
 
 
 
 
 
 
INFORMARE 
 
 

 
INFORMARE 

 
privind hotărârile Consiliului de Conducere al Asociației Inginerilor Constructori 

Proiectanți de Structuri (AICPS) la ședința din 2 martie 2017 
 
 Ședința din data de 2 martie 2017, ora 16:00 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 
CONFERINŢĂ - SKYPE. 
  La şedinţă au participat in sala urmatorii: 

1. Ing. Dragoş Marcu, Presedinte al AICPS 
2. Dr. Ing. Lucian Melinceanu, Director Executiv AICPS 
3. Prof.Dr.Ing Dan Creţu, Vicepresedinte AICPS,  Presedinte Sucursala Bucuresti  
4. Dr. Ing. Mihai Pavel, Membru al Consiliului AICPS  
5. Ing. Eugen Dorobantu, Membru al Consiliului-Cenzor al AICPS 
6. Ing. Cristian Onofrei , Membru al Consiliului AICPS 
7. Dr.Ing. Daniel Purdea , Membru al Consiliului AICPS 
8. Ing. Cristian Ianculescu -Presedinte Sucursala AICPS Buzau 
9. Lucica Adriana Stefan, Secretar general AICPS 
10. Razvan Stanescu, Secretar AICPS (fara drept de vot) 

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

11. Conf.Dr.Ing. Hortensiu Liviu Cucu - Vicepresedinte AICPS, Presedinte Sucursala 
AICPS Cluj 

12. Conf.Dr.Ing. Nagy Zsolt - Membru al Consiliului de Conducere AICPS  
13. Ing. Mihaila Nicolae - Membru al Consiliului de Conducere 
14. Ing. Radu Popa - Presedinte Sucursala AICPS Sibiu 
15. Ing. Florin Paun - Presedinte Sucursala AICPS Valcea 
16. Ing. Sorin Angelescu - Presedinte Sucursala AICPS Constanta 
17. Ing. Istvan Benke - Presedinte Sucursala AICPS Mures 
18. Ing. Cecilia Manea - Presedinte Sucursala AICPS Calarasi 
19. Ing. Tunsu Ion -Presedinte Sucursala AICPS Galati 
20. Ing. Nagy Bela- Presedinte Sucursala AICPS Covasna 
21. Ing. Mihai Dragomir - Presedinte Comisia de Certificare Bucuresti (fara drept de 

vot). 
 

Asupra unor aspecte discutate în timpul ședinței s-a convenit adoptarea hotărârilor prin vot 
electronic. Acesta s-a desfășurat în perioada 4-7 martie 2017, iar la el au participat 30 membri ai 
Consiliului de Conducere. 

 
Ca urmare a dezbaterilor privind subiectele înscrise în programul sedintei, pe baza votului 

exprimat , au fost adoptate următoarele hotărâri: 
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1. Referitor aprobarea Regulamentului de funcționare Comisiei de Etică Profesională;  
A fost prezentat si transmis prin email membrilor Consiliului de Conducere, domnul 
Prof.Dr.Ing. Dan Cretu a adus unele observatii cu solicitarea de a fi supuse Comisiei de 
Etica Profesionala.  

 - se va supune la vot electronic daca se aproba in forma prezentata la Consiliu sau se 
amana  aprobarea acestuia. 

*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?  

Da  

Nu  

* Dacă ați răspuns "Nu" la întrebarea 9, aprobați regulamentul de funcționare al comisiei 
de etică profesională?  

Da  

Nu  
La prima întrebare 14 membri ai Consiliului de Conducere au răspuns “Da”, iar 16 
membri au răspuns “Nu”, validându-se astfel cea de a doua întrebare. Prin răspunsul la 
cea de a doua întrebare (22 voturi “Da”, 8 voturi “Nu”) a fost aprobat Regulamentul de 
funcționare al Comisiei de Etică Profesională. Acest document va face parte din 
documentul “Reguli și Proceduri de funcționare ale AICPS” 
 

2. Referitor Comisia Tehnica AICPS - Directorul Executiv interimar Tehnic: Ing. Eugen 
Dorobanţu a prezentat activitatea din primele 2 luni ale acestui an cu solicitarea catre toti 
presedintii de sucursale sa transmita puncte de vedere privind normativele actuale din 
constructii, apoi  pana spre sfarsitul lunii aprilie 2017 sa se formeze colective de 
specialisti. 
 

3. Informare privind demersul asigurarii colective de raspundere civila profesionala 
a inginerilor constructori proiectanti de structuri, membri ai AICPS; Situatia privind 
Statutul AICPS; 
Domnul director executiv Lucian Melinceanu a prezentat variantele de a sigurare 
profesionala pe categorii in urma intalnirilor avute cu mai multi brokeri de asigurare. 
Va rugam sa gasiti anexat documentul care reprezintă un rezumat al celor prezentate în 
cadrul ședinței CC și care are la bază peste 25 de întâlniri de lucru cu 7 brokeri de 
asigurare, care au prezentat oferte a unui număr de 11 societăți de asigurare. 
Se vor supune votului electronic variantele propuse. 

Cum considerați necesitatea continuării prin AICPS a unui contract cadru cu un 
broker/asigurator pentru asigurarea profesională?  

Foarte importantă  

Importantă  

Puțin importantă  

Nerelevantă  
Votul privind necesitatea continuării prin AICPS a avut următorul rezultat: 13/14/2/1 în ordinea 
mai sus menționată. 

* În cazul în care doriți continuarea prin AICPS a contractului cadru pentru asigurarea 
profesionala ați opta pentru:  



Un program cu prime mai reduse, dar cu limita comună de agregat pentru toți membrii 
AICPS(suma totala asigurata)presupunand ipotez nesimultaneitatii solicitarii de despagubiri 
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  

Opțiunile exprimate la această întrebare au fost 7/10/13 în ordinea mai sus meționată. 
 

*  Din cadrul unui program cu limita de agregat, conform datelor prezentate în ședința de 
Consiliu aș prefera să lucrez cu:  

 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  
Opțiunile exprimate la această întrebare au fost 8/1/12/1/8 în ordinea mai sus meționată. 

* 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)?  

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  
Pentru Gothaer au votat 10 membri, pentru Generali au votat 20 membri. 

 
4. Informare privind situatia Sucursalelor AICPS; Desființarea de Sucursale AICPS 

care nu corespund spre functionare conform Statutului AICPS (minim 5 membrii). 
Consiliul de conducere AICPS va înainta Conferintei Nationale  pentru aprobare;  
Domnul Presedinte AICPS Ing. Dragos Marcu a prezentat situatia sucursalelor care sunt 
propuse spre desfiintare (pentru detalii vezi documentele anexate; 04- Sucursale) 
Se supune la vot propunerea de desfiintare a urmatoarelor sucursale spre aprobare in 
Conferinta Nationala: 

*  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, Teleorman 
În 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?  

Și aceste două sucursale se vor înainta spre desființare Conferinței Naționale  

Sucursalele Bistrița Năsăud și Sălaj vor funcționa și în continuare  
S-a decis continuarea funcționării sucursalelor Bistrița Năsăud și Sălaj cu 26 voturi pentru și 4 
voturi împotrivă. 
Pentru cele 12 sucursale propuse spre desființare Consiliul de Conducere va înainta o moțiune 
prin care se constată că aceste sucursale nu mai îndeplinesc condițiile statutare de funcționare 
către Conferința Națională în vederea unei hotărâri a acesteia care să consemneze acest lucru. 
Până la lucrările Conferinței Naționale, reprezentanții în Consiliul de Conducere ale acestor 
sucursale își păstrează atribuțiile.  

* 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:  

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  
 

Opțiunile exprimate la această întrebare au fost 21/7/2 în ordinea mai sus meționată. 

* 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?  

Da  

Nu  
Pentru „Da” au răspuns  28 membri, iar pentru „Nu” 2 membri. 
În urma votului Consiliul de Conducere decide că Sucursalele aflate în această situație (Timiș, 
Dolj) au posibilitatea să opteze pentru împuternicirea conducerii și pentru mandatul 2017-2019, 
pe baza votului desfășurat în lunile noiembrie 2016.....februarie 2016, dar numai în condițiile în 
care vor întocmi un proces verbal care va confirma acest lucru. 

 
5. Aprobarea/desemnarea componenţei Comisiei Electorale a AICPS; - Atenționare 

organizare alegeri de Sucursale în luna aprilie 2017;  
Au fost prezentate de domnul presedinte AICPS ing. Dragos Marcu subiectele privind 
alegerile din aprilie 2017 si s-a facut solicitari ca fiecare sucursala sa faca demersurile 
necesare privind alegerile locale. S-a prezentat totodată programul și modul de 
desfășurare al alegerilor generale. O sinteză a celor prezentate se găsesc în documentul 
anexat 05-Organizare alegeri 
 
Se va supune votului electronic: 



*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)  

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  
Rezultatul votului: Pentru dl. Nagy Zsolt s-au exprimat 26 voturi, pentru dl. Eugen 
Dorobanțu s-au exprimat 24 voturi, pentru dl. Radu Popa 19 voturi, iar pentru dl. Ovidiu 
Bogdan 19 voturi. 
Ca și consecință Comisia Electorală va fi alcătuită din 4 membri: 

 - 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  

  Membrii Comisiei Electorale vor avea acces „read only” la sistemul electronic de votare 
pe toată durata desfășurării votului electronic.  

6. Despre organizarea celei de a XXVII-a Conferinte Nationale AICPS in zilele de joi 18 
si vineri 19 mai  2017; 
Au fost prezentate demersurile privind organizarea, s-a ales Hotel-Events Center 
Belvedere din Brasov ca loc de organizare a celei de a XXVII-a Confeirnte Naionale AICPS, 
in urma devansarii datei de organizare a Conferintei (s-a votat electronic aceasta) 
deoarece in acea perioada in Brasov exista si Congresul medicilor fiind o perioada 
aglomerata. 
Hotel Aro si Kronwell nu aveau disponibilitate in acea perioada. 
S-a facut prezentarea membrilor Consiliului privind oferta Hotel Belevedere si 
posibilitatea de cazare a membrilor AICPS  si a participantilor care vor face rezervari 
ferme pana la 1 mai 2017 ,  s-au prezentat variante de cazare la 3 pensiuni invecinate 
hotelului Belvedere. 
Se asteapta in continuare pana la datele mentionate inscrierile la comunicari, premii, etc. 
S-au facut solicitari pentru a gasi sponsori locali din fiecare sucursala. 
Informarea despre Conferinta Nationala AICPS ca se va organiza cu participarea  
Academiei de Stiinte Tehnice din Romania (ASTR) ; 
Se va vota electronic:  

*Sunteți de acord cu includerea pe materialele Conferinței Naționale a mențiunii 
referitoare la participarea Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR)?  

Da, sunt de acord  

Nu, nu sunt de acord  

Mă abțin  
 
S-a decis (cu 25 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 5 abțineri) ca ASTR să fie menționat 
ca participant pe materialele Conferinței Naționale. 
 
 
 
 



 
 
 
 
7.  Bugetul AICPS. 
 
Domnul director executiv al AICPS Lucian Melinceanu a prezentat situatia bugetului 
AICPS actual la 20 feb. 2017, propuneri pentru directiile bugetare pentru anul 2017 si 
estimari privind cheltuielile cu Conferinta Nationala (valori minime si maxime). 
De asemenea, bazandu-ne pe experienta ultimilor ani, s-a incercat evaluarea  incasarilor 
si cheltuielilor pentru un an curent (an X) in vederea studierii oportunitatii 
disponibilizarii unui procent din cotizatii inapoi catre sucursale si a necesitatilor de 
sponsorizare care pot rezulta din acesta masura. 
 
Pentru conformitate: 
Ing. Dragoş Andrei Marcu     Ing. Lucian Melinceanu 
 Preşedinte AICPS     Director Executiv AICPS 
   


