
 
 
 
 
 
 
INFORMARE 
 
 

INFORMARE 
 
privind hotărârile Consiliului de Conducere al Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți 

de Structuri (AICPS) la ședința din 31 august 2016 
 
 Ședința din data de 31 august 2016, ora 18:00 a fost sustinuta în București, sector 5 – sediul 
central al AICPS - Șos. Panduri nr.94, corp B, etaj 1 si a fost transmisa online prin 
VIDEOCONFERINŢĂ - SKYPE. 
 Organizarea şedinţei Consiliului de Conducere in mediul online a reprezentat o premieră in 
funcţionarea AICPS. Cu toate că au existat unele probleme de comunicare electronică punctuale cu 
unii participanţi, fapt pentru care ne cerem scuze, totuşi acest mod de comunicare a reprezentat un 
succes si a validat oportunitatea acestuia. Pe viitor, se vor studia şi alte soluţii informatice de 
comunicare, precum si se vor identifica si rezolva aspectele ce au dus la problemele de comunicare 
electronica sus-menţionate. 
 La şedinţă au participat in sala urmatorii: 

1. Ing. Dragos Marcu, Presedinte al AICPS 
2. Ing. Lucian Melinceanu, Director Executiv AICPS 
3. Ing, Mircea Mironescu - Membru al Consiliului AICPS 
4. Dr. Ing. Mihai Pavel, Membru al Consiliului AICPS  
5. Ing. Mircea Cristian Saiu, Membru al Consiliului AICPS 
6. Ing. Daniel Purdea, Membru al Consiliului AICPS 
7. Ing. Eugen Dorobantu, Cenzor al AICPS 
8. Ing. Tudor Matei - Presedinte Sucursala AICPS Mehedinti 
9. Ing. Tunsu Ionel -Presedinte Sucursala AICPS Galati 
10. Lucica Adriana Stefan, Secretar general AICPS 
11. Razvan Stanescu, Secretar AICPS (fara drept de vot) 
12. Ing. Tudor Marius - membru AICPS Bucuresti (fara drept de vot) 

 
De asemnea au participat la sedinta ONLINE prin intermediul Videoconferintei SKYPE 
urmatorii: 

13. Prof.Dr.Ing. Dan Cretu, Presedinte Sucursala Bucuresti  
14. Conf.Dr.Ing. Liviu Cucu, Vicepresedinte AICPS, presedinte Sucursala Cluj 
15. Conf.Dr.Ing. Vasile Murarasu - Presedinte Sucursala Iasi 
16. Ing. Gabriela Stancioi, Presedinte Sucursala Dolj 
17. Ing. Benke Istavan, Presedinte Sucursala Mures 
18. Ing. Radu Popa, Presedinte Sucursala Sibiu 
19. Ing. Bartha Lazslo Presedinte Sucursala AICPS Harghita 
20. Ing. Florin Paun- Presedinte Sucursala AICPS Valcea 
21. Ing.Albu Bernadeta - Presedinte Sucursala AICPS Arad 
22. Conf.Dr.Ing. Nagy Zsolt- Membru al Consiliului de Conducere AICPS Sucursala Cluj 
23. Ing. Tripa Ovidiu- Presedinte Sucursala AICPS Hunedoara 

 
Ca urmare a dezbaterilor privind subiectele înscrise în programul sedintei, au fost adoptate 

următoarele hotărâri: 
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1. Acțiunea de validare a noii conduceri și a Statutului Asociației prin Hotărâre 
Judecătorescă. 
 
 Dl.Ing. Dragoș Marcu, președinte AICPS a prezentat demersurile intreprinse  imediat dupa 
Conferinta Nationala AICPS din 3 si 4 iunie 2016, prin angajarea doamnei avocat Carmen Margareta 
Pruna care s-a ocupat de aceasta acţiune de depunere a dosarului AICPS la Judecatoria sectorului 5 
Bucuresti. 
 
 In prima faza in data de 30.06.2016  au fost respinse cererile de modificare a noii conduceri 
AICPS /Consiliul de Conducere si a Statutului AICPS Judecatoria solicitand petentei AICPS: 
 -să depună precizări cu privire la reprezentarea membrilor asociaţiei în adunarea generală,  
- să rectifice statutul actualizat în raport de disp. art.6 alin.3 din OG nr.26/2000, cu privire la datele 
de identificare ale membrilor asociaţi, drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţi, destinaţia 
bunurilor în cazul dizolvării asociaţiei,  
-să depună certificatele de cazier fiscal ale noilor membrii din Consiliul de Conducere 
 
 In a doua faza s-a depus la Judecatorie cele solicitate mai sus si au fost depuse Dispozitiile 
Executive -anexa parte integranta din noua forma a Statutului AICPS, unde erau precizate 
solicitarile anterioare ale judecatoriei. 
 
 Concluzie: 
- Noua componenţă a Consiliului de Conducere al AICPS a fost acceptată de Judecătorie prin 
Hotărârea Instanţei Judecatoriei Sector 5 Bucuresti/6.07.2016 , transmisă la AICPS in data de 23 
august 2016; 
- Noua formă a Statutului AICPS nu a fost acceptată. 
 
 In urma prezentarii domnului Presedinte Ing. Dragos Marcu, s-a propus sa fie revizuita 
forma noua de STATUT , conform O.G. nr. 26/2000 actualizata la 25 mai 2016, care nu va modifica 
notiunile de fond ale Statutului ci doar vor fi altfel rearanjate si se va specifica clar solicitarile din 
O.G. 26 /2000 actualizata in 2016. 
 Dupa această revizuire, vizată de un avocat,   se va transmite noua forma de STATUT al 
AICPS, tuturor membrilor Consiliului de Conducere AICPS, pentru a primi observaţii, urmand a se 
depune o noua cerere de aprobare la Judecatoria Sect.5, Bucureşti. 
 
2. Acțiunea de predare/primire a Direcției executive a Asociației.  
- Stadiul actual al situației economice a Asociației a fost prezentat de dl.Ing. Lucian Melinceanu, 
director executiv al AICPS ; 
- S-au facut prezentarile: soldului disponibil in conturile AICPS, cheltuielile lunare pana la sfarsitul 
anului 2016, datoriile AICPS  si posibile viitoare investitii. 
- S-a facut de asemenea solicitarea ca fiecare sucursala AICPS sa actualizeze membrii cotizanti; 
- se va transmite fiecarei sucursale prin presedintele acesteia situatia cu membrii si se va solicita in 
scris  pe email sa transmita actualizarea datelor  fiecarui membru, pana la data de 1 decembrie 
2016 se vor plati cotizatiile la zi. 
- Se vor face demersuri pentru gasirea unor eventuali sponsori; 
- Se vor realua discutiile si actualizarea /continuarea cursurilor online; 
 
3. Propunerea de acordare a titlului de Membru de Onoare al AICPS domnilor dr. Ing. Traian 
Popp și Ing. Petre Ioniță, în conformitate cu hotărârea Conferinței Naționale. 
- Au fost prezentate Consiliului de Conducere propunerile de acordare titlului de Membru de 
Onoare pentru dl.Dr.Ing.Traian Popp si dl.Ing. Petre Ionita; 
Dl.Prof.Dr.Ing. Dan Creţu a propus acordarea titlului de Membru de Onoare si pentru doamna 
Dr.Ing. Rodica Angelescu 
 
Acestea au fost aprobate de catre Consiliul de Conducere prin votul general al celor prezenti 
la sedinta. 



 
- S-a aprobat ca sa fie acordate Membrilor de Onoare ai AICPS o Diploma si o insigna din metal 
preţios. 
- S-a propus, sa se studieze  posibilitatea ca fiecare membru AICPS sa primeasca o insigna de 
membru la inscrierea in Asociatie , contra cost , dar aceasta nu va fi din metal pretios. 
 
4. Schimbări la nivel legislativ. Strategii, acțiuni, direcții. Stadiul colaborării cu alte Asociații 
Profesionale și cu MDRAP. 
 
- S-a facut o expunere in legatura cu stadiul discuţiilor si acţiunilor intreprinse impreuna cu 
membrii Protocolului din care  AICPS face parte. 
- S-a prezentat stadiul implicarii AICPS in modificarile legislative in dialogurile purtate cu 
M.D.R.A.P., cu asociatiile profesionale; 
- Se pregăteşte punerea la punct a unui Protocol de claborare pe teme legislative intre AICPS si  
Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice (M.D.R.A.P.) 
- Ca obiective pe termen scurt sunt promovarea  revizuirii H.G-urilorrezultate din Legea 177/2015 
(Legea nr.10/1995 actualizata in 2015); 
- Se pun bazele pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Teritoriala a Romaniei 2035, prin 
consolidarea instituţională şi legislaţie adecvată; 
- Se pun bazele tezelor pentru fundamentarea proiectului de Cod al amenajării teritoriului, 
urbanismului și construcțiilor; 
 
OBSERVAŢIE: 
 Grupul de lucru pe probleme legislative din AICPS condus de dl.Ing. Cristian Onofrei 
impreuna cu alţi membri ai Consiliului de Conducere AICPS desfăşoară o activitate susţinută in 
scopul revederii/revizuirii si amendarii legislatiei in domenul construcţiilor. 
Se subliniază faptul că cei care reprezinta AICPS la discuţiile cu teţii nu pot expune acolo exclusiv 
propriile păreri sau inţelegeri şi de aceea recomandăm şi totodată facem apel la toţi membrii AICPS 
să intervină şi să propună amendamente /observaţii, ori de câte ori consideră necesar. 
 Se reaminteşte că periodic se fac informări asupra activităţilor la nivel legislativ atât pe site-
ul AICPS: www.aicps.ro cât şi pe pagina de facebook a Asociatiei. 
 
5. Prezentarea propunerii de revizuire a platformei informatice a Asociației (aicps.ro) 
- Dl.Dr.Ing. Mihai Pavel, coordonator al grupului de comunicare si decizie prin mijloace electronice a 
prezentat caietul de sarcini elaborat pentru revizuirea platformei informatice a AICPS(aicps.ro), 
precum si cele 3(trei) oferte primite pe baza acestuia. Atat caietul de sarcini cat si ofertele au fost 
trimise in prealabil, pe mail, spre studiu membrilor Consiliului  
- Aprobarea Consiliului de Conducere pentru demararea acțiunii și disponibilizării fondurilor 
necesare implementării noii platforme aicps.ro a fost votată de majoritatea membrilor prezenţi si 
un vot impotriva. Se mentioneaza necesitatea asigurarii si securizarii in bugetul AICPS a cel putin 
75%  din costul platformei, la data si pe perioada desfasurarii contractului cu ofertantul ales.  
 
6. Informare cu privire la activitatea grupului de lucru alcătuit din experți tehnici din cadrul 
AICPS cu privire la elaborarea propunerii normative:  
"Instrucțiuni privind definirea și abordarea situațiilor particulare în expertizarea 
construcțiilor, pentru cerința fundamentală rezistență mecanica și stabilitatea". 
-Ca urmare a sedintei avute la data de 23.06.2016 intre reprezentatii ISC si ai AICPS, avand ca tema 
identificarea unor modalitati concrete de deblocare a procesului de avizare a expertizelor tehnice 
pentru cerinta fundamentala de calitate rezistenta mecanica si stabilitate, intalnire a carui rezumat 
poate fi consultat pe site-ul AICPS, in cadrul stirii Informare sedinta MDRAP 23 iunie 2016 , in 
cadrul Asociatiei s-a constituit un grup de lucru, alcatuit voluntar, din 21 de experti atestati MDRAP, 
membri ai AICPS, care a avut ca misiune conceperea si redactarea unui document conform celor 
decise  in cadrul intalnirii mentionate.   
- Dl.dr.Ing. Mihai Pavel - coordonator al grupului de lucru "Experti Tehnici" din cadrul AICPS a făcut o 
prezentare a activităţii grupului susţinuta in perioada iulie-august 2016 privind elaborarea proiectului: 

http://www.aicps.ro/
http://www.aicps.ro/articol.php?id=238


"Instrucțiuni privind definirea și abordarea situațiilor particulare în expertizarea construcțiilor, 
pentru cerința fundamentală rezistență mecanica și stabilitate". 
Acest document, aflat in forma de dezbatere finala in cadrul grupului de lucru, in vederea 
optimizarii si coerentei, la nivel de revizii minore, poate fi consultat la link-ul de mai jos:  

AICPS/2016/I-1  

- Se fac eforturi pentru promovarea spre aprobarea şi recunoaşterea legală a respectării acestuia. 
- Se mentioneaza că este primul document la nivel legislativ produs si promovat - 100%- de AICPS, 
pe aceasta temă. 
 
7. Constituirea Comisiei de Etică Profesională a AICPS. 
În conformitate cu obiectivele enunțate la Conferința Națională din luna iunie 2016, în termen de 4 

luni de la data Conferinței trebuie stabilită componența Comisiei de Etică Profesională. 

 Au fost avute în vedere mai multe criterii căutându-se identificarea unor specialiști, membri 

ai AICPS, cu recunoaștere profesională și înacelași timp cu o conduită etică și deontologie 

profesională ireproșabile. S-a dorit ca membrii componenți să facă parte dintr-o categorie medie de 

vârstă (orientativ 40-70 de ani) și în același timp să existe o reprezentativitate geografică 

corespunzătoare. 

 Astfel pentru fiecare dintre cei 5 membri propuși pentru Comisia de Etică s-a făcut câte o 

propunere din partea fiecărui Vicepreședinte al AICPS (dl. Prof. dr. ing. Dan Crețu – București; dl. 

Conf. dr. ing. Liviu Hortensiu Cucu–Cluj; dl.Conf. dr. ing. Vasile Murărașu – Iași și dl. Academician 

prof. dr. ing. Dan Dubina – Timiș) și o propunere a Președintelui AICPS (ing. DragoșMarcu). 

Cei 5 membri propuși sunt: 
1. dl. prof. dr. ing. LIVIU CRAINIC (București)   - propus de Filiala București 
2. dl. conf. dr. ing ZSOLT NAGY (Cluj- Napoca)   - propus de Filiala Cluj 
3. dl Ș.L. dring. SEPTIMIU LUCA (Iași)    - propus de Filila Iași 
4. dl. prof.dr. ing. MARIN MARIN (Timișoara)   - propus de Filiala Timiș 
5. dl. ing. ION FILITOV  (Brașov)     - propus de Președintele AICPS 
- Votul Consiliului de Conducere asupra componenței Comisiei de Etică a fos in unanimitate 
PENTRU; 
  Până când Comisia de Etică îşi stabileşte un mod de funcţionare preşedintele acestei Comisii 

este desemnat domnul.Ing. ION FILITOV. 

8. Discuții privind acțiunea de înființare/reconfirmare a Comisiilor Tehnice ale AICPS și a 
Comisiilor de examinare și atestare profesională. 
- Conform prezentării domnului Ing. Dragoş Marcu in Conferinţa Nationala AICPS din 3 iunie 2016 
se propun următoarele Comisii de evaluare şi Certificare pe trepte de competenţă 
 

• Comisia de Sud-Est nr. 1- Președinte Filială București  
• Comisia de Sud-Est nr. 2- Director Eexecutiv Certificare, Bucureşti 
• Comisia de Nord-Est - Președinte Filială Iași  
• Comisia de Nord-Vest- Președinte Filială Cluj Napoca  
• Comisia de Sud-Vest- Președinte Filială Timișoara  

 
Se aşteaptă propuneri in acest sens din partea Filialelor menţionate, până la data de 15 
OCTOMBRIE 2016. 

  
9. Discuții cu privire la situația filialelor AICPS. 
-A fost prezentate următoarele: 
- situația filialelor; 
- numărul de membri; 

http://www.aicps.ro/resources/downloadres/AICPS_2016_I-1%20v308082016.pdf


- situația plății cotizațiilor; 
 
- se va transmite fiecarei sucursale prin preşedintele acesteia situaţia cu membrii şi se va solicita in 
scris  pe email să transmită actualizarea datelor fiecarui membru, iar până la data de 1 decembrie 
2016 se vor plăti cotizaţiile la zi, integral. 
  
 
 Pe baza datelor de la 1 decembrie 2016  se va lua hotărârea care Filiala indeplineste 
condiţiile de fiinţare. 
 Membrii acelor Filiale care nu vor mai indeplini condiţiile minime stabilite prin statut şi se 
vor desfiinţa, se vor putea lua in evidenţă in judeţe limitrofe, la filiale legal constituite sau la sediul 
central din Bucureşti. 
 Se mai atrage atenţia că pentru o bună funcţionare a AICPS plata cotizaţiilor pentru anul 
2017  se va face până la data de 31 IANUARIE 2017. 

 
Pentru conformitate: 
 
Ing. Dragoş Andrei Marcu     Ing. Lucian Melinceanu 
 Preşedinte AICPS     Director Executiv AICPS 
   
 


