
 

PROGRAM DE ACȚIUNE PENTRU MANDATUL 2017-2019 

 

 Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri a fost fondată în 1990, de către  
reprezentanții unei generații remarcabile de ingineri, mentori și promotori ai unei școli moderne de 
specialiști, aliniată la cunoștiințele și practicile performante în domeniul ingineriei civile. Urmând, 
beneficiind  și dezvoltând experiența  înaintașilor noștri, Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de 
Structuri se constituie astăzi în cea mai largă comunitate profesională românească în domeniul 
proiectării structurilor. 

 Misiunea Asociației are ca puncte de reper profesionalismul, imparțialitatea, onestitatea,  
crearea valorii adăugate prin interacțiunile atât între membrii ei, cât și cu terțele părți implicate în 
procesul asigurării calității în proiectarea construcțiilor.  Inovarea, informarea specialiștilor, acumularea 
experienței profesionale, diseminarea cunoștiințelor tehnice, sprijinul în probleme profesionale 
constituie o preocupare continuă a noastră. Asociația militează pentru creșterea competenței și a 
prestigiului profesiei de inginer constructor în România. 

 Viziunea noastră este cea a unei comunități inginerești  profesionale, integre, demne, informate, 

unite, capabile să își aducă aportul semnificativ în crearea și menținerea unui fond construit sigur și 

durabil,  cu implicații directe asupra creșterii calității vieții și a mediului înconjurator.  

 Încă de la înființare AICPS a reunit membrii marcanți ai ingineriei românești. O dată cu trecerea 

anilor, sistemul valorilor din Romania a devenit din ce în ce mai dinamic, modul de prezentare și 

promovare a valorii devenind în timp la fel de important ca valoarea însăși. Din experiența acumulată în 

ultimele luni (ca echipă executivă de conducere) constatăm tot mai mult că pentru a putea să ne 

atingem obiectivele, AICPS trebuie sa devină o voce recunoscută și respectată.  

 Credem cu tărie că e important ca, deși pornită ca o asociație în care inginerii proiectanți de 

structuri puneau accent pe voluntariat și simpatie reciprocă, pentru a putea deveni o voce, un brand, 

AICPS trebuie să implementeze rapid principiile marketingului și managementului modern, în acord cu 

timpurile (și cerințele pieții) actuale. 

 Pentru a putea fi un formator de opinie, pentru a putea milita pentru un climat bazat pe valoare 

și profesionalism, AICPS are nevoie de structuri compatibile și capabile să se adapteze la situația politică 

și socio-economică actuală. E nevoie de o asociație cu puncte de vedere clare și performante în lumea 

construcțiilor actuale, care în timp să se tranforme în puncte de reper în lumea construcțiilor, în 

deschizătoare de direcții dar si cu vivacitate și dinamism la nivel de imagine publica. 

 Preluând conducerea executivă a Asociației ne propunem să ne aducem aportul în 

transformarea AICPS atât în plan intern cât și ca imagine în exterior. 

 În interiorul  asociației este nevoie de proceduri și structuri bazate pe managementul modern, al 

transparenței, al funcționării pe principii economice moderne (profit și valoare), de atragere a tuturor 

inginerilor tineri cât și a celor cu experiență prin practici eficiente și pline de plus valoare.  

 Ne referim aici de la posibilitatea instruirii și schimbului de informații prin diverse cursuri online, 

mese rotunde, dezabateri – din punct de vedere tehnic, până la consultanță în toate domeniile conexe, 



dar cu care inginerul proiectant din zilele noastre intră în contact și are tot mai mare nevoie să fie 

informat și să ia decizii rapide și sigure (asigurări, SSM, legislație) 

 Credem că atragerea noilor generații va fi condiționată de pragmatismul asociației, de timpul 

scurt în care fiecare inginer va putea obține ”plus valoare” după orice interacțiune cu AICPS 

 Considerăm că AICPS trebuie să promoveze principiile clare ale valorii, în condițiile riguroase ale 

profitului și eficienței dictat de exigențele pieții actuale. 

 Având deja experiență administrativă la nivelul Asociației știm că toate acestea necesită fonduri, 

necesită o gestionare ”pro bussines” a asociației pentru atragerea resurselor necesare susținerii tuturor 

acestor deziderate.  

 Chiar dacă asociația este o organizație non profit, credem că  atâta timp cât nu vom gândi 

asociația având la bază principiile economice moderne, atragerea de resurse și implicit realizarea 

dorințelor care ne animă pe toți vor rămâne doar deziderate neâmplinite. 

 

 Aspecte legate de Direcția Administrativă 

 Ce s-a realizat în ultimul an: 

- anul 2016 este primul an cu rezultate economice pozitive ale AICPS, după o perioadă de 4-5 

ani de pierderi; 

- s-a realizat refacerea și actualizarea bazei de date ale membrilor asociației; 

- în ultimul an au aderat la Asociație circa 90 de membri noi; 

- s-a semnat un contract de asistență juridică; 

- au fost atrase sponsorizări semnificativ superioare anilor precedenți; 

- s-a negociat îndelung prin intermediul a 6 brokeri și 10 Societăți de Asigurări contractul 

cadru privind asigurarea profesională cu condiții net îmbunătățite față de programul 

anterior. Sunt în curs încheiere două contracte cadru care oferă condiții optimizate întregii 

plaje de membri ai Asociației, pornind de la membri individuali și ajungând la cei mai 

puternici membri colectivi; 

- s-a ales și s-a pus în funcțiune Comisia de Etică Profesională; aceasta a elaborat 

Regulamentul de funcționare al Comisiei de Etică Profesională, regulament aprobat de 

Consiliul de Conducere; 

- s-au renegociat contractele cu băncile; 

- s-a reluat plata datoriilor către ASRO ca și relația cu ASRO. 

 Ce ne propunem pentru următorul mandat: 

- consolidarea situației economice a Asociației, cu rezultate pozitive pentru cei doi ani ai 

mandatului; 

- finalizarea plății datoriei istorice către ASRO; 

- obținerea unor condiții de asigurare profesională mai avantajoase; 

- identificarea de fonduri pentru susținerea comisiilor Asociației; 

- creșterea numărului de membri ai Asociației cu 100 de membri; 



- organizarea de conferințe, simpozioane și mese rotunde la un nivel superior; sunt vizate 

Conferințele Naționale, dar și organizarea de seminarii și mese rotunde la nivelul 

Sucursalelor; 

- creșterea activității Sucursalelor; Pentru sprijinirea acestora este vizată alocarea către 

Sucursale a unei cote de 20% din încasările din taxe și cotizații. 

 Aspecte legate de Direcția pentru Comunicare 

 Ce s-a realizat în ultimul an: 

- S-a constituit un grup de experți tehnici din cadrul AICPS în vederea elaborării materialului 

normativ “Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerința 

fundamentală “rezistență mecanică și stabilitate”, material ce se află într-un stadiu avansat de 

parcurgere a etapelor necesare promovării ca reglementare tehnică; 

- Dezvoltarea și gestionarea sistemului de vot electronic la nivelul Asociației; 

- Întocmirea caietului de sarcini și supervizarea activităților de programare ale noului site AICPS, 

proiect aflat în stadiul final de elaborare; 

- Elaborarea de proceduri și metode privind facilitarea comunicării electronice în interiorul 

asociației (newslettere, comunicări media , etc); 

- Administrarea Paginii de Facebook a Asociației; 

 

Program pentru viitor : 

 

- Finalizarea și implementarea noii platforme (site-ului) al Asociației. Platforma va facilita 

interacțiunea între membrii AICPS, automatizând multe din activitățile consumatoare de resurse 

manuale în acest moment. De asemenea, platforma va constitui un instrument modern, eficient 

de informare al membrilor și pe termen lung va contribui la creșterea recunoașterii Asociației pe 

plan național. 

- Consolidarea relațiilor tehnice, alături de echipa executivă, cu partenerii academici și 

instituționali ai Asociației; 

- Atragerea și cooptarea de membri tineri în cadrul Asociației, pe baza informării facile prin 

mijloace electronice; 

- Supervizarea activităților legate de apariția revistei AICPS, participarea activă la îmbogățirea și 

îmbunătățirea acesteia; 

- Asigurarea mijloacelor pentru buna infomare a membrilor AICPS; 

- Participarea în grupuri de lucru tehnice la întocmirea de materiale informative sau normative 

pentru uzul comunității profesionale; 

- Militarea pentru promovarea și recunoașterea Asociației, prin mijloace de comunicare 

electronice;  

- Organizarea și supervizarea activităților de publicitate electronică a partenerilor comerciali ai 

Asociației, prin intermediul platformei electronice.  

 

 

 



 Aspecte legate de Direcția pentru Certificare 

 În ultimele luni s-au constituit și au fost validate cele cinci Comisii de Certificare ale Asociației, s-

a lucrat la Regulamentul de Evaluare și Certificare.   

 În următorul mandat, propunem ca activitatea de Certificare să abordeze  două direcții majore: 

 Lansarea și implementarea procedurii de certificare a membrilor AICPS pe două trepte de 
competență  

 Promovarea AICPS ca principal  organism de certificare a unităților de proiectare de structuri.  
 

1. Lansarea și implementarea procedurii de certificare a membrilor AICPS pe două trepte de 
competență.  În mandatul 2017-2019 propunem următoarele obiective: 

 

(a) - Popularizarea avantajelor ce decurg din calitatea de membru AICPS certificat  
(b) - Lansarea cursurilor de pregătire continuă 
(c) - Alegerea Comisiilor de Examinare, definitivarea Regulamentelor de funcționare specifice 
(d) - Publicarea pe website-ul AICPS a tipologiilor de întrebări și rezolvări structurale în vederea 

pregătirii membrilor AICPS pentru examinare  
(e) - Organizarea primelor examene de certificare  
(f) - Eventuale corecții ale regulamentului de certificare pentru îmbunătățirea ușurarea și 

fluidizarea procesului de certificare păstrând standardul de calitate. 
 

2. Promovarea AICPS ca principal  organism de certificare a unităților de proiectare de structuri. 
În următorul mandat propunem urmărirea obiectivelor descrise mai jos 
(a) AICPS să susțină în fața organelor legislative  introducerea condițiilor specifice pentru 

firmele ce au ca obiect de activitate proiectarea structurilor,  în legislația de certificare a 
firmelor de construcții . 

(b) Vom susține ca principalele criterii de certificare a firmelor să fie de natură tehnică 
(capacitate tehnică) pe categorii de proiecte  

(c) Urmărim promovarea AICPS ca principal  organism de certificare a firmelor cu obiect de 
activitate proiectare de structuri.  

 

 Aspecte legate de Direcția pentru Relația cu Terții 

Ce s-a realizat în ultimul an: 

- Implicarea în înțelegerea cadrului legislativ al domeniului construcțiilor și întreprinderea de 

activități ce urmăresc revenirea la echilibrul firesc în atribuțiile factorilor responsabili cu 

asigurarea calității construcțiilor; 

- Semnarea unui protocol de colaborare cu ISC; 

- Semnarea Parteneriatului dintre MDRAP și mediul profesional, academic și de afaceri pentru 

punerea în aplicare a Strategiei de Dezvoltare a României (AICPS, alături de Asociația Inginerilor 

Instalatori, este singura asociație inginerească care face parte din Platforma Profesioniștilor din 

cadrul Parteneriatului, alături de Academia Română, OAR, Uniunea Arhitecților, Ordinul 

Urbaniștilor, etc.) 



-  Participarea la întâlniri în cadrul protocolului pentru construcții durabile, împreună cu OAR, 

AIIR, FPSC, ARACO și APMC 

- Participarea la ședințe de lucru ale Direcției tehnice a MDRAP alături de ceilalți membrii ai 

protocolului pentru pregătirea Codului Construcțiilor. 

- Semnarea unui protocol cu Asociația Studenților în Construcții București. În baza acestui 

protocol a fost conceput și demarat programul de internship cu studenții din UTCB.   

Program pentru viitor: 

- Îmbunătățirea cadrului legislativ din domeniul construcțiilor prin uniformizarea definițiilor și 
terminologiei, clarificarea clasificărilor împreună cu enunțarea și explicarea principiilor de bază 
utilizate în lg. 10 și lg. 50, astfel încât toți factorii implicați (atât cei cu pregătire tehnică de 
specialitate cât și ceilalți) să aibă aceeași înțelegere a etapelor din ciclul de viață al construcțiilor 
și a matricei responsabilităților pentru orice tip de construcție și oricare categorie de 
importanță. 

- Pentru aceasta se pregătește în prezent o cerere de finanțare în cadrul CP.2 al POCA. AICPS este 
printre inițiatorii proiectului. 

- Îmbunătățirea relațiilor cu MDRAP, ISC și Asociațiile profesionle din administrația publică. 
- Încheierea unor protocoale de colaborare cu facultățile de construcții pentru susținerea 

dezideratelor Direcției Tehnice și Direcției de Certificare (pregătire profesională continuă, 
participarea/consultarea pentru elaborarea de coduri, ghiduri și îndrumătoare de proiectare, 
organizarea de conferințe și simpozioane tehnice). 

- Încheierea de protocoale cu alte organizații studențești din țară. 
- Dezvoltarea de relații de colaborare cu organizații profesionale puternice din străinătate. 
- Strângerea relațiilor profesionale cu inginerii din Republica Moldova. 

 

 Aspecte legate de Direcția Tehnică 

- Stabilirea unor programe de perfecționare continuă a membrilor asociației în parteneriat cu alte 
instituții 

- Organizarea de mese rotunde în cadrul asociației la nivel de sucursale pentru dezbaterea 
problemelor ce apar în proiectarea curentă 

- Elaborarea unor ghiduri pentru proiectarea curentă a construcțiilor în funcție de categoria de 
importanță și tipologie de structură 

- Continuarea organizării de cursuri on-line pentru membrii asociației 

- Constituirea unor grupuri de lucru pentru îmbunătățirea normelor de proiectare existente în 
momentul actual prin prisma proiectării curente 

- Elaborarea unui set de documente tehnice în sprijinul certificării inginerilor proiectanți de către 
AICPS 

- Susținerea membrilor AICPS pentru participarea acestora în diferite comisii de specialitate 
pentru elaborarea de norme, atestarea specialiștilor, etc. 

- Colaborarea cu facultățile de profil și alte instituții abilitate la elaborarea normelor de proiectare 

- Întocmirea unor documente explicative referitoare la codurile de proiectare curente pentru 
domeniile fundamentale și modul de aplicare al acestora 

- Informarea membrilor asociației asupra noutăților care apar în domeniul proiectării de structuri  

- Prezentări în cadrul facultăților de profil prin care studenții să cunoască noțiunile practice ale 
proiectării 



- Elaborarea de metodologii proprii AICPS pentru întocmirea proiectelor și expertizelor (conținut 
cadru minimal în conformitate cu legislația în vigoare), referate de verificare și expertizare tip. 

- Înființarea unui registru comun de evidență a proiectelor pentru membrii AICPS.  

  

 Dragoș Marcu 

 Lucian Melinceanu 

 Mihai Pavel 

 Dan Iancu 

 Cristian Onofrei 

 Daniel Purdea 

 

 


