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Cap. I DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Asociatia Profesionala de Drumuri şi Poduri din Romania ( A.P.D.P. ) este
constituita în conformitate cu art. 34 din Legea 21/1924 la data de 28.04.1990 , în baza
sentintei nr. 1568/19990 a Judecatoriei sectorului 1 Bucureşti .
Sediul asociatiei este în Bucureşti , b-ul Dinicu Golescu nr. 41, scara 2, ataj 1,
apartament 37, sector 1 .
Art. 2. Asociatia este o organizatie profesionala apolitica , neguvernamentala şi
autonoma , cu personalitate juridica , potrivit legii .
Art. 3. Asociatia este organizata şi functioneaza pe baza prezentului Statut ,
adaptat prevederilor OG 26/ianuarie 2000 .
Cap. II SCOPURILE ŞI OBIECTIVELE ASOCIATIEI
Art. 4. Asociatia are ca scopuri sa contribuie la :
- apararea intereselor profesionale ale membrilor sai , indiferent de
subordonare;
- dezvoltarea cooperarii şi favorizarea programului prin : analiza şi dezbaterea
de ansmblu a problemelor care trateaza drumul , trnsportul rutier , siguranţa
circulaţiei şi protecţia mediului inconjurator ;
- promovarea unor forme moderne şi unitare de organizare ale domeniului
rutier;
- informarea şi perfectionarea profesionala continua a membrilor sai ;
- introducerea progresului tehnic şi stiintific .
Art. 5 .Obiectivele principale ale asociatiei sunt :
- Asociatia Profesionala de Drumuri şi Poduri din Romania va asigura rolul şi
obiectivele unui Comitet National Roman al A.I.P.C.R. , în care sens va
colabora permanent cu Asociatia Mondiala de Drumuri şi cu comitetele tehnice
ale acesteia ;
- Sa organizeze comitete tehnice corespondente cu cele ale Asociatiei Mondiale
de Drumuri ( A.I.P.C.R.) ;
- Sa contribuie la dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi economic a
activitatilor proprii ;
- Sa sprijine dezvoltarea cercetarii stiintifice şi tehnice din domeniul rutier ;
- Sa sprijine realizarea corpurilor de specialisti ( experti , verificatori , etc ) şi sa
apere interesele lor conform regulamentelor specifice ;
- Sa colaboreze cu organele guvernamentale , alte organisme şi organizatii sau
unitati economice , sociale şi profesionale ;
- Sa se afilieze la organisme similare nationale şi internationale ;
- Sa organizeze conferinte , simpozioane şi schimburi de experienta pe teme
profesionale ;
- Sa participe la manifestari tehnice similare din tara şi strainatate ;
- Sa promoveze imaginea A.P.D.P. sub orice forma în tara şi strainatate ;

- Sa asigure protecţia profesionala a membrilor sai , în acest scop va functiona
un “ Consiliu de Onoare “ ;
- Sa sprijine şi sa stimuleze activitatea de inventica ;
- Sa sprijine activitatea de pregatire şi specializare a membrilor sai prin forme
de invatamant adecvate ;
- Sa propuna şi sa participe la elaborarea de instrucţiuni , standarde , normative
tehnice şi acte normative specifice domeniului ;
- Sa colaboreze la elaborarea masurilor privind protecţia mediului inconjurator ,
în domeniul drumurilor şi podurilor ;
- Sa creeze baze de date tehnice ;
- Sa asigure conform legii participarea cu specialisti în comisiile de licitatie
pentru proiectarea , execuţia lucrărilor şi achizitiilor de bunuri din domeniu .
Cap. III ATESTAREA TEHNICA
Art. 6. Asociatia va atesta din punct de vedere tehnic ( pregatirea profesionala a
personalului , dotarea cu utilaje şi echipamente specifice , experienta în activitate ,
asigurarea calităţii , etc. ) persoane juridice de specialitate afiliate , în corelare cu
prevederile legale .
Domeniile la care se asigura atestare tehnica sunt următoarele : cercetare ,
proiectare , consultanta , expertiza , execuţie , întreţinere şi reparaţii drumuri şi poduri .
Derularea activitatii de atestare se va asigura printr-o comisie centrala la
Bucureşti , comisii teritoriale la Timisoara , Cluj Napoca şi Iasi .
Presedintii comisiilor de atestare vor informa semestrial Biroul Permanent despre
desfasurarea activitatii .
Comisiile isi vor desfasura activitatea după regulamentul de functionare .
Cap. IV MEMBRI – DREPTURI ŞI OBLIGATII
Art. 7. Asociatia are membrii activi ( individuali şi colectivi ) şi membrii de onoare
.
Art. 8. Pot deveni membri activi ai asociatiei persoane fizice şi/sau juridice care
au calificare şi preocupari în domeniul rutier definit la articolul 4 .
Art. 9. Membrii de onoare , personalitati din tara sau strainatate , pot fi alesi cu
majoritate simpla de voturi , de către conferinta nationala a asociatiei pentru
recunoaşterea serviciilor aduse sau a contributiei remarcabile la progresul în domeniul
drumurilor şi al transportului rutier .
Membrii de onoare nu platesc cotizatie .
Art. 10. Membrii asociatiei au următoarele drepturi :
- sa participe direct sau prin delegati la lucrările conferintei ;
- sa se exprime şi sa-şi sustina liber parerile în ocaziile prilejuite de activitatea
asociatiei ;
- sa facă parte din comitetele tehnice nationale ale asociatiei ;
- sa ia parte la manifestarile organizate de asociatie şi sa participe la dezbateri ;

- sa colaboreze la publicatiile tiparite de asociatie ;
- sa aleaga şi sa fie alesi în Consiliul National sau al filialelor teritoriale ;
- sa participe ca reprezentanti ai asociatiei la congrese , conferinte , în tara sau
strainatate ;
- sa participe la formele de pregatire şi specializare profesionala organizate de
asociatie ;
- sa aiba acces la mijloacele din dotarea asociatiei ;
- sa participe la concursul profesional “ Anghel Saligny “ şi la acordarea altor
premii instituite de asociatie .
Art. 11. Membrii asociatiei au următoarele obligatii :
- sa respecte prevederile statutului ;
- sa plateasca cotizatia de membru ;
- sa respecte normele de etica profesionala şi tinuta morala ;
- sa sprijine şi sa participe la desfasurarea activitatilor asociatiei ;
- sa sustina în toate ocaziile prestigiul asociatiei şi al sectorului rutier .
Art. 12. Membrii asociatiei isi pierd calitatea prin :
- neplata cotizatiei timp de 6 luni ;
- pierderea drepturilor civile ;
- incalcarea eticii profesionale .
Cap. V . ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ASOCIATIEI
Art. 13 . Structura organizatorica a asociatiei este constituita din :
- filiale teritoriale cu / fara personalitate juridica ;
- grupe de membrii individuali în cadrul filialelor ;
- comitete tehnice nationale la nivel central cu participarea membrilor de la
filiale .
Art. 14. Organul de conducere este Conferinta Nationala , respectiv teritoriala
care se organizeaza anual sau la cererea a cel putin o treime din membrii .
Art. 15. Conferinta Nationala se va putea desfasura şi va fi statutar constituita
daca sunt prezenti cel putin doua treimi dintre delegatii alesi la Conferintele teritoriale .
Art. 16. Conferintele teritoriale se vor putea desfasura şi vor fi statutar constituite
cu majoritatea simpla a membrilor .
Art. 17. Conferinta Nationala are următoarele atributii :
- aproba statutul asociatiei , il poate modifica sau completa ;
- analizeaza activitatea Consiliului National intre conferinte ;
- aproba bugetul asociatiei şi descarca gestiunile pentru anul precedent ;
- alege noul Consiliu National , comisia de cenzori şi comitetele tehnice
nationale , odata la 2 ani ;
- aproba programul de activitate al asociatiei pe perioada urmãtoare .
Art. 18. Convocarea conferintelor şi difuzarea materialelor se va face cu cel putin

3 zile înainte de data desfasurarii .
Art. 19. În intervalul dintre conferinte , asociatia va fi condusa de un Consiliu
National ales pe o durata de 2 ani , format din 19-35 membri .
Alegerea Consiliului National se face cu majoritate simpla de voturi de către
Conferinta Nationala prin vot deschis .
Alegerea presedintelui se face de către membrii Consiliului National prin vot
deschis .
Presedintele reprezeinta asociatia în relatiile cu alte organizatii din tara şi
strainatate . Presedintele conduce lucrările Consiliului National şi ale Biroului
Permanent . În cazuri exceptionale poate delega aceste atributii .
Art. 20. Consiliul National are următoarele atributii :
- alege Biroul Permanent cu următoarele functii : un presedinte , un
primvicepresedinte , doi vicepresedinti , un secretar şi patru membrii ;
- urmareste realizarea obiectivelor asociatiei stabilite prin statut şi prin
hotararile Conferintei Nationale ;
- elaborează conceptia şi strategia de dezvoltare a asociatiei ;
- analizeaza şi stabileste programul de lucru al comitetelor tehnice nationale ;
- aproba infiintarea de noi filiale teritoriale .
Art. 21. Consiliul National se intruneste semestrial şi ori de câte ori este nevoie ,
fiind convocat de presedinte şi poate lua decizii cu majoritatea simpla din numărul total
al membrilor acestuia .
Art. 22. Biroul Permanent asigura conducerea operativa a asociatiei intre
sedintele Consiliului National şi va prezenta rapoarte de activitate periodic Consiliului
National .
Art. 23. Verificarea respectarii disciplinei financiare , folosirii judicioase a
mijloacelor banesti şi a administrarii patrimoniului se face de către comisii de cenzori ,
formate din 3 membri , alese din cadrul filialelor pe o durata de 2 ani de către conferinte
şi care vor functiona pe langa consiliile filialelor şi Consiliul National .
Art. 24. În cadrul asociatiei se vor organiza comitete tehnice nationale care sa
solutioneze obiectivele asociatiei şi programul de activitati anual la nivel national cat şi
teritorial .
Art. 25. Presedintii comitetelor tehnice nationale se numesc de către Consiliul
National şi prezinta anual un raport asupra activitatii desfăşurate .
Art. 26. Filiala este organizatia care reprezinta asociatia teritoriala . Organul de
conducere al filialei este Conferinta filialei . Intre conferinte , conducerea filialei se
asigura de către un Consiliu format din : presedinte , 1-3 vicepresedinti , un secretar şi
câte un membru din partea unor unitati afiliate , alesi prin vot deschis cu majoritate
simpla . La filialele teritoriale care au numărul membrilor în Consiliul mai mare de 9 se
poate constitui un birou permanent format din presedinte , 1-3 vicepresedinti şi secretar .
Art. 27. Conferintele filialelor se organizeaza anual sau la cererea a cel putin o
treime din membrii şi au următoarele atributiuni :
- analizeaza activitatea Consiliului filialei ;
- aproba bugetul filialei şi descarca gestiunea pentru anul precedent ;
- alege o data la 2 ani noul Consiliu şi comisiile de cenzori ;
- alege delegatii la Conferinta Nationala ;

- aproba programul de activitate al filialei pentru perioada urmãtoare .
Art. 28. Hotararile Conferintei Nationale şi teritoriale se aproba prin vot deschis
cu majoritate simpla .
Cap. VI. FORMELE DE ACTIVITATE
Art. 29. Activitatea asociatiei se desfasoara prin :
- comitete tehnice nationale ;
- organizarea de congrese , conferinte , simpozioane , dezbateri , cursuri ,
expozitii şi targuri ;
- publicatii de specialitate şi buletine informative ;
- biblioteci tehnice , centre de documentare şi altele ;
- colaborări cu alte organizatii din tara şi strainatate .
Art. 30. În vederea desfasurarii activitatii lor , asociatia şi filialele teritoriale
asigura mijloace materiale şi financiare e se conduc după regulamente proprii .
Cap. VII MIJLOACE MATERIALE ŞI FINANCIARE
Art. 31. Patrimoniul asociatiei se compune din bunuri mobile , imobile şi mijloace
financiare obţinute din donatii , sponsorizari , achizitii şi construcţii , venituri proprii .
Art. 32. Asociatia şi filialele au bugete proprii de venituri şi cheltuieli .
Art. 33. Sursele de venituri sunt :
- cotizatii ;
- taxe de inscriere şi taxe de atestare tehnica ;
- sponsorizari , donatii şi subventii de la persoane fizice şi/sau juridice din tara
sau strainatate ;
- publicatii periodice , publicitate , expozitii , targuri , actiuni turistice ,
organizarea unor cursuri şi altele ;
- orice alte surse legate de venituri ocazionale .
Taxele de inscriere în asociatie şi cotizatiile anuale , atât pentru persoane fizice
cat şi juridice , se stabilesc de către Conferinta Nationala a membrilor asociatiei .
Art. 34. Veniturile se impart intre filiala şi Consiliul National astfel :
- cotizatia anuala a membrilor colectivi se transmite 50 % la Consiliul National
pana la data de 30 iunie a anului respectiv ;
- taxele de inscriere şi cotizatiile membrilor individuali raman la dispozitia
filialelor teritoriale ;
- taxele de atestare tehnica raman la A.P.D.P. Central şi la filialele unde
functioneaza comisiile de atestare .
Art. 35. Cheltuielile care privesc asigurarea conditiilor de functionare cuprind :
- schimburi de experienta , burse pentru specializare în tara şi strainatate ;
- organizarea congreselor , simpozioanelor , conferintelor , adunarilor şi
cursurilor profesionale ;

- plata salariatilor conducerilor asociatiei sau a celor cu contract de munca se
face prin negociere , în funcţie de timpul de munca prestat , cu aprobarea
Biroului Permanent ;
- plata cheltuielilor legate de patrimoniu ;
- plata cheltuielilor ocazionale de functionarea asociatiei ;
- plata premiului anual Anghel Saligny şi a altor premii ;
- alte cheltuieli ocazionale .
Art. 36. Pentru realizarea unor actiuni ce intereseaza intraga asociatie , Consiliul
National şi/sau filialele se pot ajuta reciproc , organizatoric şi financiar .
Art. 37. Asociatia trebuie sa acopere din taxele , cotizatiile şi celelalte venituri
provenite din activitatea sa , toate cheltuielile , achitarea altor obligatii prevăzute de
lege .
Art. 38. Sumele necheltuite la sfarsitul anului se reporteaza în anul următor .
Cap. VIII ALTE PREVEDERI
Art. 39. Asociatia are insigna , emblema , sigla şi stampila .
Art. 40. Membrii asociatiei isi atesta calitatea prin legitimatii şi au dreptul sa
poarte insigna .
Art. 41. Afilierea , fuzionarea , transformarea sau desfiintarea asociatiei se va
putea hatara numai de Conferinta Nationala , prin vot deschis cu majoritate simpla .
Art. 42. Statutul în forma initiala a fost definitivat în forma de mai sus prezentata ,
fiind depus la Judecatoria sectorului 1 la data de ……………………….

