
Q1 Domnul Mihai Dragomir, Director
executiv interimar pentru probleme de

certificare, împreună cu domnul Dan Iancu
au prezentat, în cadrul ședinței din
04.05.2017,  un proiect privind noul

regulament pentru certificarea inginerilor
proiectanți pe trepte de competență. Una
dintre cele mai importante modificaări se

referă la numărul treptelor de competență.
Se propun 3 (2+1) trepte de competență în

loc de 4 (2+2). Aprobarea acestui
regulament va atrage modificarea

(completarea) documentului Reguli și
Proceduri de Funcționare ale AICPS, dar și

modificarea Dispozițiilor Executive. S-a
hotărât constituirea unei dezbateri mai

ample în cadrul AICPS privind forma finală
a Regulamentului de Certificare, astfel încât

la ședința următoare a Consiliului de
Conducere el să poată fi aprobat. Conform

art., 9.2 din Dispozițiile Executive ale AICPS
– Amendamente la Dispozițiile Executive –
procedura de modificare trebuie promovată
prin inițiativa a minim 75 membri ai AICPS

sau 2/3 din membrii votanți ai CC prezenți la
Ședința Consilului de Conducere (2/3 din

voturile exprimate).Prin prezenta se cere nu
aprobarea Regulamentului ci să vă

exprimați dacă sunteți de acord cu inițierea
procedurii de modificare a art 2.3.2 din

Dispozițiile Executive  care în loc de
certificarea pe 4 trepte de competență

(Independent, Senior, Verificator și Expert)
să prevadă 3 trepte (Membru Certificat

Asociat AICPS, Membru Certificat AICPS,
Maestru AICPS).Întrebare: Sunteți de acord
cu inițierea procedurii de amendare a art.

2.3.2. din Dispozițiile Executive ale AICPS?
Answered: 27 Skipped: 0
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74.07% 20

25.93% 7

Total 27

Da, sunt de
acord cu...

Nu, nu sunt de
acord cu...
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Answer Choices Responses

Da, sunt de acord cu inițierea procedurii de amendare

Nu, nu sunt de acord cu inițierea procedurii de amendare
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96.30% 26

3.70% 1

Q2 Prezentarea noului site AICPS de către
dl. Mihai Pavel, Director Executiv interimar
pentru Comunicare. Sunteți de acord ca pe
noul site să fie afișată adresa de e-mail a

membrilor ( în actuala versiune a site-ului,
adresa de mail este afișată)?

Answered: 27 Skipped: 0

Total 27

Da, sunt de
acord

Nu, nu sunt de
acord
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Da, sunt de acord

Nu, nu sunt de acord

3 / 9

Hotărâri ale Consiliului de Conducere al AICPS - vot în urma sedinței din
04.05.2017

SurveyMonkey



25.93% 7

74.07%
20

Q3 Prezentarea situației privind alegerile
președinților de sucursale AICPS pentru
exercițiul 2017-2019.În conformitate cu

Documentele Statutare precum și în
conformitate cu solicitările repetate

transmise sucursalelor în luna aprilie s-au
desfășurat alegeri în sucursalele legal
constituite, urmând ca Președinții de

Sucursală să facă parte din Consiliul de
Conducere pentru mandatul 2017-2019.

Excepție fac sucursalele Timiș și Dolj care
susținuseră (anunțat și aprobat) alegerile în

perioada imediat anterioară.Nu au
desfășurat alegeri de sucursală și nu și-au

desemnat reprezentanții pentru Consiliul de
Conducere următoarele sucursale: Bistrița

Năsăud, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj,
Vâlcea și Vrancea. Față de această situație,

vă rugăm să vă exprimați opinia:
Answered: 27 Skipped: 0

Total 27

Sucursalele
mai sus...

În vederea
informării...
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Answer Choices Responses

 Sucursalele mai sus amintite nu vor avea reprezentanți în Consiliul de Conducere pentru exercițiul 2017-2019;

În vederea informării sucursalele mai sus amintite vor avea reprezentanți în Consiliul de Conducere (ultimul Președinte ales sau desemnat în
legislaturile trecute), dar fără drept de vot;
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44.44%
12

40.74%
11

14.81% 4

Q4 În situația în care  ați optat pentru a
doua variantă la întrebare 3, sunteți de

acord ca în momentul în care își vor
desfășura ședințe de alegeri ale acestor

sucursale, Președinții lor să fie aprobați ca
membri cu drepturi depline de proxima
ședință a Consiliului de Conducere? (se
atrage atenția că schimbarea membrilor

Consiliului de Conducere) atrage procedure
destul de îndelungate la Judecătorie și la
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor)? În

situația în care ați votat pentru prima
variantă, vă rugăm indicați explicit acest

răspuns.
Answered: 27 Skipped: 0

Total 27

Da, sunt de
acord ca...

Nu, nu sunt de
acord ca...

Am optat
pentru prima...
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Answer Choices Responses

Da, sunt de acord ca Președinții de sucursale să fie aprobați ca membri cu drepturi depline la următoarea ședintă a Consilului de Conducere,
dacă își vor fi desfășurat alegeri până la acea dată

Nu, nu sunt de acord ca Presedinții de sucursale ce nu și-au desfășurat alegeri până la această dată să aibă reprezentanți cu drepturi depline în
Consiliul de Conducere

Am optat pentru prima variantă la întrebarea 3.
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100.00% 27

0.00% 0

Q5 Sunteți de acord ca până la 20% din
cuntumul cotizațiilor încasate să fie

redirecționate către sucursale – propunere
Lucian Melinceanu, Director Executiv

Administrativ (cheltuite la cererea și decizia
sucursalelor, în folosul acestora)?

Answered: 27 Skipped: 0

Total 27

Da, sunt de
acord

Nu, nu sunt de
acord
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Da, sunt de acord

Nu, nu sunt de acord
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100.00% 27

0.00% 0

Q6 Aprobați Bugetul Conferinței Conferinței
Naționale prezentat de dl. Lucian

Melinceanu la ședința din 04.05.2017?
Answered: 27 Skipped: 0

Total 27

Da, aprob
bugetul

Nu, nu aprob
bugetul
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Da, aprob bugetul

Nu, nu aprob bugetul
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85.19% 23

14.81% 4

Q7 Pentru premiile AICPS sunteți de acord
și cu acordarea unei sume în bani (Premiul

II 3000 RON, Premiul III 2000 RON,
Mențiune  1000 RON)? – (propunere Dragoș
Marcu). Se face precizarea că  pentru premii

s-au acumulat 4500 RON din taxe de
participare la concurs.  Se propune

suplimentarea fondului cu 1500 RON, din
bugetul AICPS.
Answered: 27 Skipped: 0

Total 27

Da, sunt de
acord

Nu, nu sunt de
acord
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Da, sunt de acord

Nu, nu sunt de acord
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100.00% 27

0.00% 0

Q8 Prin Decizia Comitetului Executiv noua
Comisie de Cenzori este alcătuită din:- Dl.
Eugen Dorobanțu;- D-na Cecilia Manea- D-

na Mihaela Teleman (economist, expert
contabil).Aprobați componența Comisiei de

Cenzori?
Answered: 27 Skipped: 0

Total 27

Da, aprob
componența...

Nu, nu aprob
componența...
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Answer Choices Responses

Da, aprob componența comisei de cenzori

Nu, nu aprob componența comisiei de cenzori
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