
100.00% 28

0.00% 0

0.00% 0

Q1 Conform prevederilor statutare, în anii electorali,la ședința
Consiliului de Conducere din luna ianuarie/februarie se vadesemna 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.În cadrul ședinței din 12.02.2019 au
fost propuși următorii membri AICPS pentru alcătuirea Comisei

Electorale 2019.1. Conf. Univ. Dr. Ing. Hortensiu Liviu CUCU2. Ing.
Radu POPA3. Ing. Eugen DOROBANȚUSunteți de acord cu această

propunere?
Answered: 28 Skipped: 1

TOTAL 28

Da

Nu

Mă abțin
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7.14% 2

50.00% 14

10.71% 3

7.14% 2

7.14% 2

3.57% 1

14.29% 4

Q2 S-a discutat, în cadrul ședinței, oportunitatea contractării unui
furnizor extern de servicii de construire strategie, comunicare și

vizibilitate externă, cu scopul îmbunătățirii vizibilității AICPS în mediul
ingineresc și public, prin tehnici specifice comunicării electronice. S-a

pus în discuție atât contractarea serviciilor în vederea promovării
Conferinței din 2019, cât și alternativa unui parteneriat de lungă durată,

cu furnizorul acestui tip de servicii. Oferta de servicii de analiză a
activății de comunicare a AICPS și a identificării de viitoare direcții de

promovare are o valoare orientativă de 2500 EURO.Credeți că?
Answered: 28 Skipped: 1

TOTAL 28

Ar trebui
contractat...

Ar trebui
contractat...

Ar trebui
demarate amb...

Ar trebui
încheiat un...

Nu cred că
AICPS ar tre...

Mă abțin

Nu am date
suficiente s...

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

ANSWER CHOICES RESPONSES

Ar trebui contractat furnizorul de servicii doar în vederea promovării Conferinței din acest an

Ar trebui contractat furnizorul de servicii în vederea promovării Conferinței din acest an și apoi analizată oportunitatea
continuării parteneriatului, în funcție de rezultate

Ar trebui demarate ambele activități în paralel

Ar trebui încheiat un parteneriat de lungă durată cu furnizorul de servicii

Nu cred că AICPS ar trebui să întreprindă demersuri în acest sens

Mă abțin

Nu am date suficiente să mă pronunț
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78.57% 22

3.57% 1

14.29% 4

3.57% 1

Q3 Dl. Ing Cristian ONOFREI a înaintat, spre analiza Consiliului de
Conducere, un material intitulat "Conducerea și asigurarea calității

serviciilor de proiectare", material elaborat în concordanță cu una dintre
direcțiile aprobate de Consiliul de Conducere, în anul 2018, ca fiind

prioritare pentru următoarea perioadă. Materialul a fost trimis pe mail,
tuturor membrilor Consiliului de Conducere, odată cu anunțarea

subiectelor ședinței din 12.02.2019. Considerați că acest material poate
reprezenta punctul de pornire(ideea de bază) pentru un document ce s-
ar putea constitui în opinia oficială a AICPS referitoare la acest subiect?

Answered: 28 Skipped: 1

TOTAL 28

Da

Nu

Mă abțin

Voi trimite
sugestii și...
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Da

Nu

Mă abțin

Voi trimite sugestii și comentarii referitoare la îmbunătătirea acestui material, în maxim 2 săptămăni
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60.71% 17

32.14% 9

7.14% 2

Q4 Considerați oportună convocarea unei  ședințe extraordinare a
Consiliului de Conducere al AICPS pentru discuții mai amănunțite

legate de materialul privind"Conducerea și asigurarea calității serviciilor
de proiectare", elaborat de către dl. Ing Cristian Onofrei, în viitorul

apropiat  (peste 2-3 săptămâni)?
Answered: 28 Skipped: 1

TOTAL 28

Da

Nu

Mă abțin
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32.14% 9

25.00% 7

0.00% 0

35.71% 10

3.57% 1

3.57% 1

Q5 În vederea demarării programelor de pregătire continuă, AICPS a
început discuții cu facultățile de construcții și furnizori privați de astfel

de servicii. Dintre aceștia, compania Allbim s-a arătat dispusă să
prezinte următoarele cursuri pentru membrii AICPS:1- ”Verificarea la
foc a elementelor structurale din oțel conform Eurocode ” 2- ”Curs de

proiectare a structurilor din sticlă conform Eurocode”. Cursurile sunt în
format electronic, conțin câte 8 ore de curs și seminar, iar

achiziționarea unui curs costă AICPS 4000 Euro.Considerați aceste
subiecte de interes pentru membrii AICPS?

Answered: 28 Skipped: 1

TOTAL 28

# AM O ALTĂ SUGESTIE (VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI) DATE

1 Consider ca aceste cursuri nu vor avea impactul scontat pentru inginerii din tara, deci vor fi bani
cheltuiti fara rost. Trebuie gasite cursuri de interes mai general cu impact mai mare asupra
inginerilor. As da cateva exemple: Structuri mixte otel beton; Structuri din lemn sau lemn
incleiat, tinandu-se seama de imbinarile acestora; Panze(prelate) pretensionate...

2/19/2019 11:00 AM

Da

Da, doar
subiectul 1

Da, doar
subiectul 2

Mă abțin

Nu

Am o altă
sugestie (vă...
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Da

Da, doar subiectul 1

Da, doar subiectul 2

Mă abțin

Nu

Am o altă sugestie (vă rugăm specificați)
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77.78% 14

22.22% 4

Q6 Dacă la întrebarea de mai sus (nr. 5) ați răspuns afirmativ,
considerați oportună achiziționarea acestor cursuri în vederea

distribuirii contra cost către comunitatea inginerilor de structuri în
general și cu reducere pentru membri?(În cazul în care nu ați răspuns

afirmativ, nu completați răspunsul la această întrebare)
Answered: 18 Skipped: 11

TOTAL 18

Da, pentru
toată...

Da, doar
pentru membr...

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

ANSWER CHOICES RESPONSES

Da, pentru toată comunitatea inginerilor de structuri și cu prețuri reduse pentru membrii AICPS

Da, doar pentru membrii AICPS
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70.00% 14

25.00% 5

5.00% 1

Q7 Dacă la întrebarea de mai sus (nr. 5) ați răspuns afirmativ,
considerați că pentru acest cost de achiziție și acest format de cursuri

ar fi oportun ca prețul de achiziție al unui curs pentru membrii AICPS să
fie de 475 lei, respectiv de 650 lei pentru nemembri? (În cazul în care
nu ați răspuns afirmativ, nu completați răspunsul la această întrebare)

Answered: 20 Skipped: 9

TOTAL 20

# AM O ALTĂ SUGESTIE (VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI) DATE

1 Da, 475 lei pentru membri. Nu - pentru nemembri. 2/18/2019 8:58 AM

Da

Mă abțin

Am o altă
sugestie (vă...
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Da

Mă abțin

Am o altă sugestie (vă rugăm specificați)
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