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Q1 Se propune desfășurarea lucrărilor celei de a XXVIII-a Conferințe
Naționale pe cel puțin 2 zile, la sfârșitul săptămânii (joi și vineri). Există și
posibilitatea extinderii lucrărilor pe 2 1/2 zile, în cadrul primei părți a zilei

de sâmbătă putându-se organiza o vizită tehnică sau workshop-uri
tematice. Pentru ce variantă optați?

Answered: 19 Skipped: 0

TOTAL 19
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Desfășurarea lucrărilor Conferinței Naționale pe parcursul a două zile (joi-vineri)

Desfășurarea lucrărilor Conferinței Naționale pe parcursul a două 1/2 zile (joi-vineri-sâmbătă)
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15.79% 3

84.21% 16

Q2 Având în vedere calendarul sărbătorilor legale din 2018, precum și
procedura statutară, se propun pentru organizarea lucrărilor Conferinței

două optiuni la sfârșitul celei de-a doua și a treia săptâmăni din mai.
Pentru care dintre aceste opțiuni votați?

Answered: 19 Skipped: 0

TOTAL 19
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săptămâna 7-13 mai (ziua de vineri va fi 11 mai)

săptămâna 14-20 mai (ziua de vineri va fi 18 mai)
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94.74% 18

5.26% 1

Q3 Având în vedere experiența conferinței din 2017, Comitetul Executiv
al AICPS propune instituirea unei taxe de participare la Conferință, taxă

necesară acoperirii cheltuilelilor cu mesele de prânz dintre sesiuni, a
organizării votului electronic din cadrul Conferinței Naționale, precum și a
vizitei tehnice. Cuantumul propus al taxei este în intervalul 100-300 RON,
urmând să fie stabilite ulterior nivele diferite de pachete de taxe în funcție
de serviciile incluse, în acest ecart. Sunteți de acord cu instituirea acestei

taxe?
Answered: 19 Skipped: 0

TOTAL 19

# AM ALTĂ PĂRERE (VĂ RUGĂM JUSTIFICAȚI) DATE

1 Consider ca trebuie adoptata o taxa, dar care sa fie maxim 100 lei 1/15/2018 11:58 AM
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Am altă părere (vă rugăm justificați)
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Q4 Care considerați că trebuie să fie tema celei de a XXVIII-a conferințe
naționale a AICPS?

Answered: 16 Skipped: 3

# RESPONSES DATE

1 Statutul inginerului proiectant de structuri in cadrul legal actual si directii de actiune pentru AICPS. 1/21/2018 11:36 AM

2 Cresterea calitatii constructiilor printro legatura stransa intre proiectant , executant si organele de
control

1/20/2018 9:38 PM

3 Costr. inalte, descriere, proiect., exec..etc ( New York, Dubai, Abu Dhabi...etc ) 1/20/2018 10:56 AM

4 Cladiri inalte remarcabile: noi realizari in Romania 1/19/2018 1:09 PM

5 Rolul inginerului proiectant de structura in proiectarea moderna 1/18/2018 4:02 PM

6 Certificarea nationala a inginerilor proiectanti de structuri 1/16/2018 2:27 PM

7 Deontologie profesională. Conduită loială. Responsabilitate. Recâștigarea respectului pentru
profesiunea noastră.

1/15/2018 4:38 PM

8 Proiectarea romaneasca in contextul schimbarilor exigentelor normativelor nationale si
internationale

1/15/2018 12:51 PM

9 Reabilitari structuri istorice. 1/15/2018 11:58 AM

10 Probleme speciale in domeniul interventiilor de reabilitare-restaurare a cladirilor istorice. 1/15/2018 11:36 AM

11 Masuri-Actiuni pentru apararea si afirmarea PRESTIGIULUI PROFESIEI de I.C.P.S. - ca una din
PREMIZELE bunului mers al societatii romanesti, cea din domeniul constructiilor

1/15/2018 11:28 AM

12 Solutii structurale complexe si inovative 1/15/2018 10:57 AM

13 #100-Structurile constructiilor istorice in anul centenarului. 1/15/2018 9:18 AM

14 BIM in proiectarea structurilor, proiectare integrată , informatizarea in constructi 1/15/2018 8:20 AM

15 O legătură/interacțiunea între specialități (structură-arhitectură-instalații) 1/15/2018 7:49 AM

16 Cadrul legislativ al proiectarii in Romania. Viziune si practica 1/15/2018 12:06 AM
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