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Q1 Statutul asociației noastre prevede
întruniri trimestriale ale Consiliului de

Conducere. Așa cum menționează și forma
nouă a statutului, considerând 4 întruniri
anuale ale Consilului și ca punct de reper

Conferința Națională care este întotdeauna
între 20 mai și 10 iunie, și mergând în sens

anterior, avem prevăzute ședințe ale
Consiliului în: a doua jumătate a lunii aprilie

/ prima săptămână a lunii mai; a doua
jumătate a lunii ianuarie / prima săptămână

a lunii februarie;a doua jumătate a lunii
octombrie / prima săptămână a lunii

noiembrie; a doua jumătate a lunii iulie /
prima săptămână a lunii august.Fiind

conștienți că este o perioadă de concedii și
că deja ne aflăm la jumătatea lunii iulie,
putem accepta decalarea întâlnirii chiar

pentru a doua jumătate a lunii august. Prin
urmare, vă rugăm să vă exprimați opțiunea
dumneavoastră pentru una din următoarele

variante:
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Total 20
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# Alte propuneri/observații Date

1 30 august 2016 7/21/2016 10:30 AM

2 Prima saptamana din luna septembrie 2016 7/21/2016 10:09 AM

3 daca in fiecre an exista aceasta problrma cu "concediile" propun ca sa se faca calendarul anual de intruniri in
functie de acest lucru.

7/19/2016 1:56 PM

4 Din punctul meu de vedere, Conferinta Nationala ar trebui sa fie urmata, la scurt timp, de sedinta Consiliul in
vederea analizarii "la cald" a scopului atins si a masurilor ce urmeaza a fi luate. Va rog sa tineti cont de faptul ca
sedinta de vara poate genera o absenta foarte mare si pe considerentul activitatii intense din aceasta perioada.
Consider necesar si prefer implementarea unui sistem on-line de conferinte.

7/18/2016 11:18 AM
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Q2 Unde doriți să se desfășoare următoarea
ședință a Consiliului de Conducere al

A.I.C.P.S.?
Answered: 20 Skipped: 0

Total 20

# Alte orașe (vă rugăm să precizați) Date

1 on-line 7/18/2016 4:40 PM
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Q3 Având în vedere utilitatea (dar și
obligativitatea statutară) de a urma în linii
mari un calendar pre-stabilit, dar ținând

cont și de dificultatea ca membrii din toată
țara să poată fi disponibili pentru a se

prezenta în aceeași zi într-un singur loc, ați
fi de acord ca în unele situații ședințele

Consiliului de Conducere să se țină on-line
(adică fiecare dintre noi să participe din

propriul birou)?
Answered: 20 Skipped: 0

Total 20

# Alte observații ( vă rugăm să menționați) Date

 There are no responses.  

Da, sunt de
acord
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acord
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Q4 Având în vedere că un sistem
profesional și sau eficient de teleconferință
necesită investiții semnificative și până în

momentul în care vom avea la dispoziție un
astfel de instrument, există posibilitatea de

a utiliza softuri libere, fără taxe, larg
răspândite, la care avem nevoie doar de un
calculator, un microfon și un difuzor (lap-

top-urile le au incorporate), iar pentru
transmisi video de o micro-cameră de luat
vederi (de asemnea incorporată în cele mai

multe laptop-uri).Sunteți familiarizat cu
sisteme de comunicare precum:

Answered: 20 Skipped: 0

Total Respondents: 20  

# Altele (vă rugăm să menționați) Date

1 FaceTime 7/19/2016 1:56 PM

2 Cred ca solutia optima pentru desfasurarea sedintelor de conducerea este on-line, pot participa fara probleme si
cei din provincie. Rog comunicati din timp daca se utilizeaza skype sau alta cale si distribuiti eventual programul
pentru a fi instalat in timp util. Multumesc anticipat.

7/18/2016 4:40 PM
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