
9.92% 26

34.73% 91

27.86% 73

25.95% 68

1.53% 4

Q1 În ultima perioadă, există la nivelul
A.I.C.P.S. preocupări active în vederea

dezvoltării Asociației, la nivelul cerințelor
informaționale, legislative și economice

actuale. Aceste preocupări vizează, printre
altele, modernizarea statutului Asociației,
informatizarea comunicării si deciziilor, o
relație activă cu autoritățile precum și cu

partenerii academici și comerciali, etc. Aveți
cunoștință de aceste preocupări?

Answered: 262 Skipped: 0

Total 262

# Altele (vă rugăm să menționați) Date

1 Mi-am exprimat atunci cand a fost cazul punctul/punctele de vedere cu privire la unele dintre activitatile sau
initiativele Asociatiei. Din pacate nu pot spune ca sunt la curent cu toate preocuparile Asociatiei.

2/7/2016 1:16 PM

2 1.Evaluarea obligatorie a nivelului minim de cunostinte structurale a unor persoane (sper putine) dinrandul
membrilor.2.Propuneri din partea AICPS pentru reevaluarea verificatorilor de proiecte si a expertilor ,pentru
evitarea unor verificări sau soluții necorespunzătoare.

2/4/2016 4:20 PM

3 In ultimii ani modul de informare al membrilor asociatiei asupra activitatilor desfasurate, precum si asupra Bilantului
de venituri si cheluieli a fost nul .(cu excepta anuntului pentru data Conferintei anuale precum si de plata a
cotizatiei)

2/1/2016 2:43 PM

Da, am
participat...

Da, am citit
prin canalel...

Da, am auzit
despre acest...

Nu am auzit
despre acest...

Altele (vă
rugăm să...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Da, am participat activ la aceste activități

Da, am citit prin canalele de comunicare electronică ale Asociației despre aceste activități

Da, am auzit despre aceste activități

Nu am auzit despre aceste activități

Altele (vă rugăm să menționați)
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4 am participat la sedinta de la Cluj 2/1/2016 12:11 PM
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29.39% 77

33.21% 87

32.44% 85

3.44% 9

1.53% 4

Q2 În ce măsură sunteți interesat să
contribuiți la aceste preocupări?

Answered: 262 Skipped: 0

Total 262

# Altele (vă rugăm să menționați) Date

1 Sunt cel mai preocupat ca Asociatia sa determine schimbarea legilor in directia anularii vulnerabilitatilor inginerilor
proiectanti. Ma preocupa faptul ca ultimele legi aprobate au fost mai degraba in directie defavorabila inginerilor
proiectanti de structuri

2/5/2016 7:38 PM

2 Desi nu am experienta, as vrea sa fiu informata si sa-mi spun parerea. 2/2/2016 11:05 AM

3 In calitate de membri fondatori si cotizanti suntem foarte interesati de ceea ce se intampla cu asociatia. 2/1/2016 2:43 PM

4 sunt foarte interesat, dar daca nu voi putea participa direct, voi indruma si incuraja grupul meu de tineri ingineri
colaboratori sa participe direct ! Succes !

2/1/2016 11:13 AM

Sunt foarte
interesat

Aș fi
interesat, d...

Aș fi
interesat, d...

Nu sunt
interesat

Altele (vă
rugăm să...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Sunt foarte interesat

Aș fi interesat, dar nu am fost informat îndeajuns încât să iau o decizie

Aș fi interesat, dar timpul sau alte constrângeri  nu îmi permit

Nu sunt interesat

Altele (vă rugăm să menționați)
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19.08% 50

15.65% 41

51.91% 136

7.25% 19

6.11% 16

Q3 Există posibilitatea legală de
redirecționare a 2% din impozitul pe venit

către Asociație. În ce măsura sunteți dispus
să efectuați această operațiune?

Answered: 262 Skipped: 0

Total 262

# Altele (vă rugăm să menționați) Date

1 Consider ca Asociatia nu merita inca acest lucru. 2/7/2016 10:48 PM

2 As prefera o parohie, etc. 2/6/2016 10:23 AM

3 Inca nu m-am hotarat unde sa redirectionez cei7 2% 2/5/2016 8:07 PM

4 Personal,pensionar fiind,nu am VENIT 2/5/2016 8:03 PM

5 Anul acesta am redirectionat suma, dar anul viitor as putea sa redirectionez catre AICPS 2/5/2016 7:16 PM

6 Nu lucrez in tara. 2/5/2016 5:34 PM

7 Redirectionez catre o alta asociatie. 2/3/2016 9:44 PM

8 Acum castig putin. 2/2/2016 11:05 AM

9 muncesc în străinătate, nu am venituri în România. 2/2/2016 1:26 AM

10 Consider ca ativitatile AICPS merita mai mult, dar nu vad implicare din partea conducerii 2/1/2016 4:48 PM

11 abia am reluat activitatea, nu am incasari iar cei 2% sunt redirectionati din 2012 2/1/2016 11:52 AM

12 sunt pensionar, dar doresc sa contribui la mentinerea AICPS 2/1/2016 11:13 AM

Da, aș dori să
redirecțione...

Da, aș dori să
redirectione...

Redirecționez
deja această...

Nu am
cunoștiință ...

Altele (vă
rugăm să...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Da, aș dori să redirecționez 2% din impozitul pe venit către A.I.C.P.S.

Da, aș dori să redirectionez 2% din impozitul pe venit către A.I.C.P.S. , cu condiția deducerii acestei sume din cotizația de membru.

Redirecționez deja această sumă către altă entitate

Nu am cunoștiință de posibilitatea redirecționării acestei sume.

Altele (vă rugăm să menționați)
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13 momentan lucrez in strainatate 2/1/2016 10:34 AM

14 Nu sunt dispusa să redirecționez cei 2% către AICPS, în condițiile în care plătesc o cotizatie anuală, iar AICPS nu
desfășoară niciun proiect în folosul membrilor săi.

2/1/2016 10:13 AM

15 M-am uitat pe declaratia 200 si se mentioneaza la paragraful III un document de plata.Cine trebuie sa-l faca? 2/1/2016 9:52 AM

16 Din pensie se poate? 2/1/2016 3:42 AM
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96.56% 253

2.67% 7

0.76% 2

Q4 Consiliul de Conducere A.I.C.P.S., a
propus, în urma unui sondaj de opinie

precedent, organizarea celei de a XXVI-a
conferinte naționale, în săptâmana 30 Mai -
3 Iunie 2016. Sunteți de acord cu această

propunere?
Answered: 262 Skipped: 0

Total 262

# Sugerez altă perioadă (vă rog menționati) Date

1 dupa 15 iunie, luna mai este plina cu evenimente 2/2/2016 8:22 PM

2 PERIOADA APRILIE- MAI 2/2/2016 11:27 AM

Da

Nu

Sugerez altă
perioadă (vă...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Da

Nu

Sugerez altă perioadă (vă rog menționati)
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88.17% 231

4.96% 13

6.87% 18

Q5 Consiliul de Conducere A.I.C.P.S., a
propus, în urma unui sondaj de opinie

precedent, organizarea celei de a XXVI-a
conferinte naționale, pe durata a 2 zile,
vineri și sâmbătă. Sunteți de acord cu

această propunere?
Answered: 262 Skipped: 0

Total 262

# Sugerez alte zile (vă rugăm să menționați) Date

1 Joi si Vineri 2/7/2016 1:16 PM

2 pe durata a 1 zi 2/7/2016 11:19 AM

3 joi si vineri 2/5/2016 7:58 PM

4 joi si vineri, ca pana acum 2/5/2016 7:38 PM

5 1 singura zi, vinerea 2/5/2016 2:59 PM

6 joi si vineri 2/5/2016 8:55 AM

7 joi si vineri 2/4/2016 6:43 AM

8 1 zi 2/2/2016 11:53 AM

9 Joi și vineri 2/1/2016 10:34 PM

10 Joi si vineri 2/1/2016 9:39 PM

11 1 2/1/2016 8:47 PM

12 Joi si Vineri 2/1/2016 2:52 PM

13 joi-vineri 2/1/2016 11:45 AM

14 joi si vineri 2/1/2016 10:01 AM

15 Joi si Vineri 2/1/2016 9:16 AM

16 joi,vineri 2/1/2016 9:15 AM

17 Joi-Vineri 2/1/2016 8:41 AM

Da

Nu

Sugerez alte
zile (vă rug...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Da

Nu

Sugerez alte zile (vă rugăm să menționați)

7 / 21

Organizarea celei de-a XXVI-a conferinte nationale a A.I.C.P.S., directii de
dezvoltare ale Asociatiei

SurveyMonkey



18 sambata duminica 2/1/2016 6:56 AM
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78.24% 205

3.82% 10

17.94% 47

Q6 Consiliul de Conducere A.I.C.P.S., a
propus, în urma unui sondaj de opinie

precedent, organizarea celei de a XXVI-a
conferinte naționale, în București. Sunteți

de acord cu această propunere?
Answered: 262 Skipped: 0

Total 262

# Sugerez alt oraș ( vă rugăm să menționați) Date

1 constanta 2/7/2016 2:22 PM

2 Cluj 2/7/2016 1:16 PM

3 Brasov 2/6/2016 11:18 PM

4 cluj napoca 2/6/2016 10:59 AM

5 Cluj Napoca 2/6/2016 8:16 AM

6 As prefera un oras mai central (Sibiu ) 2/5/2016 10:08 PM

7 Cluj-Napoca 2/5/2016 8:40 PM

8 Iasi 2/5/2016 6:37 PM

9 Brasov 2/5/2016 5:34 PM

10 Anul si orasul indicat ar fi un oras cu universitate de constructii 2/5/2016 5:23 PM

11 Cluj-Napoca 2/5/2016 4:33 PM

12 IASI 2/5/2016 3:14 PM

13 cluj napoca 2/5/2016 2:57 PM

14 Cluj Napoca 2/3/2016 6:28 PM

15 Cluj Napoca 2/3/2016 2:04 PM

16 Cluj Napoca 2/3/2016 9:02 AM

17 Timisoara 2/2/2016 11:55 PM

18 Brasov 2/2/2016 3:58 PM

Da

Nu

Sugerez alt
oraș ( vă ru...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Da

Nu

Sugerez alt oraș ( vă rugăm să menționați)
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19 Cluj 2/2/2016 3:28 PM

20 SIBIU sau BRASOV 2/2/2016 11:53 AM

21 prin rotatie in fiecare capitala de judet. alfabetic. 2/2/2016 11:30 AM

22 Brasov, deoarece este relativ in centrul tarii la egala distanta de mariile municipii. 2/2/2016 10:43 AM

23 NA 2/2/2016 8:22 AM

24 Brașov 2/1/2016 9:22 PM

25 Cluj 2/1/2016 8:07 PM

26 Ar treui sa fie undeva in centrul tarii, pentru a participa cat mai multi 2/1/2016 4:48 PM

27 Cluj-Napoca 2/1/2016 1:53 PM

28 Cluj 2/1/2016 1:27 PM

29 cluj - napoca 2/1/2016 12:59 PM

30 IASI 2/1/2016 11:52 AM

31 Cluj Napoca 2/1/2016 10:53 AM

32 Cluj-Napoca 2/1/2016 10:34 AM

33 Iasi 2/1/2016 10:24 AM

34 Brasov 2/1/2016 10:18 AM

35 Cluj Napoca 2/1/2016 9:33 AM

36 Cluj 2/1/2016 9:22 AM

37 TImisoara 2/1/2016 9:19 AM

38 Timisoara, Cluj 2/1/2016 9:16 AM

39 Brasov sau Cluj 2/1/2016 9:16 AM

40 In masura implicarii ar fi interesant si in celalalte mari centre universitare: Timisoara, Cluj, Iasi, etc. 2/1/2016 8:41 AM

41 Cluj-Napoca 2/1/2016 8:32 AM

42 IASI 2/1/2016 8:27 AM

43 Sugerez organizarea conferintei si in alte orase (Timisoara, Cluj, Iasi,etc.) 2/1/2016 8:16 AM

44 iasi 2/1/2016 6:56 AM

45 IASI 2/1/2016 6:53 AM

46 Cluj-Napoca 2/1/2016 1:23 AM

47 Cluj-Napoca 2/1/2016 12:41 AM
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95.04% 249

1.53% 4

3.44% 9

Q7 Tema propusă pentru cea de a XXVI-a
conferință națională a A.I.C.P.S. este
"Probleme practice ale activității de

proiectare în sistemul legislativ economic și
curent". Sunteți de acord cu această

propunere?
Answered: 262 Skipped: 0

Total 262

# Altă propunere pentru titlul conferinței (vă rugăm sugerați) Date

1 Ar mai trebui adaugate teme precum organizarea de sesiuni (online si contra cost) periodice pe teme de proiectare.
O alta tema ar putea fi legata de contributia Asociatiei la imbunatatirea legislatiei in domeniul Constructiilor
(proiectare, santier, controlul ISC, calificare personal in cadrul primariilor)

2/7/2016 1:16 PM

2 "Probleme practice ale activității de proiectare. Probleme ale sistemului legislativ si economic curent." 2/3/2016 12:08 PM

3 Prezentarea ultimelor modificari legislative in domeniul proiectarii .Propuneri pentru un statut care sa faca din
AICPS o asociatie de interes national si care sa vina in sprijinul inginerilor, nu sa para ca le ingradeste dreptul la
munca , garantat deja de legile in vigoare !

2/2/2016 11:53 AM

4 NA 2/2/2016 8:22 AM

5 Fără să nu fiu de acord cu tema propusă, consider că un aspect de maximă urgență la nivelul societății dar și
comunității noastre ar fi legat de o radiografiere a cadrului legislativ relevant și cum este el pus în practică. Apoi
consider că la vivel de Asociație ar trebui să începem să avem demersuri și rigori comune. Aș propune ca temă:
Legalitate, deontologie profesională și moralitate.

2/1/2016 9:22 PM

6 cred ca este o greseala, cred ca trebuie sa fie "...sistemul legislativ SI economic curent" 2/1/2016 10:01 AM

7 Personal m-ar interesa"Modalitati concrete de finalizare si intrare in circuitul economic a tuturor cladirilor din
Bucuresti,abandonate,aflate in proces,cu sentinta definitiva ,e.t.c

2/1/2016 9:52 AM

8 Ar trebuii completat cu "Proiectarea pe criterii de performanță" 2/1/2016 7:51 AM

9 Accesul simplu in cadrul asociatiei a membrilor, cu drepturi depline, pentru o asociatie reala si puternica- vezi
ANEVAR,UAR

2/1/2016 6:53 AM

Da

Nu

Altă propunere
pentru titlu...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Da

Nu

Altă propunere pentru titlul conferinței (vă rugăm sugerați)
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22.52% 59

35.50% 93

9.16% 24

32.82% 86

Q8 Veți participa la lucrările celei de a XXVI-
a conferințe naționale a A.I.C.P.S.?

Answered: 262 Skipped: 0

Total 262

Da, cu
siguranță

Da

Nu

Nu știu/sunt
indecis

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Da, cu siguranță

Da

Nu

Nu știu/sunt indecis
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10.69% 28

56.11% 147

33.21% 87

Q9 Intenționați să participați cu o
comunicare la lucrările celei de a XXVI-a

conferințe naționale a A.I.C.P.S.?
Answered: 262 Skipped: 0

Total 262

Da

Nu

Nu știu

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Da

Nu

Nu știu
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16.03% 42

45.42% 119

38.55% 101

Q10 Intenționați să participați cu un articol
la revista A.I.C.P.S., în acest an?

Answered: 262 Skipped: 0

Total 262

Da

Nu

Nu știu

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Answer Choices Responses

Da

Nu

Nu știu
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Q11 Vă rugăm să precizați o problemă
curentă cu care vă confruntați în activitatea

de proiectare.
Answered: 180 Skipped: 82

# Responses Date

1 Schimbarea prea frecventa a codurilor de proiectare 2/7/2016 11:36 PM

2 Lipsa unei Asociatii care sa sprijine cu adevarat aceasta breasla. Aveam ceva mai multe asteptari de la acest
chestionar. Din pacate...nimic nou.

2/7/2016 10:48 PM

3 Tarife de proiectare sunt foarte mici in comparatie cu raspunderea si volumul de lucru ce ii revin ing. proiectant. 2/7/2016 8:55 PM

4 Pasajele interpetabile (insuficient de clare) ale codurilor de proiectare 2/7/2016 8:42 PM

5 Nu avem. apar probleme punctuale. 2/7/2016 7:00 PM

6 - 2/7/2016 5:44 PM

7 Exista societăți de proiectare ce realizează proiecte de slab nivel calitativ fără calcule structurale fără detalii
suficiente si la prețuri sub piața . Sunt cazuri cand sunt făcute de Arhitecti si semnate de ing constr de santier fără
experiența in proiectare

2/7/2016 1:33 PM

8 Amestecul politicului in domeniul constructiilor. Folosirea persoanelor necalificate in pozitii de decizie. 2/7/2016 1:16 PM

9 Cred ca publicarea unor exemple de calcul pentru cateva structuri caracteristce ar fi utila. 2/7/2016 12:01 PM

10 Profesia de inginer proiectant , in urma acceptarii legislatiei actuale, inclusiv legislatia agresiva OAR a devenit
foarte secundara astazi. Este necesara o schimbare mult mai radicala atat la statut cat si la legislatia actuala. Cu
stima , ing. B. NAGY , 0744 435 280 Sfantu Gheorghe

2/7/2016 11:19 AM

11 Lipsa de respect a beneficiarilor fata de problema proiectarii. 2/7/2016 10:12 AM

12 Utilizarea programului de calcul SAP 2000, pentru care am licenta, trebuie sa o fac pe baza unui accept anual pe
care il primesc de la ACI sau de la reprezentantul din Romania, Dl Hria Cretu. Programul se blocheaza la expirarea
perioadei de un an, de fiecare data aprox in 10 ianuarie, iar cei de la ACI trimit acceptul/prelungirea utilizarii in
continuare a programului, cu intarzieri de cateva saptamani chiar, timp in care nu pot utiliza programul. Licenta am
achitat-o integral la cumpararea programului, nefiind vorba de transe/rate anuale...

2/7/2016 9:37 AM

13 Asigurare pentru verificatorii de proiecte atestati 2/7/2016 12:21 AM

14 Protecția juridica oferita de AICPS în cazul unei greșeli în proiectare 2/6/2016 11:18 PM

15 Astept o lege a inginerului proiectant, care a fost promisa dar nu s-a elaborat nici pana acum, asa cum este OAR
pentru arhitecti. Fara ea nu avem nici o sansa sa fim recunoscuti ca fiind pionul principal in realizarea unei
constructii.

2/6/2016 3:38 PM

16 un opis cu toate normele la zi 2/6/2016 2:16 PM

17 Excluderea expertului tehnic de la verificarea proiectului 2/6/2016 12:32 PM

18 lipsa de coordonare intre specialitati 2/6/2016 12:29 PM

19 Lipsa unei legislatie similara cu alte asociatii( OAR, notari, etc). 2/6/2016 10:23 AM

20 Lista STAS-urilor in vigoare 2/6/2016 8:16 AM

21 Evaluarea prin calcul a zidariei la cladiri existente 2/5/2016 11:37 PM

22 Legislația care se modifica prea des si este greoaie. Manuale de proiectare de actualitate, asa cum se găseau mai
de mult cu vechile standarde.

2/5/2016 10:08 PM

23 Nu sunt de acord cu modul de verificare de verificatorii atestati a proiectelor. Sistemul actual este ineficient,
aproape toate proiectele nu sunt verificate in sensul real al cuvantului "verificare". Va trebuie facuta o propunere
legislativa cu un sistem diferit pornind de la cine plateste verificarea, cine o face, si sub alta forma institutionala
care sa asigure verificarea reala a proiectelor nu doar stampilarea si semnarea lor fara a fi verificate in termeni reali
(calcule, conformare corecata, respectarea normativelor). Chiar as putea sa fiu contactat sa mai discutam pe tema
aceasta teodordamian@yahoo.com

2/5/2016 9:34 PM

24 Nu am. 2/5/2016 9:02 PM

25 Dificultatea obtinerii avizelor( datorita legislatiei) in raport cu alte tari 2/5/2016 8:40 PM

26 Birocratia 2/5/2016 8:10 PM
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27 (1)Lipsa Manuale de proiectare-mai ales Ctii Met,Ctii Compozite otel-Beton,etc.(2)Pret EXCESIV al standardelor
vandute de ASRO.Este nejustificat,avand in vedere ca plata continutului a fost acoperita complet de catre Stat

2/5/2016 8:03 PM

28 Concurenta neloială venita din lipsa unei legislații clare care să scoată nonprofesioniștii înafara legii.Prof
.Mihailescu împreună cu mai multi membri ai asociatiei a pornit demersurile dar după decesul dânsului s-a ales
praful.Tot ce misca si are diplomă de inginer sau este tehnician la vreo primărie, proiectează constructii.Păcat că
nu am unde să vă pot trimit poze cu proiecte de imobile partial executate cu structura din panouri prefabricate de
gard.Se lucrează la preturi de dumping.

2/5/2016 7:59 PM

29 Lipsa unui "hand book" pentru beton armat si separat metal, succint si care sa contina organigrame de proiectare
(casute cu explicatii si formule de verificare) ale diverselor tipuri de structuri pe de o parte si pe de alta parte sa
contina masuri constructive minime si obligatorii. Stiim bine ca o structura bine alcatuita, cu elementele structurale
bine repartizate in plan si pe verticala este mult mai sigura chiar si "necalculata" decat una trecuta prin diverse
programe de calcul dar a caror rezultate nu pot fi "cantarite" de catre proiectant.

2/5/2016 7:58 PM

30 Concurenta neloiala prin ignorarea de catre concurenta, printre altele, a problematicii calculului imbinarilor
elementelor prefabricate

2/5/2016 7:38 PM

31 Legislatia tehnica in schimbare, modificari de standarde, dublari, impredictibilitatea legislatiei tehnice. Desigur
acesta evolueaza continuu, dar acesta evolutie trebuie sa se desfasoare organizat si cu consultarea inclusiv de ex.
a unor reprezentanti AICPS.

2/5/2016 7:16 PM

32 Am dori sa fim informati daca se poate, de catre cineva din asociatie cu privire la modificarile aparute in legislatia
tehnica referitor la normative si stasuri in vigoare.

2/5/2016 7:03 PM

33 Bibilografie(romanesca) saraca in proceduri/sabloane/modele de proiectare;dumpingul,coruptia,promovarea
neperformantei la licitatiile de servicii proiectare

2/5/2016 6:56 PM

34 Modificarea permanenta a legislatiei si normativelor. 2/5/2016 6:37 PM

35 proiectarea se face de catre foarte multi ingineri care nu au nici macar cele mai elementare cunostinte,la niste
tarife pe masura '' pregatirii '' lor , cu concursul verificatorilor pensionari pe care se pare ca nu-i intereseaza decat
sa-si suplimenteze de-o parere pensiile ridicol de mici

2/5/2016 6:33 PM

36 coduri de proiectare realizate defectos . Exemplu P100 si CR 6 din 2013 . 2/5/2016 6:29 PM

37 lipsa reglementarilor actualizate. Exista reglementari cu incertitudini, interpretari, omisiuni, greseli. 2/5/2016 6:09 PM

38 - 2/5/2016 5:39 PM

39 Lipsa exemplelor de proiectare si a cursurilor de perfectionare. 2/5/2016 5:34 PM

40 De ce se cere avizul ISC cand ai expertiza tehnica si de ce un simplu inspector de la ISC spune ca expertiza nu
este buna ? Este inspectorul in masura sa faca asa ceva?

2/5/2016 5:23 PM

41 Asigurarile de malpraxis in proiectare ar trebui sa fie optionale nu obligatorii in conditiile veniturilor salariale actuale
ale proiectantilor din Romania

2/5/2016 5:10 PM

42 lipsa posibilitatii achizitionarii normativelor la un pret decent 2/5/2016 5:05 PM

43 1.Obtuzitatea "comerciatilor" de softuri, lipsa lor de intelegere a realitatiilor in piata de proiectare: onorarii submedii
pentru activitatea de proiectare, care abea reusesc sa acopere cheltuielile de existenta.... Ce sa mai vorbim de
dotarile necesare Hardware, training-uri. 2. Se simte lipsa de acces a Inginerilor constructori in initierea de acte
normative - legi administrative, care sa reglementeze mai bine statutul profesiei, sa elimine aberatiile conceptuale
din prevederile de practica,......

2/5/2016 4:56 PM

44 Codurile de evaluare a actiunii vantului si zapezii prea stufoase pentru proiectanti, neclare si cu prea multe greseli
de redactare..

2/5/2016 4:33 PM

45 - 2/5/2016 4:24 PM

46 Legislatie si asigurare profesionala 2/5/2016 3:49 PM

47 Autoritatile.... 2/5/2016 3:14 PM

48 Existenta unor persoane care practiva tarife foarte mici si proiecte de o calitate indoielnica. 2/5/2016 3:06 PM

49 lipsa unei platforme online de informare actualizata permanent, la care as fi dispus sa platesc un abonament. sa
contina legislatie si parte de normative

2/5/2016 2:57 PM

50 Teme de proiectare incomplete 2/5/2016 1:19 PM

51 elaborare de documentatii intr-un timp foarte scurt 2/5/2016 9:30 AM

52 Pretul conteaza, nu calitatea lucrarilor 2/4/2016 10:30 PM

53 Teme de proiectare incomplete/ Modificari multiple ale acesteia...... 2/4/2016 9:21 PM

54 Timpul 2/4/2016 5:44 PM

55 Ambiguitate privind încadrarea in perioada(structuri cvasirezonante) 2/4/2016 4:20 PM
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56 Competitie neloiala formată din proiectanți care lucrează sub norme, ignorând prevederi (recurent legat de rosturi
seismice între finisaje), tarife nesustenabil de mici (probabil lucrând cu soft pirat șamd) și subevaluarea cantităților
de lucrări pentru a câștiga lucrări (caz recent un radier dreptunghiular cu o grosime fixă avea un volum declarat de
beton armat cu circa 10% mai mic decât cel vizibil și ușor de calculat).

2/4/2016 12:54 PM

57 tarifarea prea scazuta a lucarilor de proiectare pe mp 2/4/2016 6:43 AM

58 Preturi foarte mici practicate de unii proiectanti. Cadru legislativ cu lacune si greu de inteles/aplicat in unele cazuri.
Lipsa unui sistem de asigurari profesionale ajustate nevoilor reale ale proiectantilor.

2/4/2016 12:09 AM

59 Consider ca sunt probleme cu statutul proiectantului pe zona legislativa 2/3/2016 7:11 PM

60 Standardizarea rupota de realitate, a se vedea standardul pentru acoperiri cu rasini la parcari. 2/3/2016 2:12 PM

61 Nerespectarea proiectelor ca urmare a ineficientei Inspectoratului de Stat in Constructii (neparticiparea la faze
determinante si receptii finale).

2/3/2016 2:04 PM

62 Promovarea reglementarilor curente si conexe Legi 10/1995 actualizata in 2015. 2/3/2016 12:08 PM

63 onorarii ff mici pt priectare, practicate de unii colegi 2/3/2016 11:23 AM

64 Lipsa forum eficient de prezentare, punere in practica referitor la standardele, reglementarile si legislatiile noi sau
modificate din domeniu.

2/3/2016 9:02 AM

65 Modelarea cladirilor inalte in zone seismice conform P100-1/2013. Modele explicite de calcul. 2/2/2016 11:55 PM

66 Legislatia contradictorie si confuza 2/2/2016 10:22 PM

67 --- 2/2/2016 10:16 PM

68 nerespectarea normelor curente de multi factori 2/2/2016 8:22 PM

69 Lipsa ghidurilor tehnice privind aplicarea si interpretarea corecta a codurilor de proiectare in vigoare. 2/2/2016 8:20 PM

70 Probleme legate de tarifarea lucrarilor si concurenta neloiala 2/2/2016 3:58 PM

71 Concurenti care nu respecta normele si isi asigura astfel un avantaj 2/2/2016 3:46 PM

72 Conceptia arhitecturala deficitara,cea neingradita de amplasament si vecinatati, ca un prim si f. important pas in
alcatuirea si conformarea structurilor de rezistenta. Simplitatea si simetria, nu numai ca este eleganta pentru
aspectul arhitectonic, dar si extrem de benefica pentru structuri. Si pentru costuri.

2/2/2016 3:40 PM

73 Responsabilitatea pretinsa versus pretul platit pentru serviciile pretinse 2/2/2016 3:28 PM

74 Abuzul Arhitectilor sef (OAR ) la nivel local ,pentru obtinerea obligatorie a avizului pentru lucrari de inginerie care
nu au legatura cu arhitectura.

2/2/2016 11:53 AM

75 subordonarea (anormala) fata de arhitect. lipsa libertatii de actiune si decizie. 2/2/2016 11:30 AM

76 pretul mare al publicatiilor asro 2/2/2016 11:27 AM

77 Proiecte putine 2/2/2016 11:05 AM

78 Incapatanarea de a respecta normativele in vigoare, ma face un inginer hulit de clienti si nerecomandat ulterior. In
antiteza cei ce "proiecteaza" inca dupa normative de mult abrogate au priza la clienti pt ca le dau acestora exact
ce-si doresc, consumuri mici de materiale. Ar fi foarte bine daca verificatorii cand primesc o documentatie spre
verificare, chiar si-ar face treaba puricand-o daca sunt respectate macar prescriptiile generale ale normativelor in
vigoare nu cele ale normativelor din anii '90. Ma refer aici la armarea si alcatuirea fundatiilor continue sub zidarie
conform normativ, bordarea golurilor de zidarie mai mari de 2,5 mp, planseu de beton obligatoriu peste ultimul nivel
la orice structura rezidentiala din zidarie portanta,respectarea procentelor de armare pt samburi si centuri din b.a..
Am vb aici doar de niste lucruri extrem de simple care nu sunt respectate in multe proiecte rezidentiale. Daca
implementezi in proiecte normativele ajungi la cantitati duble de otel fata de un proiect care respecta un normativ
abrogat. Va multumesc !

2/2/2016 9:33 AM

79 Solicit atentionare din partea A.I.C.P.S.privind modificarea normativelor. 2/2/2016 9:07 AM

80 norme neclare, fara precizari la metodele de calcul (itercatiunea sol-structura), etc. 2/2/2016 8:01 AM

81 - aplicarea eurocodurilor în conjuncție cu codurile naționale într-un proiect din Turcia. 2/2/2016 1:26 AM

82 Nu am intampinat recent nicio problema. 2/2/2016 12:47 AM

83 mentalitate, constrangeri bugetare 2/2/2016 12:24 AM

84 obligativitatea asigurarii profesionale 2/1/2016 11:13 PM

85 Lipsa de coerenta a codurilor de proiectare romanesti 2/1/2016 10:34 PM

86 Lipsa unitatii codurilor de proiectare. 2/1/2016 9:39 PM
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87 Ooooh! P100-3 + CR 6. Ce se întâmplă cu construcțiile existente cu structura din zidărie de cărămidă? Care sunt
limitele și normele de interpretare legale/raționale? Cum ar trebui să reacționeze comunitatea, Asociația față de
aceste aspecte?

2/1/2016 9:22 PM

88 Abuzurile si coruptia 2/1/2016 8:51 PM

89 conform P100/3 rezulta ca 80% din fondul construit din Bucuresti este cu BULINA ROSIE. 2/1/2016 8:35 PM

90 Nu 2/1/2016 6:56 PM

91 Superficialitatea unor colegi proiectanti si transformarea multor proiecte in productie de serie cu efect direct nociv
asupra imaginii proiectarii

2/1/2016 6:00 PM

92 Nu sunt respectate 100% pe santier proiectele elaborate 2/1/2016 5:49 PM

93 Necesitatea unei apostile pentru inginerul structurist. Toata lumea face structuri, raspunde doar structuristul. 2/1/2016 4:48 PM

94 De cele mai multe ori geotehnicienii nu își asumă coeficienții "de pat", obligând inginerul structurist să-i determine. 2/1/2016 4:13 PM

95 lipsa cadrelor tehnice constructori in proiectare, la beneficiar, la constructor 2/1/2016 4:08 PM

96 Nivel de proiectare scazut, justificat prin practicarea unor preturi derizorii de catre specialisti. Lipsa unei solidaritati
intre specialisti, in ceea ce priveste asigurarea unor preturi corecte pentru serviciile de proiectare, fapt ce ar facilita
asigurarea unui nivel mult mai ridicat de profesionalism.

2/1/2016 2:52 PM

97 Asigurarea respectarii proiectului in santier. Fara implicarea ISC achizitia de materiale de constructie nu respecta
specificatiile impuse de inginerul proiectant de structuri.

2/1/2016 2:52 PM

98 Lipsa unei Norme de tarifare a lucrarilor de proiectare. 2/1/2016 2:43 PM

99 Coordonarea este o problema des intalnita in activitatea de proiectare. 2/1/2016 2:34 PM

100 corelarea elementelor de baza din STAS-urile si normativlel nationale (mult mai bine evidentiate atat ca ordin de
marime cat si ca elemente de verificare pe baza teoriilor din statica si elasticitate) cu elemente specifice
eurocodurilor( notari de marimi fizice si coeficienti care cu greu pot fi interpretate !)

2/1/2016 2:16 PM

101 spatiu insuficient,etc. 2/1/2016 1:56 PM

102 Informarea despre actualizarea Normativelor. 2/1/2016 1:53 PM

103 ------ 2/1/2016 1:39 PM

104 concurenta cu proiectantii cu soft pirat 2/1/2016 1:27 PM

105 Cantitatea mare de informatii din cuprinsul noii generatii de standarde si norme. 2/1/2016 1:27 PM

106 Am o activitate redusa de proiectare si in consecinta ma abtin sa comunic vreo problema 2/1/2016 12:59 PM

107 Fiecare proiect este unicat si nu se incadreaza perfect in norme. 2/1/2016 12:52 PM

108 Sincer nu inteleg de ce Asociatia se rezuma numai la domeniul de proiectare si de ce nu se incearca o unificare a
activitatii gen Asociatia Arhitectiilor in conditiile in care exista totusi o singura lege ptacest domeniu si chiar o
singura facultate de specialitate constructii civile industriale si agrigole .

2/1/2016 12:49 PM

109 probelema cu care ma(ne) confruntam in proiectare este cea a normativelor si a normelor de proiectare. 2/1/2016 12:11 PM

110 Lipsa predictibilitatii si organizarii in acest domeniu. Lipsa unei asociatii profesionale puternice care sa constituie
un pol de echilbru in domeniu

2/1/2016 12:03 PM

111 Constrangerile arhitecturale privind limitarea inaltimii grinzilor (max. 40-50cm) la cladiri inalte de birouri amplasate
in zone cu seismicitate mare.

2/1/2016 12:02 PM

112 INVESTITORI FF PUTINI- CONSTRUCTII NOI FF PUTINE 2/1/2016 11:52 AM

113 Armonizarea standardelor si normativelor genereaza interpretari uneori subiective. 2/1/2016 11:45 AM

114 nu stiu 2/1/2016 11:21 AM

115 Asigurarile de raspundere pentru fiecare proiect 2/1/2016 11:14 AM

116 nu am 2/1/2016 11:14 AM

117 Relatia cu codurile europene si notatiile...europene ...! 2/1/2016 11:13 AM

118 Aplicarea noilor reglementari de proiectare, bazate pe normele europene. 2/1/2016 11:05 AM

119 salut initiativa acestuio sondaj, este o premiera ca suntem intrebati/consultati pe problemele specifice; ar putea fi
imbunatatit si repetat periodic

2/1/2016 11:05 AM

120 Momentan nu ma confrunt cu nici o problema.Multumesc! 2/1/2016 10:59 AM
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121 Concurenta neloiala din partea proiectantilor care nu respecta in totalitate prevederile normative pentru obtinerea
unor costuri reduse. Lipsa de implicare a autoritatilor statului (ISC) in sustinerea proiectanului in fata unor investitori
sau executanti care se abat de la respectarea proiectului sau calitatea lucrarii este redusa. Responsabili tehnici cu
calitatea in executie care semneaza in alb. Executia lucrarilor de societati care nu au nici macar un inginer in
santier.

2/1/2016 10:56 AM

122 Lipsa acuta a lucrarilor.Nivelul scazut al preturilor cu care se pot castiga licitatiile. 2/1/2016 10:53 AM

123 O problema majora consider ca este lipsa competentei autoritatilor de gen Primarie, ISC, etc. care fiecare au legea
lor. Primariile nu cer cartea tehnica, faze de control, chiar daca legea o cere, inspectoratul nu cere proiect tehnic ci
doar o simulare a acestuia (o grinda, sau o sarpanta asa aiurea), etc. Noi nu mai stim ce sa spunem beneficiarilor.

2/1/2016 10:53 AM

124 Lipsa informatiilor in ceea priveste proiectarea dupa eurocod-uri 2/1/2016 10:49 AM

125 schimbarea legislatiei fara consultarea prealabila a specialistilor 2/1/2016 10:40 AM

126 Eu lucrez in executie 2/1/2016 10:34 AM

127 Concurenta neloiala materializata in preturile de dumping si calitatea scazuta a servicilor prestate de acestia.
Ambiguitati si lucruri ce pot fi interpretabile in normele de proiectare.

2/1/2016 10:31 AM

128 Birocratia 2/1/2016 10:31 AM

129 Lipsa implicarii Inspectoratului in Constructii in alicarea legilor, aplicarea preferentiala a legilor. 2/1/2016 10:24 AM

130 Companii concurente care incalca legislatia rezultand astfel un cost mult mai scazut cu care nu se poate concura. 2/1/2016 10:23 AM

131 tarifele mici practicate de angajatii primariilor care se recomanda ca proiectanti cu influenta 2/1/2016 10:18 AM

132 Aproape toate proiectele sunt respinse cel puțin o dată de ISC pe motive nejustificate din punct de vedere tehnic. 2/1/2016 10:13 AM

133 dificultatea de a concura pe o piata in care exista "firmulite" cu preturi de dumping, o piata fara niciun fel de
reglementari de ordin economic

2/1/2016 10:01 AM

134 Mi-ar fi placut sa fi fost invitat intr-un bloc inalt din Bucuresti, prevazut cu accelerometre si cineva autorizat tehnic
sa traga niste concluzii de pe urma citirilor periodice din perioada 2005-2015

2/1/2016 9:52 AM

135 Surse de informare tehnice naționale 2/1/2016 9:51 AM

136 In mod frecvent trebuie sa fac proiecte tehnice dupa studii de fezabilitate realizate in mod execrabil, fara nici o
legatura cu realitatea. Aplicarea unei solutii tehnice corecte in acest caz implica o lupta birocratica cumplita.

2/1/2016 9:47 AM

137 Lipsa informare legislatie modificata . 2/1/2016 9:46 AM

138 Modificarea legislației în domeniul construcțiilor fără consultarea practicienilor, inadvertențele legislative existe între
normele europene și cele naționale, precum și anularea unor normative fără a fi înlocuite cu altele. Acest lucru lasă
anumite zone de proiectare descoperite.

2/1/2016 9:43 AM

139 Obtinerea avizelor de la autoritati. La obtinerea avizelor daca sunt cu un arhitect cunoscut sau cu un beneficiar
potent nu am nici o problema. Daca in schimb arhitectul nu este agreat de cei de la primarie sau alte autoritati,
sunt chemata si pentru o virgula sau o greseala de ortografie sau sa completez cu un detaliu nesemnificativ
lucrarea.

2/1/2016 9:38 AM

140 Lipsa de cooperare si transparenta din partea instituțiilor statului și a instituțiilor administrative. 2/1/2016 9:36 AM

141 P100-3/2008 Anexa D. In mod practic, aproape orice constructie cu structura din zidarie simpla amplasata in zone
seismice importante rezulta cu capacitati aproape 0, chiar si constructii care sunt bine conformate si care au
rezistat fara probleme la cutremure majore. Dupa parerea multor colegi ingineri proiectanti si experti tehnici,
calculul din anexa D este departe de realitatile intalnite in teren. Din evaluarile prin calcul rezulta ca aceste
constructii nu ar trebui sa existe fizic.

2/1/2016 9:35 AM

142 Practica beneficiarilor/proiectantilor generali/antreprenorilor de a opera modificari ale "Temei de proiectare" dupa
parcurgerea unor etape de realizare a proiectului.

2/1/2016 9:33 AM

143 Nu avem o lege a inginerului constructor 2/1/2016 9:33 AM

144 Costul de proiectare scazut generat de concurenta neloiala. 2/1/2016 9:32 AM

145 Normativele sunt prea interpretabile cea ce duce la confuzii. Ar trebui sa fie excte. 2/1/2016 9:31 AM

146 In ultimii doi ani au crescut foarte mult presiunile constructorilor si a beneficiarilor asupra proiectantilor pentru a
adopta solutii constructive neconforme si materiale de proasta calitate. Relatia contractuala a proiectantului este ori
cu constructorul ori cu beneficiarul, acest fapt conduce de multe ori la divergente majore. Se simte lipsa
Inspectoratului de stat in Constructii pe santiere.

2/1/2016 9:30 AM

147 Nivelul proiectarii nu este cerut in legislatie in functie de categoria de importanta, in lege nu se cere toata partea
de rezistenta ci doar fundatiile si detaliile acestuia

2/1/2016 9:20 AM

148 Comunicarea ineficienta a inginerilor - individual si colectiv prin asociatie - catre clientii investitori si arhitecti, care
nu sunt la curent cu legislatia si normele si au incredere mai mult in autoritati in defavoarea profesionistilor.

2/1/2016 9:19 AM
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149 Accesul la legislatie. Consider ca toti inginerii ar trebui sa beneficieze de acces neingradit la legislatie, standarde,
norme. Deasemenea consider ca aceast lucru ar trebui facilitat de catre statul Roman. Acest lucru binenteles ca nu
se intampla si nu cred ca se va intampla vreodata (cine vrea informatii trebuie sa scoata bani frumosi din buzunar
sau sa se intereseze in toate partile de unde poate binenteles sa faca rost gratuit; stim cu totii sau chiar am fost in
situatia de a cauta un standard anume dar acestea sunt prea scumpe pentru a fi achizitionate; nu oricine isi
permite). Totusi, atat timp cat suntem organizati in aceasta asociatie, presupun ca se poate face ceva in acest
sens. Ma refer la ideea ca toti membrii asociatiei sa poata avea acces online la legislatie (o suma rezonabila s-ar
putea adauga la taxa anuala in acest sens).

2/1/2016 9:16 AM

150 Concurenta neloiala, inexistenta unui stagiu de pregatire pentru tinerii ingineri, lipsa verificarii proiectelor conform L
10 de catre institutiile abilitate (ex. Primarii, ISC, etc.), Certificate de Urbanism intocmite necorespunzator. Sunt
multe probleme, nu le pot mentiona pe toate..

2/1/2016 9:16 AM

151 nu am 2/1/2016 9:15 AM

152 Lipsa exemple concrete de proiectare detaliate complex in normative. 2/1/2016 9:15 AM

153 Lipsa unor tarife minime prestabilite pentru a evita preturile de dumping folosite de alti proiectanti. Lipsa sau
imposibilitatea exercitarii puterii in cazul nerespectarii executiei unui proiect, gen intrare in legalitate cu alt
proiectant si cu o expertiza pe lucrarile deja executate.

2/1/2016 9:13 AM

154 Nr. insuficient Experti PSI. 2/1/2016 9:12 AM

155 Codurile de proiectare sunt foarte stufoase, si exista posibilitatea sa se greseasca destul de mult din aceasta
cauza.

2/1/2016 9:11 AM

156 Lipsa unor indrumatoare de proiectare 2/1/2016 9:11 AM

157 Documentatie insuficienta,greu de gasit in special pentru fundatii de masini,structuri cu membrane tensionate etc. 2/1/2016 9:08 AM

158 Dezinformarea beneficiarilor privind aspectele hazardului seismic. 2/1/2016 9:07 AM

159 Legea 10/1995 modificata si republicata in sept 2015 2/1/2016 9:01 AM

160 Ambiguitate legislativa. 2/1/2016 8:54 AM

161 interpretarea legii in functie de interese momentane 2/1/2016 8:47 AM

162 Principiul "las ca merge si asa.." 2/1/2016 8:41 AM

163 legislatie-L10/95-modificare si completare, norme de aplicare-care nu au aparut. 2/1/2016 8:39 AM

164 Probleme legislative legate de rolul proiectantului intr-un proiect 2/1/2016 8:32 AM

165 Avem dificultati in obtinerea avizelor in relatiile cu primariile si cu ISC chiar si in cazul in care documentatiile sunt
complete !

2/1/2016 8:28 AM

166 Sistemul de achizitie prin cumparare directa. 2/1/2016 8:27 AM

167 Legislatie si normative intr-o continua schimbare, fara o stransa corelare intre ele. Existenta in cadrul activitatii de
proiectare a unor firme si persoane care nu ar avea dreptul dupa lege sa presteze activitate de proiectare.Lipsa
unei legislatii coerente privind dreptul de practica in activitatea de proiectare.

2/1/2016 8:18 AM

168 Incoerenta normativelor din domeniu. 2/1/2016 8:16 AM

169 n/a 2/1/2016 8:13 AM

170 Normativul C149/87 ar trebui adus la zi prin introducerea unor materiale si tehnologii noi. 2/1/2016 8:03 AM

171 Lipsa de interes a tinerilor ingineri constructori pentru activitatea de proiectare. 2/1/2016 7:53 AM

172 Cadru legislativ ambiguu. 2/1/2016 7:51 AM

173 birocratia din primarie si isc 2/1/2016 7:48 AM

174 lipsa obligativitatii proiectului tehnic 2/1/2016 6:53 AM

175 nu am probleme in activitatea de proiectare. As dori tare mult sa ajungem si noi ca OAR, recunoscuti si cu drepturi
ca si ei

2/1/2016 5:11 AM

176 Legislație în domeniu haotică 2/1/2016 5:01 AM

177 Nu mai proiectez direct. Sunt adesea consultat si ma uimeste superficialitatea unora. Sunt necesare masuri
serioase pentru a proteja prestigiul inginerilor proiectanti de structuri.

2/1/2016 3:42 AM
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178 În prezent piața activității de proiectare și/sau expertizare pentru specialitatea rezistență și stabilitate este, în opinia
mea, insuficient reglementată în vederea obținerii unor lucrări de maximă calitate. Nu vorbesc despre existența
unui sistem de acreditare a specialiștilor din domeniu, acest lucru existând deja sub forma verificatorilor și
experților tehnici autorizați. Discuția este despre reglementarea pieței de proiectare, care prin prisma firească a
societății actuale, poate conduce la rezultate nefaste datorate impulsurilor ecomonice de minimizare a costurilor și
maximizare a rezultatului final. Există nenumărate precedente conform cărora piețe economice insuficient
reglementate au condus în final, în pofida câstigului financiar inițial, la rezultate dezastruoase. Cel mai cunoscut
exemplu ar fi evident crash-ul bursei americane din 1929, exemple mai apropiate fiind crash-ul investițiilor în piața
I.T. din jurul anului 2000 și criza pieței de creditare din anii 2000. Se poate extrapola către piața industriei de
proiectare. Lipsa reglementării acesteia putând determina compromiterea calității lucrărilor, și implicit poate
determina evenimente castrofale. Cel mai îngrijorător aspect este faptul că aceste evenimente, dacă se vor
întâmpla, vor fi putut fi evitate… Pentru această situație nu se poate atribui însă o vină individuală. Fiecare este
constrâns de propriile nevoi imediate, etica profesională fiind forțată către un plan secundar. Există totuși o
responsabilitate colectivă a celor conștienți de riscurile compromiterii calității lucrărilor prestate. Și dacă, din
industrie, aceste persoane nu sunt tocmai inginerii proiectați practicanți, atunci cine? Consider drept urmare că prin
stabilirea unor standarde minime de remunerare pentru activitatea prestată, corelate unui nivel real, rezonabil de
calitate, ar putea parțial soluționa această problemă. Evident ar fi nevoie și de o supra-responsabilizare a
specialiștilor acreditați, astfel încât să se minimizeze fenomenul vizării, câteodată prea puțin documentată, a
proiectelor. Cele de mai sus nu sunt de nerealizat. Există deja precedentul colegilor arhitecți. Pentru început este
totuși cel puțin nevoie de un număr considerabil de profesioniști dispuși să iși asume “riscul” și consecvența
menținerii unor standarde ridicate. Care este totuși hazardul neasumării acestui “risc”? Consider că prin însuși
scopul și statului ei, Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri reprezintă forul profesional obligat
moral să acționeze efectiv pentru reglementarea pieței de proiectare, alături de canalizarea și ghidarea membrilor
profesiei prin tranziția către o astfel de piață.

2/1/2016 1:45 AM

179 Neconcordante intre codurile romanesti si eurocodurile 2/1/2016 12:40 AM

180 concurenta neloiala, practicarea unor preturi de catre anumiti proiectanti ce nu pot acoperi costurile de proiectare
decat in anumite conditii imposibil de creat pentru toti proiectantii

2/1/2016 12:13 AM
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