
13.33% 4

86.67% 26

Q1 În conformitate cu documentele
statutare cele 12 sucursale care se vor
desființa (nu îndeplinesc condiția de 5

membri activi) sunt:  : Alba, Bacau,
Botosani, Braila, Caras Severin, Dambovita,

Giurgiu, Ialomita, Mehedinti, Neamt,
Suceava, TeleormanÎn afara acestora sunt

alte două sucursale (Bistrița Năsăud și
Sălaj) care nu au numărul minim de platitori

în 2015 (motiv pentru care ar trebui
desfințate), dar îl au în anul 2016. Credeți că
aceste două sucursale trebuie adăugate la

lista celor 12 care se vor înainta spre
desființare Conferinței Naționale care va lua
o hotărâre în acest sens sau considerați că
aceste două sucursale trebuie încurajate să

funcționeze și în viitor?
Answered: 30 Skipped: 0

Total 30

Și aceste două
sucursale se...

Sucursalele
Bistrița Năs...

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

Answer Choices Responses

Și aceste două sucursale se vor înainta spre desființare Conferinței Naționale

Sucursalele Bistrița Năsăud și Sălaj vor funcționa și în continuare
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70.00%
21

23.33% 7

6.67% 2

Q2 Membrii AICPS din sucursalele care se
desființează trebuie să se transfere în
interval de trei luni după Conferința

Națională în alte Sucursale (ei pot să opteze
liber pentru sucursale limitrofe, sau pentru
sucursale care dețin vicepreședinți AICPS -
București, Cluj-Napoca, Iași sau Timiș). În

cazul în care acești membri nu vor face
cererile de transfer în intervalul menționat

în documentele statutare, aceștia vor fi
redistribuiți:

Answered: 30 Skipped: 0

Total 30

Într-una din
sucursalele...

Într-una din
Sucursalele...

În sucursala
București

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

Answer Choices Responses

Într-una din sucursalele limitrofe;

Într-una din Sucursalele (centrele teritoriale) care dețin vicepreședinți AICPS, repectiv București, Cluj, Iași sau Timiș, corespunzător zonelor din
care fac parte acei membri;

În sucursala București
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86.67% 26

80.00% 24

63.33% 19

63.33% 19

Q3 Conform prevederilor statutare, în anii
electorali,la ședința Consiliului de

Conducere din luna ianuarie/februarie se va
desemna o Comisie Electorală, alcătuită din
trei membri, care nu participă la scrutin în

calitate de candidați. Atribuțiile acestei
comisii sunt prezentate în Dispozițiile

Executive ale Asociației.La ședință au fost
prezentate patru propuneri pentru cei trei
membri. Cu care dintre acestea sunteți de
acord? (Va rugăm votați trei din cei patru

candidați)
Answered: 30 Skipped: 0

Total Respondents: 30  

Conf. Univ.
Dr. Ing. Zso...

Ing. Eugen
Dorobanțu,...

Ing. Radu
Popa, Sucurs...

S.l. dr. ing.
Bogdan Ovidi...

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

Answer Choices Responses

Conf. Univ. Dr. Ing. Zsolt Nagy, Sucursala Cluj

Ing. Eugen Dorobanțu, Sucursala București

Ing. Radu Popa, Sucursala Sibiu

S.l. dr. ing. Bogdan Ovidiu, Sucursala București
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83.33% 25

0.00% 0

16.67% 5

Q4 Sunteți de acord cu includerea pe
materialele Conferinței Naționale a
mențiunii referitoare la participarea

Academiei de Științe Tehnice din România
(ASTR)?

Answered: 30 Skipped: 0

Total 30

Da, sunt de
acord

Nu, nu sunt de
acord

Mă abțin

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

Answer Choices Responses

Da, sunt de acord

Nu, nu sunt de acord

Mă abțin
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43.33% 13

46.67% 14

6.67% 2

3.33% 1

Q5 Cum considerați necesitatea continuării
prin AICPS a unui contract cadru cu un

broker/asigurator pentru asigurarea
profesională?
Answered: 30 Skipped: 0

Total 30

Foarte
importantă

Importantă

Puțin
importantă

Nerelevantă

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

Answer Choices Responses

Foarte importantă

Importantă

Puțin importantă

Nerelevantă
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23.33% 7

33.33%
10

43.33%
13

Q6 În cazul în care doriți continuarea prin
AICPS a contractului cadru pentru

asigurarea profesionala ați opta pentru:
Answered: 30 Skipped: 0

Total 30

Un program cu
prime mai...

Prefer o
poliță...

Cred că ar
trebui ca AI...

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

Answer Choices Responses

Un program cu prime mai reduse, dar cu limita comună de agregat pentru toți membrii AICPS(suma totala asigurată) prespunând ipoteza
nesimultaneității solicitării de despăgubiri aferente  mai multor polițe în același moment (risc ce poate fi semnificativ în cazul unui seism major)

Prefer o poliță individuală , cu suma asigurată certă, în funcție de amploarea și complexitatea proiectelor proprii

Cred că ar trebui ca AICPS să obțină 2 programe separate în functie de dorința fiecărui membru, chiar dacă asta poate presupune existența a
două contracte separate cu 2 brokeri/asiguratori diferiți
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26.67% 8

3.33% 1

40.00%
12

3.33% 1

26.67% 8

Q7 Din cadrul unui program cu limita de
agregat, conform datelor prezentate în

ședința de Consiliu aș prefera să lucrez cu:
Answered: 30 Skipped: 0

Total 30

Allianz Țiriac
– limita...

Ergo – limita
agregat 5...

Groupama –
limita agreg...

Ergo – limită
agregat 20...

Groupama –
limita agreg...

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

Answer Choices Responses

Allianz Țiriac – limita agregat 5 milioane de euro, limită anterioritate posibilă până în 2006, cu blocarea datei inițiale de valabilitate a asigurării în
timp

Ergo – limita agregat 5 milioane de euro, limită anterioritate posibilă pâna în 2012, fără blocarea datei intiale în timp

Groupama – limita agregat 5 milioane de euro, limita anterioritate posibilă până în 2007 pentru membri existenți în programul actual respectiv
2012 pentru cei nou veniți , cu blocarea datei ințiale în timp

Ergo – limită agregat 20 milioane de euro, limită anterioritate posibilă până în 2012, fără blocarea datei inițiale în timp

Groupama – limita agregat 15 milioane de euro, limita anterioritate posibilă până în 2007 pentru membri existenți în programul actual, respectiv
2012 pentru cei nou veniți , cu blocarea datei inițiale în timp

7 / 11

Hotărâri ale Consiliului de Conducere al AICPS - vot în urma sedinței din
02.03.2017

SurveyMonkey



33.33%
10

66.67%
20

Q8 Din cadrul programului cu polițe
individuale, în funcție de amploarea și

complexitatea proiectelor proprii aș prefera
să lucrez cu (conform datelor prezentate în

ședința de Consiliu)?
Answered: 30 Skipped: 0

Total 30

Gothaer,
anterioritat...

Generali,
anterioritat...

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

Answer Choices Responses

Gothaer, anterioritate posibilă pâna în 2009, cu extra prima pentru fiecare an pentru blocarea datei inițiale de valabilitate a asigurării în timp

Generali, anterioritate posibilă până la înființarea firmei (contra cost la prima plată) și păstrarea valorii poliței de asigurare constante în timp, în
funcție de cifra de afaceri, cu blocarea datei inițiale de valabilitate a perioadei de asigurare
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46.67% 14

53.33% 16

Q9 În cadrul sedinței Consilului, s-a făcut
propunerea să se treacă la votul pentru

aprobarea regulamentului de funcționare al
comisiei de etică profesională. Sunteți de

acord ca votul regulamentului să fie
amănat?

Answered: 30 Skipped: 0

Total 30

Da

Nu

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

Answer Choices Responses

Da

Nu
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73.33% 22

26.67% 8

Q10 Dacă ați răspuns "Nu" la întrebarea 9,
aprobați regulamentul de funcționare al

comisiei de etică profesională?
Answered: 30 Skipped: 0

Total 30

Da

Nu

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

Answer Choices Responses

Da

Nu
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93.33% 28

6.67% 2

Q11 Sunteți de acord ca sucursalele care au
organizat alegeri în ultimele 4 luni

(noiembrie 2016- februarie 2017) să aibă
posibilitatea să nu mai organizeze noi

alegeri în luna aprilie și implicit să
împuternicească conducerile alese pentru

mandatul 2017-2019?
Answered: 30 Skipped: 0

Total 30

Da

Nu

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

Answer Choices Responses

Da

Nu

11 / 11

Hotărâri ale Consiliului de Conducere al AICPS - vot în urma sedinței din
02.03.2017

SurveyMonkey


	Q1 În conformitate cu documentele statutare cele 12 sucursale care se vor desființa (nu îndeplinesc condiția de 5 membri activi) sunt:  : Alba, Bacau, Botosani, Braila, Caras Severin, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Mehedinti, Neamt, Suceava, TeleormanÎn afara acestora sunt alte două sucursale (Bistrița Năsăud și Sălaj) care nu au numărul minim de platitori în 2015 (motiv pentru care ar trebui desfințate), dar îl au în anul 2016. Credeți că aceste două sucursale trebuie adăugate la lista celor 12 care se vor înainta spre desființare Conferinței Naționale care va lua o hotărâre în acest sens sau considerați că aceste două sucursale trebuie încurajate să funcționeze și în viitor?
	Q2 Membrii AICPS din sucursalele care se desființează trebuie să se transfere în interval de trei luni după Conferința Națională în alte Sucursale (ei pot să opteze liber pentru sucursale limitrofe, sau pentru sucursale care dețin vicepreședinți AICPS - București, Cluj-Napoca, Iași sau Timiș). În cazul în care acești membri nu vor face cererile de transfer în intervalul menționat în documentele statutare, aceștia vor fi redistribuiți:
	Q3 Conform prevederilor statutare, în anii electorali,la ședința Consiliului de Conducere din luna ianuarie/februarie se va desemna o Comisie Electorală, alcătuită din trei membri, care nu participă la scrutin în calitate de candidați. Atribuțiile acestei comisii sunt prezentate în Dispozițiile Executive ale Asociației.La ședință au fost prezentate patru propuneri pentru cei trei membri. Cu care dintre acestea sunteți de acord? (Va rugăm votați trei din cei patru candidați)
	Q4 Sunteți de acord cu includerea pe materialele Conferinței Naționale a mențiunii referitoare la participarea Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR)?
	Q5 Cum considerați necesitatea continuării prin AICPS a unui contract cadru cu un broker/asigurator pentru asigurarea profesională?
	Q6 În cazul în care doriți continuarea prin AICPS a contractului cadru pentru asigurarea profesionala ați opta pentru:
	Q7 Din cadrul unui program cu limita de agregat, conform datelor prezentate în ședința de Consiliu aș prefera să lucrez cu:
	Q8 Din cadrul programului cu polițe individuale, în funcție de amploarea și complexitatea proiectelor proprii aș prefera să lucrez cu (conform datelor prezentate în ședința de Consiliu)?
	Q9 În cadrul sedinței Consilului, s-a făcut propunerea să se treacă la votul pentru aprobarea regulamentului de funcționare al comisiei de etică profesională. Sunteți de acord ca votul regulamentului să fie amănat?
	Q10 Dacă ați răspuns "Nu" la întrebarea 9, aprobați regulamentul de funcționare al comisiei de etică profesională?
	Q11 Sunteți de acord ca sucursalele care au organizat alegeri în ultimele 4 luni (noiembrie 2016- februarie 2017) să aibă posibilitatea să nu mai organizeze noi alegeri în luna aprilie și implicit să împuternicească conducerile alese pentru mandatul 2017-2019?

