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Q1 Stimați membri ai Consilului de
Conducere al AICPS,În conformitate cu

votul desfășurat in perioada 12-18
decembrie 2016, majoritatea participanților
la sesiunea de vot a decis organizarea celei

de a XXVII-a Conferințe Naționale a
asociației, la Brasov, în datele de 25 si 26

mai 2017.În procesul de organizare al
Conferinței cu aceste date de intrare, s-a

constatat, la fața locului, că evenimentul se
suprapune cu un Congres Național din

domeniul medical cu participare
internațională, fapt ce reduce substanțial
alternativele de cazare în orasul Brașov,
pentru datele de 25-26 mai 2017.Avand în

vedere aceste aspecte, sunteți de acord cu
devansarea datei Conferinței cu o

săptămană, și desfașurarea ei în datele de
joi 18 mai și vineri 19 mai 2017?Aceasta

alternativă, propusă și în sesiunea de vot
din 12-18 decembrie 2016 a fost agreată și
de o bună parte a membrilor Consiliului ce

și-au exprimat votul.
Answered: 33 Skipped: 0

Total 33

Da

Nu

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

Answer Choices Responses

Da

Nu

1 / 1

Devansarea datei Conferinței Naționale a AICPS SurveyMonkey


	Q1 Stimați membri ai Consilului de Conducere al AICPS,În conformitate cu votul desfășurat in perioada 12-18 decembrie 2016, majoritatea participanților la sesiunea de vot a decis organizarea celei de a XXVII-a Conferințe Naționale a asociației, la Brasov, în datele de 25 si 26 mai 2017.În procesul de organizare al Conferinței cu aceste date de intrare, s-a constatat, la fața locului, că evenimentul se suprapune cu un Congres Național din domeniul medical cu participare internațională, fapt ce reduce substanțial alternativele de cazare în orasul Brașov, pentru datele de 25-26 mai 2017.Avand în vedere aceste aspecte, sunteți de acord cu devansarea datei Conferinței cu o săptămană, și desfașurarea ei în datele de joi 18 mai și vineri 19 mai 2017?Aceasta alternativă, propusă și în sesiunea de vot din 12-18 decembrie 2016 a fost agreată și de o bună parte a membrilor Consiliului ce și-au exprimat votul.

