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Q1 În cadrul ședinței din 28.11.2019 a fost prezentată revizia
regulamentului premiilor AICPS în vederea înaintării acesteia  către votul

Consiliului de Conducere al AICPS. Materialul a fost trimis prin e-mail
înaintea ședinței Consiliului și a fost prezentat în cadrul ședinței. Sunteți

de acord cu aprobarea acestei revizii a regulamentului de premii al
AICPS?

Answered: 27 Skipped: 0

TOTAL 27

# DA, CU URMĂTOARELE OBIECȚII (VĂ RUGĂM SĂ LE PRECIZAȚI) DATE

1 Sunt de acord cu propunerea de regulament, insa si cu propunerea domnului Dorobantu de a face
diferentiere pe categorii: constructii noi si interventii pe constructii existente.
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18.52% 5

44.44% 12

3.70% 1

22.22% 6

11.11% 3

Q2 În cadrul ședinței din 28.11.2019 s-a propus constituirea, într-un prim
pas, a unui colectiv redacțional al revistei AICPS format din dl. conf. univ.

dr. ing. Hortensiu-Liviu Cucu (conducătorul colectivului), dr. ing. Mihai
Pavel, ing. Ovidiu Prodan. În paralel cu acest vot, se desfășoară un

sondaj de opinie la nivelul întregii comunități AICPS, în vederea
identificării membrilor dispuși de a fi parte a colectivului redacțional, în

vederea stabilirii unei componențe permanente a acestuia. De
asemenea, s-au discutat în cadrul ședinței aspecte legate de stabilirea

frecvenței anuale a revistei AICPS. Considerați că?
Answered: 27 Skipped: 0

TOTAL 27

# AM ALTĂ PROPUNERE (VĂ RUGĂM SĂ PRECIZAȚI) DATE

1 Propunerile le-am menționat. Poate să fie o revistă anuală și un newsletter lunar. Sau, mai bine,
dar chiar plecând de aici, hai să facem o revistă cu subiecte mai diverese, mai puțin elitiste, care
să apară cu o frecvență mai mare, iar o dată pe an putem publica un fel de Journal, cu un
caracter tehnic (științific) mai avansat și care neapărat să fie indexat.

12/2/2019 8:09 PM

2 ideal ar fi sa fie 4 numere anual daca se poate , daca nu varianta cu minim 2 12/2/2019 4:30 PM
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Revista ar trebui să aibă o apariție anuală (lansată cu ocazia Conferintei AICPS)

Revista ar trebui să aibă două apariții anuale (cu ocazia Conferinței AICPS și spre sfârșitul anului)

Revista ar trebui să aibă trei apariții anuale

Revista ar trebui să rămană la frecvența actuală de patru numere anuale

Am altă propunere (vă rugăm să precizați)
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3 Din punctul meu de vedere revista ar trebui să aibă cel puțin două apariții mai consistente (nu văd,
pentru (re)început să poată fi puse cap la cap mai multe numere) iar între cele două apariții
consistente fie încă cel puțin un număr „light”/interval. Deci în total 4 apariții. Două principale și
două „light”. Pentru aparițiile „light” ar putea fi adoptat eventual un format newsletter, cu articole tip
ce s-a mai întâmplat în domeniul construcțiilor, actualizări, frământări legislative, o colecție mai
consistentă și detaliată a postărilor social media, mersul pieței, preluări indicatori de la INS,
schimbări norme, comentarii primite de la membrii AICPS în diverse sondaje, etc etc

12/2/2019 10:20 AM
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