și obiectivele generale ale asociației; 

- aprobă statutul asociației, îl poate modifica sau completa și poate modifica actul constitutiv 

al A.P.D.P. România; 

- aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.P.D.P. România, îl poate modifica 

sau completa; 

- aprobă Codul de Conduită și Etică Profesională al profesiei de inginer de drumuri și poduri 

rutiere; 

- aprobă înființarea de filiale, sucursale și Comitete tehnice de specialitate, la propunerea 

consiliului național; 

- aprobă rapoartele de activitate ale consiliului național, raportul comisiei de cenzori, precum 

și descărcarea de gestiune a consiliului național; 

- aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al A.P.D.P. România; 
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- alege președintele A.P.D.P. România și pe ceilalți membri ai Consiliului Național pentru un 

mandat de 2 ani; 

- revocă președintele A.P.D.P. România și pe ceilalți membri ai consiliului național; 

- alege și revocă membrii Consiliului de Onoare și pe cei din Comisia de Cenzori; 

- aprobă programul de activitate al asociației pentru perioada următoare; 

- hotărăște dizolvarea și lichidarea asociației și stabilește destinația bunurilor rămase după 

lichidare;  

- acordă, la propunerea Consiliului Național, premiile A.P.D.P. România,  în conformitate cu 

regulamentul de premiere stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al asociației. 

Art. 23. (1) Hotărârile Adunării Generale sunt luate cu o majoritate de 2/3 din numărul delegaților 

prezenți, prin vot deschis. 

   (2) Alegerea sau revocarea președintelui A.P.D.P. România, a membrilor Consiliului 

Național, a membrilor Consiliului de Onoare sau a membrilor Comisiei de Cenzori se poate hotărî 

de majoritatea simplă a delegaților prezenți. 

Art. 24. Procedurile de convocare, organizare și adoptare a hotărârilor Adunării Generale se 

completează prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al A.P.D.P. România.  

Art. 25. (1) Între două Adunări Generale, A.P.D.P. România este condusă de un Consiliu Național, 

ales pe 2 ani și format din președintele A.P.D.P. România și 40 de membri. 

    (2) Președinții de filiale aleși de Adunările Generale ale acestora sunt membri de drept ai 

Consiliului Național. 

    (3) Adunarea Generală poate aproba și alege și membrii supleanți ai Consiliului Național, 

care vor fi în număr de maxim 9. 

    (4) Membrii Consiliului Național care lipsesc nemotivat pe perioada unui an calendaristic 

vor fi considerați demisionari și vor fi înlocuiți până la următoarele alegeri cu membrii supleanți în 

ordinea nominalizărilor. 

Art. 26. (1) Consiliul Național se întrunește cel puţin de 2 ori pe an sau la cererea președintelui ori a 

cel puțin 1/3 dintre membrii săi; 

    (2) Reuniunile sunt legal constituite în prezența a 2/3 din membrii săi; 

    (3) Hotărârile se iau prin vot deschis cu majoritate simplă de voturi ale celor prezenți. 

Art. 27. Consiliul Național are următoarele atribuții: 

         - aplică prevederile statutului și aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale; 

         - adoptă și supune spre aprobare Adunării Generale modificări și completări la statutul 

A.P.D.P. România; 

- adoptă și supune spre aprobare Adunării Generale Codul de Conduită și Etică Profesională al 

profesiei de inginer de drumuri și poduri rutiere și Regulamentul de Organizare și Funcționare al 

A.P.D.P. România; 

         - are rol de Comitet Naţional Român al Asociaţiei Mondiale de Drumuri (AIPCR/PIARC) şi 

reprezintă interesele A.P.D.P. pe lângă AIPCR; 

- propune Adunării Generale înființarea de filiale, sucursale și Comitete tehnice naționale; 

- prezintă Adunării Generale spre aprobare raportul de activitate pe perioada anterioară, 

executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și 

cheltuieli și proiectul programului de activitate al asociației; 

- urmărește realizarea obiectivelor asociației și poate face propuneri Adunării Generale cu 

privire la strategia și obiectivele generale ale A.P.D.P. România; 

- analizează și stabilește programul de lucru al Comitetelor tehnice naționale; 

- avizează hotărârile Consiliului de Onoare atunci când este cazul, conform Regulamentului de 

Organizare și Funcționare; 

- aprobă afilierea asociației la organizații internaționale și participarea la reuniunile acestora 

precum și plata cotizațiilor respective; 
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- convoacă Adunarea Generală și stabilește normele de reprezentare și modul de alegere al 

delegațiilor; 

- analizează și ia decizii privind patrimoniul asociației, administrează bunurile și fondurile 

acesteia, aprobă cheltuielile în limitele bugetului stabilit; 

- încheie acte juridice în numele și pe seama asociației; 

- mandatează pe președintele A.P.D.P. România cu privire la dreptul de a semna acte juridice 

în numele și pe seama asociației; 

- aprobă organigrama și politica de personal ale asociaţiei; 

- în cazul lichidării asociației este responsabil cu privire la îndeplinirea tuturor actelor, 

acțiunilor și procedurilor necesare pentru îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale referitoare la 

destinația bunurilor; 

- propune Adunării Generale acordarea premiilor A.P.D.P. România. 

Art. 28. Atribuțiile și responsabilitățile Consiliului Național vor putea fi completate prin 

Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

Art. 29. Pentru conducerea operativă a asociației între ședințele Consiliului Național acesta alege, 

dintre membrii săi, un Birou Permanent alcătuit din președintele A.P.D.P. România, care este și 

președintele Consiliului Național, și 8 membri.  

Art. 30. Mandatul Biroului Permanent este de 2 ani și acesta va prezenta periodic rapoarte de 

activitate Consiliului Național. 

Art. 31.  În cadrul Biroului Permanent sunt stabilite următoarele funcții: 

- președintele, care este și președintele A.P.D.P. România; 

- prim-vicepreședinte; 

- 2 vice-președinți; 

- 5 membri.  

Art. 32. Atribuțiile Biroului Permanent sunt stabilite de către Consiliul Național prin Regulamentul 

de Organizare și Funcționare al A.P.D.P. România. 

Art. 33. Președintele Asociației Profesionale de Drumuri și Poduri din România: 

 a) este ales de către Adunarea Generală pentru un mandat de 2 ani; 

 b) este de drept președintele Consiliului Național și al Biroului Permanent; 

 c) reprezintă asociația în relațiile cu alte organizații, publice și private, din țară și străinătate; 

 d) poate încheia acte juridice în numele asociației în baza mandatului primit de la Consiliul 

Național; 

 e) aprobă cheltuielile necesare bunei funcționări a asociației, în limitele bugetului aprobat de 

Adunarea Generală; 

 f) asigură conducerea asociației între reuniunile Biroului Permanent, ale Consiliului Național 

și ale Adunării Generale. 

Art. 34. Președintele poate delega o parte din atribuțiile sale prim-vicepreședintelui cu precizarea 

exactă a competențelor acordate și cu avizul consiliului național. 

Art. 35. Dacă funcția de președinte devine vacantă, consiliul național este împuternicit să numească 

un membru din componența sa în această funcție până la următoarea adunare generală. 

Art. 36. Directorul general al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 

România este președinte de onoare al asociației. 

Art. 37. (1) În vederea menținerii permanenței în cadrul asociației  se poate angaja, un secretar 

general care să urmărească și să ducă la îndeplinire programele de activități și hotărârile Biroului 

Permanent. 

   (2) Secretarul general este angajat pe bază de contract de muncă pe o perioadă determinată 

de maximum 3 ani, iar responsabilitățile sale vor fi stabilite prin Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a A.P.D.P. România. 
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Art. 38. (1) Filialele Asociației Profesionale de Drumuri și Poduri din România sunt structuri 

teritoriale constituite prin hotărârea adunării generale a A.P.D.P. România și dobândesc 

personalitate juridică la data înscrierii în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. 

     (2) A.P.D.P. România are constituite filiale teritoriale. Persoanele fizice și juridice vor fi 

repartizate ca apartenență uneia dintre filiale în funcție de zona geografică. 

   (3) Zonele geografice aparținând fiecărei filiale vor fi stabilite prin hotărâre a consiliului 

național. 

    (4) Filialele au ca organe de conducere Adunarea Generală, Consiliul filialei și Biroul 

Permanent acolo unde numărul membrilor Consiliului este mai mare de 9. 

Art. 39. (1) Comitetele Tehnice ale A.P.D.P. România sunt corespondente ca tematică cu cele ale 

AIPCR, constituite la nivel național cu participarea membrilor de la filiale. 

     (2) Fiecare Comitet Tehnic este condus de un președinte numit de către Consiliul 

Național. 

     (3) Consiliul Național aprobă programul de lucru al Comitetelor și componența membrilor 

acestora. 

Art. 40. (1) Comisia de Cenzori se compune din trei membri. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie 

să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii. 

    (2) Membrii Comisiei de Cenzori nu pot face parte din organele de conducere ale 

asociației. 

   (3) Comisia de Cenzori are următoarele atribuții: 

- verifică trimestrial activitatea financiară și modul în care este administrat patrimoniul 

asociației, inclusiv pentru filiale și sucursale și prezintă rapoarte Consiliului Național; 

-  întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale; 

-  poate participa la ședințele Consiliului Național fără drept de vot; 

- îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală sau prin Regulamentul de 

Organizare și Funcționare al A.P.D.P. România. 

 

 

Cap. V. FORMELE DE ACTIVITATE 
 

Art. 41. Activitatea asociaţiei se desfăşoară în vederea îndeplinirii scopurilor și obiectivelor 

A.P.D.P. România, pe baza planului strategic aprobat de Adunarea Generală.  

Art. 42. Activitățile propriu-zise ale asociației se desfășoară prin: 

- congrese, conferinţe, simpozioane, dezbateri, cursuri, expoziţii şi târguri;  

- publicaţii de specialitate (revista de drumuri şi poduri, buletine informative etc.); 

- biblioteci tehnice, centre de documentare şi altele; 

- colaborări cu alte organizaţii din ţară şi străinătate. 

Art. 43. (1) Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România poate atesta din punct de 

vedere tehnic (pregătirea profesională a personalului, dotarea cu utilaje și echipamente specifice, 

experiența în activitate, asigurarea și controlul calității) societăţi care îşi desfăşoară activitatea în 

domeniul rutier, membre ale A.P.D.P. România, conform prevederilor legale; 

    (2) Domeniile la care se asigură atestare tehnică sunt următoarele: proiectare, consultanță, 

execuție, întreținere și reparații drumuri și poduri; 

    (3) Atestarea tehnică se asigură de către comisii teritoriale constituite pe lângă Filialele 

București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași. 

    (4) Comisiile își vor desfășura activitatea după regulamentul de funcționare al comisiilor 

de atestare, parte integrantă a Regulamentului de Organizare și Funcționare al A.P.D.P. România. 
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Cap. VI. MIJLOACE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

Art. 44. Patrimoniul asociaţiei se compune din bunuri mobile, imobile şi mijloace financiare 

obţinute din donaţii, sponsorizări, achiziţii şi construcţii, venituri proprii. 

Art. 45. Asociaţia şi filialele au bugete proprii de venituri şi cheltuieli.  

Art. 46. Sursele de venituri sunt : 

- taxe de înscriere și cotizaţiile membrilor; 

- taxe de atestare tehnică; 

- sponsorizări, donaţii şi subvenţii de la persoane fizice şi/sau juridice din ţară sau străinătate; 

      - publicaţii periodice, publicitate, expoziţii, târguri, acţiuni turistice, organizarea unor cursuri şi 

altele; 

- orice alte surse legate de venituri ocazionale. 

Art. 47. Cuantumul taxelor și cotizațiilor se stabilesc de către Consiliul Național și se aprobă de 

către Adunarea Generală. 

Art. 48. Veniturile se împart astfel : 

- 30% din cotizaţia anuală a membrilor colectivi sunt alocate organizării activităților 

A.P.D.P. România la nivel central;  

- taxele de înscriere, cotizaţiile membrilor individuali și 70% din cotizațiile anuale ale 

membrilor colectivi ai filialelor care le încasează rămân la dispoziția acestora; 

- taxele de atestare tehnică rămân la dispoziția filialelor pe lângă care își desfășoară activitatea 

comisiile de atestare. 

Art. 49. Cheltuielile care privesc asigurarea condiţiilor de funcţionare cuprind: 

- schimburi de experienţă, burse pentru specializare în ţară şi străinătate pentru cei care vor 

rămâne să lucreze în cadrul  A.P.D.P. sau al unei unităţi membre A.P.D.P.; 

- organizarea congreselor, simpozioanelor, conferinţelor şi cursurilor profesionale; 

- plata salariilor pentru angajaţii asociaţiei (stabilirea cuantumului lor se face prin negociere, 

conform fişei postului, în funcţie de timpul de muncă prestat); 

- plata cheltuielilor legate de patrimoniu; 

- plata cheltuielilor ocazionate de funcţionarea asociaţiei; 

- plata premiilor acordate de asociaţie; 

- alte cheltuieli ocazionale. 

Art. 50. Pentru realizarea unor acţiuni ce interesează întreaga asociaţie, A.P.D.P. România şi/sau 

filialele se pot ajuta reciproc, organizatoric şi financiar. 

Art. 51. Asociaţia trebuie să acopere din taxele, cotizaţiile şi celelalte venituri provenite din 

activitatea sa toate cheltuielile şi să asigure, inclusiv, achitarea altor obligaţii prevăzute de lege. 

Art.52. Sumele rămase necheltuite până la sfârşitul anului se reportează în anul următor. 

 

 

Cap. VII. ALTE PREVEDERI 
Art. 53. Asociaţia are insignă, siglă, ştampilă şi publicaţie de specialitate. 

Art. 54. Membrii asociaţiei îşi atestă calitatea prin legitimaţii şi au dreptul să poarte insignă. 

Art. 55. Afilierea, fuzionarea, transformarea sau desfiinţarea asociaţiei se va putea hotărî numai de 

către Adunarea Generală a A.P.D.P. România cu o majoritate de 2/3 din numărul delegaților. 

Art. 56. Prevederile prezentului statut vor fi puse în aplicare după rămânerea definitivă şi 

irevocabilă a Hotărârii Judecătoreşti emise de Judecătoria sectorului 1 Bucureşti. 

Art. 57. În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentului statut va fi întocmit Regulamentul de 

Organizare și Funcționare al A.P.D.P. România. 


