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92.92% 197

25.00% 53

20.28% 43

7.08% 15

10.85% 23

0.47% 1

0.00% 0

4.25% 9

Q1 Vă rugăm să specificați ramura de construcții în care activați
Answered: 212 Skipped: 0

Total Respondents: 212  

Proiectare

Verificare de
proiecte

Expertizare

Învățământ

Execuție

Producător de
materiale de...

Distribuitor
de materiale...

Alta (vă rugăm
să specificați)
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Proiectare

Verificare de proiecte

Expertizare
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Execuție

Producător de materiale de construcții/sisteme

Distribuitor de materiale de construcții/sisteme

Alta (vă rugăm să specificați)
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# ALTA (VĂ RUGĂM SĂ SPECIFICAȚI) DATE

1 Topografie si cadastru 4/9/2020 9:29 PM

2 Consultanta 4/9/2020 8:06 AM

3 Dirigentie de santier 4/8/2020 8:23 PM

4 Expertize tehnice judiciare - evaluari cladiri si constructii 4/8/2020 1:24 PM

5 proiectare, verificare, expertizare in domeniul reabilitarii monumentelor istorice. 4/8/2020 12:22 PM

6 Consultanta si suport pt investitori 4/8/2020 12:06 PM

7 VERIFICARI PR CERINTA E , AUDITOR ENERGETIC CLADIRI GRAD I 4/8/2020 11:21 AM

8 Vanzare software IDEA StatiCa pentru proiectare 4/8/2020 11:15 AM

9 Cercetare 4/8/2020 11:12 AM



Activitatea profesională în contextul actual

3 / 31

36.79% 78

7.55% 16

3.77% 8

8.96% 19

26.42% 56

13.68% 29

3.77% 8

8.02% 17

0.94% 2

Q2 În ce parte a țării vă desfășurați activitatea?
Answered: 212 Skipped: 0

Total Respondents: 212  

# ALTA (VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI) DATE

1 International 4/9/2020 8:06 AM

2 NEAMT ,IASI VRANCEA 4/8/2020 11:21 AM

București/Ilfov

Muntenia

Oltenia

Banat

Transilvania

Moldova

Dobrogea

Toată țara

Alta (vă rugăm
specificați)
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ANSWER CHOICES RESPONSES

București/Ilfov

Muntenia

Oltenia

Banat

Transilvania

Moldova

Dobrogea

Toată țara

Alta (vă rugăm specificați)
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62.26% 132

27.36% 58

2.83% 6

3.77% 8

2.36% 5

2.36% 5

Q3 Câți angajați sunt în compania (organizația) Dvs?
Answered: 212 Skipped: 0

Total Respondents: 212  
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11.79% 25

14.62% 31

17.45% 37

56.13% 119

Q4 Care este procentul de angajați care lucrează de acasă în condițiile
actuale?

Answered: 212 Skipped: 0

Total Respondents: 212  

Sub 10%

10-50%

51-90%

91-100%
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10-50%

51-90%

91-100%
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12.26% 26

15.09% 32

58.02% 123

14.62% 31

2.83% 6

Q5 Dacă cel puțin o parte din  angajații organizației  lucrează de acasă
cum apreciați ușurința muncii de acasă?

Answered: 212 Skipped: 0

Total Respondents: 212  

Este mai ușor
să se lucrez...

Este la fel

Nu este la fel
de ușor ca î...

Este complicat

Este extrem de
complicat
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Este mai ușor să se lucreze de acasă

Este la fel

Nu este la fel de ușor ca în cazul lucrului la sediu dar nu este foarte complicat

Este complicat

Este extrem de complicat
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6.13% 13

19.81% 42

32.08% 68

41.04% 87

3.30% 7

Q6 Dacă cel puțin o parte din  angajații organizației  lucrează de acasă
cum apreciați productivitatea muncii de acasă?

Answered: 212 Skipped: 0

Total Respondents: 212  

Este mai
productiv să...

Este la fel

Nu este la fel
de productiv...

Este mai puțin
productiv

Nu este
productiv de...
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Este mai productiv să se lucreze de acasă

Este la fel

Nu este la fel de productiv dar diferențele sunt nesemnificative

Este mai puțin productiv

Nu este productiv de loc
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75.47% 160

24.53% 52

16.51% 35

50.00% 106

0.47% 1

5.19% 11

Q7 Care este rolul d-vs în organizația din care faceți parte?
Answered: 212 Skipped: 0

Total Respondents: 212  
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Personal
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Altă situație
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0.94% 2

11.79% 25

37.74% 80

24.53% 52

14.62% 31

10.38% 22

Q8 Care este vârsta Dvs?
Answered: 212 Skipped: 0

Total Respondents: 212  

Sub 25 ani

26 - 30 ani

31 - 40 ani

41 - 55 ani

56 - 70 ani

Peste 70 ani
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2.83% 6

15.09% 32

63.68% 135

19.81% 42

Q9 Cum se vede din punctul d-vs de vedere profesional situația creată
de pandemia Covid 19?

Answered: 212 Skipped: 0

Total Respondents: 212  

Nu sunt
îngrijorat d...

Sunt preocupat
de situație ...

Sunt oarecum
îngrijorat,...

Sunt extrem de
îngrijorat,...
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Nu sunt îngrijorat de loc

Sunt preocupat de situație dar nu văd un motiv major de îngrijorare

Sunt oarecum îngrijorat, prevăd urmări negative moderate în ceea ce privește desfășurarea activităților profesionale

Sunt extrem de îngrijorat, consider că activitatea profesională va fi afectată în mod dramatic
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18.87% 40

1.89% 4

0.00% 0

0.00% 0

36.32% 77

43.40% 92

Q10 În organizația d-vs există una din situațiile următoare?
Answered: 212 Skipped: 0

Total Respondents: 212  

Personal în
izolare la...

Personal în
carantină

Personal
diagnosticat...

Personal
diagnosticat...

Altă situație

Nu exista
nicio astfel...
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Personal în izolare la domiciliu

Personal în carantină

Personal diagnosticat cu COVID 19 aflat în tratament la domciliu

Personal diagnosticat cu COVID 19 aflat în tratament la spital

Altă situație

Nu exista nicio astfel de situație
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35.85% 76

9.43% 20

17.45% 37

20.28% 43

16.04% 34

0.94% 2

Q11 Organizația în care activați trece printr-o perioadă de reducere a
activității?

Answered: 212 Skipped: 0

Total Respondents: 212  

Nu

Da, reducere
sub 10%

Da, reducere
de 11 - 25%

Da, reducere
de 26 - 50%

Da, reducere
de 51 -90%

Compania s-a
închis
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Compania s-a închis
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5.66% 12

34.43% 73

10.38% 22

7.55% 16

8.49% 18

22.17% 47

10.85% 23

1.89% 4

Q12 Dvs treceți printr-o perioadă de reducere a activității sau de
creștere a activității?

Answered: 212 Skipped: 0

Total Respondents: 212  

Activitatea a
crescut

Activitatea a
rămas constantă

Activitatea
s-a redus cu...

Activitatea
s-a redus cu...

Activitatea
s-a redus cu...

Activitatea
s-a redus cu...

Activitatea
s-a redus cu...

Nu mai am
activitate
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Activitatea a crescut

Activitatea a rămas constantă

Activitatea s-a redus cu până la 10%

Activitatea s-a redus cu până la 25%

Activitatea s-a redus cu până la 25%

Activitatea s-a redus cu până la 50%

Activitatea s-a redus cu până la 90%

Nu mai am activitate
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78.77% 167

18.40% 39

3.30% 7

Q13 Considerați că în compania Dvs. urmează o reducere de personal?
Answered: 212 Skipped: 0

Total Respondents: 212  

Nu

Da, dar nu
substanțială

Da, majoră
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Nu
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Da, majoră
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17.45% 37

5.66% 12

21.23% 45

48.58% 103

8.02% 17

Q14 Pe ce perioadă considerați că se vor materializa urmările
economice și profesionale ale situației actuale (pandemia Covid 19) în

organizația d-vs?
Answered: 212 Skipped: 0

Total Respondents: 212  

Nu știu

Nu cred că se
vor resimți

Pe o perioadă
de 6 luni

Pe o perioadă
de 1 an

Alt răspuns
(vă rugăm...
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Nu cred că se vor resimți

Pe o perioadă de 6 luni

Pe o perioadă de 1 an

Alt răspuns (vă rugăm detaliați)



Activitatea profesională în contextul actual

16 / 31

# ALT RĂSPUNS (VĂ RUGĂM DETALIAȚI) DATE

1 Răspunsul este cu, depinde. 4/17/2020 5:32 PM

2 3-4 ani 4/12/2020 9:54 PM

3 2 ani 4/9/2020 3:15 PM

4 2 ani 4/9/2020 2:46 PM

5 Prevăd modificări în funcționarea societății cu implicații economice pe o perioadă mai lungă
de 1 an și foarte greu de cuantificat.

4/9/2020 9:17 AM

6 Începând cu perioada sarbatorilor de craciun pana cel putin februarie 2022 4/8/2020 11:55 PM

7 1-2 ani 4/8/2020 5:48 PM

8 Perioada de 2 ani 4/8/2020 1:57 PM

9 Sunt pensionar 4/8/2020 1:31 PM

10 2 ani 4/8/2020 1:29 PM

11 2 ani 4/8/2020 1:26 PM

12 termen mediu 4/8/2020 1:09 PM

13 In primul an reducere severa a activitatii, apoi inca 1 an cu reducere moderata 4/8/2020 12:56 PM

14 2-3 ani 4/8/2020 12:25 PM

15 Se vor resimți in toate domeniile asemănător crizei economice din 2008 4/8/2020 12:12 PM

16 1.5 ani 4/8/2020 11:15 AM

17 2 - 5 ani 4/8/2020 11:12 AM
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57.55% 122

37.74% 80

4.72% 10

Q15 Compania sau organizația  Dvs. a avut probleme de aprovizionare
cu materiale, manoperă sau servicii  ca urmare a  situației actuale?

Answered: 212 Skipped: 0

Total Respondents: 212  

Nu

Da, dar nu
semnificative

Da,
semnificative
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ANSWER CHOICES RESPONSES
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Da, semnificative
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Q16 Care dintre următoarele măsuri au fost implementate în compania
sau organizația Dvs. ca urmare a situației actuale ?

Answered: 212 Skipped: 0

Niciuna

S-au anulat
toate...

S-au anulat
toate...

S-au anulat
vizitele la...

Curățenia
zilnică a...

Nu se mai
admit...
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pregătire a...
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fizică a...

Orar flexibil
de lucru

S-a închis
biroul

S-a pus la
dispoziție...

Concediu plătit

Concediu
neplătit

Șomaj tehnic

Interzicerea
călătoriilor

Lucrul de
acasă (pentr...

Lucrul de
acasă (parți...

Altă măsură
(vă rugăm...
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3.30% 7

48.58% 103

56.13% 119

24.06% 51

25.94% 55

36.32% 77

22.17% 47

37.26% 79

39.62% 84

18.87% 40

39.62% 84

4.25% 9

1.42% 3

8.02% 17

9.43% 20

49.06% 104

39.62% 84

3.30% 7

Total Respondents: 212  

# ALTĂ MĂSURĂ (VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI) DATE

1 Zoom-zăim 4/9/2020 3:27 PM

2 Lucru la birou cu distantare pentru un anumit prooect 4/9/2020 8:06 AM

3 OK 4/8/2020 7:23 PM

4 Reducerea programului de lucru cu reducerea salariului conform codului muncii 4/8/2020 1:47 PM

5 Pentru partea de proiectare s-a luat măsuri de igienizare suplimentare( curățenie și
dezinfectare a suprafețelor, spălarea mâinilor la fiecare acces înspre și dinspre accesul in
birou, pe partea de execuție, echipele de muncitori s-au separat în grupuri de maxim 3
persoane pe un spatiu de lucru în cadrul șantierelor și li s-au pus la dispoziție măști, mănuși
și au fost instruiți pentru intensificarea măsurilor de igienizare din cadrul santierelor

4/8/2020 12:12 PM

6 Concediu de ingrijirea copilului (echivalentul concediului medical in aceasta perioada). 4/8/2020 11:49 AM

7 Plan de afaceri pentru criza 4/8/2020 11:25 AM

ANSWER CHOICES RESPONSES

Niciuna

S-au anulat toate întâlnirile în persoană (fizice)

S-au anulat toate activitățile cu grupuri mari de persoane

S-au anulat vizitele la șantier sau participările la faze determinante

Curățenia zilnică a birourilor

Nu se mai admit vizitatori în birou

Proceduri de pregătire a personalului pentru absențele lungi de la birou și lucrul de acasă

Distanțarea fizică a personalului

Orar flexibil de lucru

S-a închis biroul

S-a pus la dispoziție dezinfectant pentru mâini

Concediu plătit

Concediu neplătit

Șomaj tehnic

Interzicerea călătoriilor

Lucrul de acasă (pentru toată lumea)

Lucrul de acasă (parțial, personalul esențial rămâne la birou)

Altă măsură (vă rugăm specificați)
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13.21% 28

4.25% 9

12.26% 26

27.83% 59

24.53% 52

16.51% 35

34.91% 74

4.25% 9

Q17 Pentru care din situațiile de mai jos compania sau organizația 
Dvs.  a luat în considerare scenarii posibile?

Answered: 212 Skipped: 0

Total Respondents: 212  

Absență majoră
a personalului

Concedii
medicale...

Identificarea
furnizorilor...

Prioritizarea
clienților

Suspendarea
lucrului

Nu știu

Nu există
scenarii leg...

Altă situație
(vă rugăm...
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ANSWER CHOICES RESPONSES

Absență majoră a personalului

Concedii medicale extinse

Identificarea furnizorilor alternativi

Prioritizarea clienților

Suspendarea lucrului

Nu știu

Nu există scenarii legate situațiile de mai sus

Altă situație (vă rugăm specificați)
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# ALTĂ SITUAȚIE (VĂ RUGĂM SPECIFICAȚI) DATE

1 Nu-i cazul facem expertiza tehnice și verificări de docuemntații 4/9/2020 6:30 PM

2 Micsorarea nr de investitii 4/8/2020 8:23 PM

3 reducere la 1/2 a salariilor 4/8/2020 2:37 PM

4 reducerea timpului de lucru in functie de contractele in derulare. 4/8/2020 2:05 PM

5 Somaj 4/8/2020 1:47 PM

6 reducerea incasarilor, restrangerea personalului 4/8/2020 1:26 PM

7 Disponibilizari de personal sau reducere drastica ore de lucru pentur a putea pastra
personalul complet

4/8/2020 11:26 AM

8 Trecere totala pe Bim 4/8/2020 11:25 AM

9 PRIMIREA DOCUMENTATIILOR PRIN MAIL ,PENTRU VERIFICARE 4/8/2020 11:21 AM
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Q18 Vă rugăm să ne spuneți dacă sunt alte probleme sau situații
profesionale  pe care doriți să le împărtășiți

Answered: 100 Skipped: 112
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# RESPONSES DATE

1 Cele douã ore/zi pt. pers. cu vârsta mai mare de 65 ani sunt insuficiente >> frustare mare ca
sã nu spunem altceva !.

4/21/2020 2:50 PM

2 Nu sunt momentan. 4/18/2020 4:16 PM

3 Treptat toate santierele se inchid si nu se intrevede un cadru temporal in care activitatea se
va relua! prin urmare treptat nu o sa mai avem de lucru nici in birourile de proiectare!

4/14/2020 11:08 AM

4 nu 4/13/2020 6:37 PM

5 Reducerea substanțiala a clientilor noi. 4/11/2020 6:44 PM

6 Nu 4/10/2020 7:25 PM

7 nu nu sunt alte probleme, chestionarul le-a atins in mare pe toate 4/10/2020 6:18 PM

8 Nu 4/9/2020 11:03 PM

9 Nu 4/9/2020 10:35 PM

10 Neincasarea facturilor emise 4/9/2020 9:29 PM

11 Nu 4/9/2020 7:28 PM

12 Nu este cazul acum 4/9/2020 6:30 PM

13 Cred că este esențial să mergem spre o digitalizare a documentațiilor și a fluxului acestora.
Cred că sunt momente critice în care trebuie să ne exprimăm (ca grup) și să susținem
integritatea profesională

4/9/2020 3:50 PM

14 semnarea electronica a documentatiei ar ajuta foarte mult si ar usura munca 4/9/2020 3:17 PM

15 Nu sunt asa situati 4/9/2020 3:16 PM

16 nu 4/9/2020 12:46 PM

17 Predarile fizice si circulatia documentelor si documentatiilor sun dificile 4/9/2020 9:33 AM

18 Nu 4/9/2020 8:35 AM

19 Nu 4/9/2020 8:06 AM

20 NU SUNT SUFICIENTI EXPERTI TEHNICI SUB 50 ANI 4/9/2020 7:57 AM

21 Proiectele sunt dependente de lucrul cu autoritatile publice pentru definitivarea de solutii
tehnice sau emiterea de avize, platile sunt de cele mai multe ori conditionate de emiterea
avizelor, predarile documentatiilor sunt necrsare a fi predate in original cu semnaturi si
stampile si nu exista posibilitatea de predare in forma electronica, inaccesibilitatea lucrului cu
verificatori se proiecte sau experti tehnic - majoritatea au suspendat activitatea complet sau
nu lucreaza cu "publicul"

4/9/2020 1:40 AM

22 Problema principala o constituie lipsa semnaturii electronice a proiectantilor dar si a
verificatorilor de proiecte. In aceeasi idee, lipsa unui cadru legislativ care sa permita
predarea proiectelor exclusiv in varianta electronica, in special proiectele cu autoritatile
publice.

4/8/2020 11:46 PM

23 Încasările întârzie sau deloc, unele comenzi s-au anulat, proiecte noi aproape deloc. 4/8/2020 10:38 PM

24 Chiar dacă s-a luat decizia șomajului tehnic, personal țin legătura permanent cu beneficiarii
și constructorii lucrărilor aflate în execuție, pentru a nu fi blocate.

4/8/2020 10:37 PM

25 Nu sunt 4/8/2020 10:26 PM

26 Estimam ca in perioada verii se va diminua masiv cererea pentru activitatile pe care le
prestam

4/8/2020 9:28 PM

27 am impresia ca se vor face transformari mari in urmatorii 2-3 ani ,transformari care vor
afecta birourile mici de proiectare si societatile de executie cu 10-25 angajati

4/8/2020 8:36 PM

28 Nu 4/8/2020 8:23 PM

29 CONTRACTE 4/8/2020 7:23 PM

30 Nu 4/8/2020 7:08 PM

31 - 4/8/2020 6:41 PM
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32 Nu 4/8/2020 6:11 PM

33 din cauza lucrului pe plan extern si a instabilitatii mediilor economice respective, nu se stie
cat si cum vom continua in formula completa si la capacitate maxima.

4/8/2020 5:48 PM

34 Activele bunuri proprietate publică, care au fost înstrăinate contrar prevderilor constituției, să
fie naționalizate iar iar cei care au înstrăinat bunurile pproprietate publică să fie aduși în fața
instanțelor de judecată. Să avem planuri de dezvoltare în perspectivă a țării necesare
dezvoltatării economice și sociale a țării. Munca să fie măsurată și retribuită corespunzător.
Să avem industrie cu capital românesc și sistem bancar cu capital românesc care să
finanțeze dezvoltarea nu să facă camătă. Să nu mai exportăm materii prime, grâu, bușteni,
cherestea, etc. Înaintașii noștri exemplu istoricul A.D. Xenopol, poetul, ziaristul M. Eminescu,
alți patrioți, încă din secolul 19 au atras atenția că trebuie să prelucrăm materia primă în țară
pentru a crea plusvaloare prin activitatea oamenilor, locuri de muncă. Exemplu, corupția de
la Romsilva, legile proaste în domeniu, cârdășia unor politicieni a făcut ca pădurile României
să fie lichidate parțial de către Holzindustrie Schweighofer companie cu capital din Austria,
cu activitate în prelucrarea materialelor lemnoase(bușteni) în România din 2002 cu fabrici de
cherestea la Reci, Rădăuți, Sebeș, Comăneșt și o fabrică de panouri din lemn masiv la Siret.
Exemplele sunt multiple. Cum să conduci d.p.d.v. economic o țară când nu ești prpoprietar
pe activele țării ?.

4/8/2020 5:41 PM

35 acest chestionar ar trebui repetat peste 8 saptamani si ar trebuie comparate rezulatele pt
urmarirea evolutiei...

4/8/2020 5:31 PM

36 Ni 4/8/2020 4:59 PM

37 Sunt probleme in ceea ce priveste autorizarea lucrarilor de constructii avand in vedere ca nu
este pus la punct un sistem online de depunere a documentatiilor.

4/8/2020 4:42 PM

38 Am observat ca unele firme mari au făcut reduceri de personal. Chiar am o cunoștința care a
fost concediat. Asta ma face sa cred ca in perioada următoare vor fi tot mai puține investiții.

4/8/2020 4:34 PM

39 nu 4/8/2020 4:24 PM

40 - 4/8/2020 4:08 PM

41 Proiect de executie suspendat de catre Beneficiar din cauza scaderii comenzilor sale 4/8/2020 3:38 PM

42 nu 4/8/2020 3:32 PM

43 fara criza existenta ar trebui partea de verificare a documentatiilor trecute in online si
conexate in timp real cu baza de date a ministerului

4/8/2020 3:16 PM

44 nu 4/8/2020 3:11 PM

45 LIPSA ADAPTARILOR LEGISLATIVE SI PROCEDURALE CU PRIVIRE LA DIGITALIZAREA
RELATIILOR CU INSTITUTIILE STATLUI, SEMNATURII, ETC.

4/8/2020 3:01 PM

46 Nu 4/8/2020 2:49 PM

47 Nu 4/8/2020 2:38 PM

48 Nu 4/8/2020 2:37 PM

49 nu sunt 4/8/2020 2:14 PM

50 Nu 4/8/2020 2:13 PM

51 nu 4/8/2020 2:05 PM

52 Precum în 2008, construcțiile vor avea cel mai mult de suferit din cauza acestei pandemii.
Activitatea în construcții va reveni la normal la fel de greu.

4/8/2020 1:57 PM

53 - 4/8/2020 1:47 PM

54 Verificarea documentatiilor de catre verificatorii de proiect este practic imposibila, multi
verificatori, datorita grupei de varsta de risc, si-au suspendat activitatea.

4/8/2020 1:41 PM

55 nu 4/8/2020 1:37 PM

56 Nu 4/8/2020 1:32 PM

57 Verificarea proiectelor. Cunoasteti varsta media a verificatorilor si faptul ca ultimul examen a
fost facut sa nu fie trecut, fara legaturi reale cu activitatea de verificare a proiectelor.

4/8/2020 1:32 PM

58 nu 4/8/2020 1:29 PM

59 clientii intarzie platile mai mult decat de obicei 4/8/2020 1:26 PM
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60 INSPECTIA pe teren numai in cadrul EXPERTIZEI judiciare 4/8/2020 1:24 PM

61 nu 4/8/2020 1:22 PM

62 Nu. Ne dorim sa continue investitiile si proiectarea, momentan insa nu am ofertat nimic, deci
slabe sanse de contracte noi.

4/8/2020 1:09 PM

63 Lucrez singur, la monumente am colaboratori di Cluj 4/8/2020 1:02 PM

64 O problema majora pentru noi ar fi dependenta documentatiilor fizice printate care trebuiesc
la randul lor stampilate / semnate fizic de catre toti inginerii si apoi transmise la beneficiar. O
solutie mult mai simpla ar fi aparitia semnaturilor electronice pentru verificatori / experti si
implementarea acestora.

4/8/2020 12:45 PM

65 Nu 4/8/2020 12:36 PM

66 Domeniul constructiilor nu este protejat deloc. 4/8/2020 12:31 PM

67 Deocamdata nu! 4/8/2020 12:06 PM

68 Nu sunt alte prpbl 4/8/2020 11:57 AM

69 Nu 4/8/2020 11:56 AM

70 Nu am ceva special 4/8/2020 11:52 AM

71 Mi-e teama ca onorariile proiectantilor vor scadea din nou, tocmai cand parca incepusera sa
creasca.

4/8/2020 11:49 AM

72 nu este cazul 4/8/2020 11:47 AM

73 NU 4/8/2020 11:44 AM

74 Nu sunt 4/8/2020 11:42 AM

75 Cei din santiere pot respecta distantarea sociala daca lucreaza? 4/8/2020 11:40 AM

76 Deocamdata in domeniul meu de activitate nu am intampinar probleme. 4/8/2020 11:39 AM

77 Este important sa nu ne panicam si sa mentinem activitatea ,chiar redusa. 4/8/2020 11:37 AM

78 multa sanatate la toata lumea si stiti cantecul "De-as mai duce-o pana la toamna" 4/8/2020 11:36 AM

79 Nu 4/8/2020 11:34 AM

80 nu 4/8/2020 11:32 AM

81 Arhitectii/beneficiarii refuza sa plateasca serviiile prestate . 4/8/2020 11:27 AM

82 Lipsa masurilor economice pentru socitatile primate mici, de ex. amanare plata impozite,
avind in vedere ca personalul bugetar(90%) nu isi desfasoara aprope de loc activitatea
curenta, dar primesc salar integral. Este o evidenta tratare discriminatorie intre angajati de
stat si angajati in domeniul privat.

4/8/2020 11:26 AM

83 Blocaje incasari de la furnizori (majoritatea), Necesitatea participarii la fazele de control din
santiere (tb asigurata permanenta la birou de catre mien, in calitate de administrator),
Blocarea tuturor institutiilor publice legate de activitatea noastra (ISC, avizatori),
Imposibilitatea vizarii documentatiilor tehnice de catre verificatori sau experti (majoritatea
sunt cu varsta peste 65 de ani si sunt in autoizolare).

4/8/2020 11:26 AM

84 Sa luam atitudine și sa facem front comun pentru a creste calitatea in Constructii ptr ca
sustenabilitatea alt fel nu se poate realiza.alinante cu alte grupări din breasla altfel nu avem
putere de lobby

4/8/2020 11:25 AM

85 NU 4/8/2020 11:21 AM

86 sa fie acceptate documentatii online cu semnatura electronica 4/8/2020 11:20 AM

87 Modul de administrare a licentelor cu personal la birou vs lucru de la distanta are implicatii
financiare in partajarea licentelor si prezinta o piedica majora in trecerea la modul de lucru
home office. SI acesta este o sursa a ineficientei.

4/8/2020 11:18 AM

88 Nu 4/8/2020 11:18 AM

89 Nu sunt 4/8/2020 11:17 AM

90 Nu sunt alte probleme. 4/8/2020 11:16 AM
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91 nu este cazul 4/8/2020 11:13 AM

92 Nu 4/8/2020 11:12 AM

93 Obligativitatea vs. Eliminarea vizitelor de santier din punvt de vedere legislativ. 4/8/2020 11:12 AM

94 De 2 saptamanai 0 clienti noi sau macar telefoane 4/8/2020 11:11 AM

95 Imposibilitatea prezentării proiectelor la verificatori și experți. Experții sunt persoane fizice
care de obicei au și o vârstă înaintată. Nu știu să folosească mailul și calculatorul, nu au
personal angajat, se întârzie proiectele din cauza lor. Nu putem preda proiectele la
verificatori că sunt prea puțini atestați la noi în județ pentru anumite cerințe.

4/8/2020 11:10 AM

96 n/a 4/8/2020 11:10 AM

97 Nu sun probleme. 4/8/2020 11:09 AM

98 Nu 4/8/2020 11:08 AM

99 Nu 4/8/2020 11:08 AM

100 NU 4/8/2020 11:04 AM
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Q19 Vă rugăm să ne comunicați dacă aveți sugestii legate de cum se
poate implica activ AICPS în sprijinul comunității inginerilor proiectanți

în situația curentă create de pandemia Covid 19
Answered: 101 Skipped: 111
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# RESPONSES DATE

1 Organizarea unei conferinte online a AICPS unde sa se prezinte cateva proiecte si lucrari
stiintifice.

4/18/2020 4:16 PM

2 Poate reusiti sa interveniti pe langa ministere sau alti factori de decizie, sa se poata relua
trepat lucrul in domeniul constructiilor cu luarea unor masuri de preventie in ceea ce priveste
posibilitatea transmiterii virusului!

4/14/2020 11:08 AM

3 Acces gratuit la "webminarii" 4/13/2020 6:37 PM

4 promovarea seminariilor desfasurate in aceasta perioada de diferite firme (deviza, softuri
programare)

4/12/2020 10:44 AM

5 - 4/11/2020 6:44 PM

6 E o perioada optima pt cursuri online .. 4/11/2020 8:59 AM

7 Nu 4/10/2020 7:25 PM

8 nu 4/10/2020 6:18 PM

9 In opinia mea, ar trebui o miscare mai puternica pentru schimbarea sistemului de lucru chiar
si dupa terminarea epidemiei. Semnatul si stampilatul planurilor este un sistem care poate fi
eliminat. Verificatorul si sau expertul de proiect pot sa emita un borderou cu lista pe planuri
verificate si cu avizul (pozitiv, negativ, cu observatii etc) care se ataseaza la dosar. Planurile
si documentele pot fi transmise astfel doar electronic. Sigur se poate crea o baza de date la
nivel isc sau la primarii unde se pot incarca versiunile oficiale ale proiectelor si modificarile
lor impreuna cu avizele date de experti si verificatori. Astfel se elimina o parte insemnata din
"birocratie" si se stabilete o modalitate de lucru mult mai practica. Aceasta metoda de lucra
exista in alte tari si functioneaza foarte bine (ex: Franta). Planurile pe hartie sunt exigente
rare in contactul cu autoritatile, acestea fiind prezente doar pe santier in scop pur practic
pentru sedul de santier, dulgher, fierar....

4/10/2020 12:30 PM

10 Nu 4/9/2020 11:03 PM

11 Consultanta profesională on line la cerere 4/9/2020 10:35 PM

12 Poate prin elaborarea unor proceduri de lucru pe diverse teme, prin elaborarea unkr
proceduri de buna practica si comunicare intre diversele parti participante in finalizarea unui
proiect de constructii.

4/9/2020 9:29 PM

13 Nu 4/9/2020 7:28 PM

14 Având în vedere OG20/1994 republicată Legea 170/2019 , numărul redus de experti tehnici
interveniti la guvern că în situațiile acestea să ne putem deplasa ( cu toate documentele
necesare ,ordin de deplasare,adeverinte,etc)în județele limitrofe și nu numai unde este
nevoie de expertiza noastră.Sunt județe care n au experti tehnici.

4/9/2020 6:30 PM

15 Dacă oamenii stau acasă au nevoie de antrenare. Susținerea unei activități iteractive pe
rețele de socializare.

4/9/2020 3:50 PM

16 Rezolvarea problemei semnăturii digitale, cursuri online 4/9/2020 3:27 PM

17 intocmirea unnui ghid legat de folosirea semnaturii electronice in documente. 4/9/2020 3:17 PM

18 Sprijinul ramurii de constructii, sustinerea lucrului in santiere chiar si in perioada de
pandemie.

4/9/2020 3:16 PM

19 Comunicari online cu noutatile legislative si recomandari - dupa modelul OAR 4/9/2020 12:46 PM

20 nu 4/9/2020 12:46 PM

21 Nu 4/9/2020 8:35 AM

22 Nu 4/9/2020 8:06 AM

23 SA PROMOVEZE IN RANDUL INGINERILOR CONCEPTE CORECTE DE EXPERTIZARE
CLADIRI

4/9/2020 7:57 AM

24 Reglementarea semnaturilor electronice pentru toate categoriile de specialisti implicati 4/9/2020 1:40 AM

25 Cred ca AICPS ar putea propune un proiect legislativ care sa sustina posibilitatea predarii
electronice a proiectelor, semnate electronic de ingineri si de verificatori. SI acest lucru ar fi
pozitiv sa fie implementat nu numai pe perioada pandemiei, ci si ulterior. Chiar se poate
ajunge in situatia in care un proiect de autorizatie de construire sa poata fi trimis electronic
iar avizele, acordurile si A.C. sa poata fi emise electronic.

4/8/2020 11:46 PM
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26 Organizarea de informări online asupra unor prevederi cuprinse in noile coduri de proiectare
si expertizare

4/8/2020 10:58 PM

27 Consider că pentru a nu avea parte de o cădere semnificativă a sectorului, trebuie făcut
înțeles autorităților că după această perioadă dificilă este nevoie de investiții serioase în
infrastructură (civile, căi ferate, drumuri și poduri, construcții hidro și nu doar alimentări cu
apă și canalizări) pentru repornirea motorului economic. Prețurile aferente pentru proiectare
de multe ori sunt destul de mici și termene extrem de scurte, lucru care duce la lacune în
calitatea proiectului. Toate acestea pot fi îndreptate doar de autoritățile centrale.

4/8/2020 10:37 PM

28 Cursuri de formare online profesionala (pe bani sau gratuite) 4/8/2020 10:26 PM

29 Conferinta video pentru stabilirea grupurilor de lucru active, propuneri de schimbari
administrative, decizii coerente, transparente si corecte pentru reorganizarea conferintei
AICPS (inclusiv returnarea taxelor de participare deja platite de catre participanti)

4/8/2020 9:28 PM

30 o parte dintre absolventii facultatii se plafoneaza din cauza zonei din tara unde activeaza,
parerea mea este ca AICPS impreuna cu conducerea facultatilor sa incerce colaborarea cu
toti absolventii indeferent de virsta ,informarea ,realizare de cursuri de perfectionare ,si alte
activitati pentru a mentine inginerul la un nivel optim de perfectionare,indiferent daca este
sau nu membru AICPS cu

4/8/2020 8:36 PM

31 NU 4/8/2020 7:23 PM

32 Sa realizeze dezbateri prin intermediul internet, legate de probleme actuale de proiectare a
structuri lot.

4/8/2020 7:08 PM

33 - 4/8/2020 6:41 PM

34 Nu 4/8/2020 6:11 PM

35 asigurari de somaj, intocmirea unor registre profesionale in care inginerii sa fie inscrisi si pe
baza carora sa se faca o prioritizare si o dirijare a lucrarilor la nivel de organizatie. Sa se
ceara protectie sociala prin lege a inginerilor proiectanti, dat fiind ca unii sunt freelanceri,
deci loviti din toate directiile la fiecare problema economica la nivel de tara.

4/8/2020 5:48 PM

36 Să insistăm ca factorii de decizie din România să demareze planuri de dezvoltare în
perspectivă a țării.

4/8/2020 5:41 PM

37 pana cand AICPS nu are putere de decizie, nu cred ca se poate implica in a schimba sau
imbunatati ceva

4/8/2020 5:31 PM

38 Organizarea de informări online asupra unor prevederi cuprinse in noile coduri de proiectare
si expertizare

4/8/2020 5:02 PM

39 Nu 4/8/2020 4:59 PM

40 Se poate lucra la un proiect de lege in care sa se poata face depunerea online a
documentatiilor pentru autorizarea lucrarilor de constructii ,asta incluzand relatiile atat cu
primariile cat si cu institutiile care emit avize necesare obtinerii autorizatiei de construire.

4/8/2020 4:42 PM

41 nu 4/8/2020 4:24 PM

42 Daca tot a scazut volumul de lucru se pot face tine mai multe cursuri de pregatire
profesionala pe toate laturile (legislativ, organizare, proiectare, programe calcul, etc)

4/8/2020 4:04 PM

43 Cursuri on-line 4/8/2020 3:38 PM

44 in multe feluri 4/8/2020 3:32 PM

45 crearea unei baze de date unice intre proiectanti - specialitati ( topo si geo ) - verificatori -
experti

4/8/2020 3:16 PM

46 Informarea cat mai precisa a prestatorilor cu conditiile ce trebuiesc luate pentru continuarea
activitatii profesionale

4/8/2020 3:13 PM

47 nu stiu 4/8/2020 3:11 PM

48 PROPUNERI LEGISLATIVE PT FACILITAREA LUCRULUI DE LA DISTANTA 4/8/2020 3:01 PM

49 Probleme se vor crea la ieșirea din aceasta situație legată de reluarea activității tuturor
agenților economici din toate domeniile

4/8/2020 2:49 PM

50 Nu 4/8/2020 2:38 PM

51 Nu am. Eventuala aderare facila si creare unei baze solide de formare profesionala continua. 4/8/2020 2:13 PM
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52 cursuri de perfectionare. 4/8/2020 2:05 PM

53 Ar fi o perioadă favorabilă webminariilor. Formarea continuă a inginerilor este importantă și
sunt sigur că sunt mulți ingineri interesați de așa ceva.

4/8/2020 1:57 PM

54 Rezolvarea facilitatilor la urmarirea executiei proiectelor 4/8/2020 1:52 PM

55 - 4/8/2020 1:47 PM

56 Modalitate de verificare a proiectelor de verificatori atestati, folosind semnatura electronica
atasat la certificatul de verificator (gasita o solutie in acest sens). Facilitarea circuitului
documentelor la avizatori, primarii, etc. folosind declaratii pe proprie raspundere sau alte
modalitati de a nu bloca activitatea de constructii.

4/8/2020 1:41 PM

57 Similar ca in cazul politelor de asigurare profesionala, ar fi util ca AICPS sa negocieze cu
furnizorii de semnaturi digitale

4/8/2020 1:40 PM

58 Nu 4/8/2020 1:32 PM

59 Reguli clare de organizare a activitatii care sa se aplice la toata lumea. 4/8/2020 1:32 PM

60 Să fie actualizată și adusă la zi aplicația ”Encipedia” 4/8/2020 1:31 PM

61 sustinerea recunoasterii documentatiei electronice in proiectare, intampinari catre autoritati
privind dificultatile de lucru si reducerea activitatii in domeniul proiectarii (facilitati fiscale,
dezvoltare proiecte prin achizitii simplificate si TRANSPARENT si CORECTE)

4/8/2020 1:26 PM

62 O singura sugestie, a se transmite o serie de materiale pentru studiu individual. Sanatate 4/8/2020 1:24 PM

63 cursuri online 4/8/2020 1:22 PM

64 Promovarea membrilor la nivel national pentru a aduce contracte noi si colaborari. O
platforma usor accesibila pentru orice investitor.

4/8/2020 1:09 PM

65 Nu am idei, aveți grijă de sănătate ! Doamne ajută....... 4/8/2020 1:02 PM

66 Semnaturi electronice ale documentatiilor acceptate de catre institutiile de stat si
implementarea semnaturilor electronice pentru verificatori / experti si proiectanti.

4/8/2020 12:45 PM

67 not for the moment 4/8/2020 12:36 PM

68 termenele de predare a documentatiilor nu au fost prelungite, dar in institutii nu se prea
lucreaza. Ar trebui solicitat prelugirea automata a certificatelor de urbanism si a avizelor in
situatia data. Prelungirea termenelor pentru predarea lucrarilor obtinute prin licitatii

4/8/2020 12:31 PM

69 mai multe cursuri online pentru folosirea timpului pentru perfectionare profesionala.
eventuale programe de reconversie

4/8/2020 12:15 PM

70 Problema prezentei fizice la controlul de calitate. Trebuie gasita o alternativa legala.
Deocamdata este obligatie legala.

4/8/2020 12:06 PM

71 Nu as putea spune 4/8/2020 11:57 AM

72 Mai multe cursuri online in aceasta perioada 4/8/2020 11:56 AM

73 Mese rotunde pe baza situației și urmărilor acesteia 4/8/2020 11:52 AM

74 Probabil cel mai facil ar fi exemplul dat de furnizorii de solutii software care zilelel astea se
intrec in tot felul de oferte de webinarii. Pentru asta probabil trebuie sa existe conferentiari
doritori de a preda unele cursuri. Binevenita este si initiativa cu abonamentele de semnatura
electronica. Din chhestionarul acela cu semnatura electronica nu am gasit referire la unitatea
de timp la care se face referire (1 luna, 1 an, 3 ani)

4/8/2020 11:49 AM

75 nu stiu 4/8/2020 11:47 AM

76 . 4/8/2020 11:42 AM

77 Nu am momentan idei in acest sens. 4/8/2020 11:40 AM

78 Cel mai probabil problemele vor aparea in lunile de vara. Atunci este indicat repetarea
chestionarului. Multumim pentru implicare

4/8/2020 11:39 AM

79 Prin informatii profesionale si legislative care sa mentina breasla unită. 4/8/2020 11:37 AM

80 Continuarea pe cat posibil a demersurilor incepute initial 4/8/2020 11:36 AM

81 Nu 4/8/2020 11:34 AM

82 nu 4/8/2020 11:32 AM
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83 Recomndari cu recuperarea banilor 4/8/2020 11:27 AM

84 Nu stiu, nu cred ca aveti ce face mai mult. 4/8/2020 11:26 AM

85 Sustinerea unor modificari legislative care sa permite depunerea onlne a tuturor
documentatiilor tehnice (nu toate autoritatile accepta asa ceva), Sustinerea semnaturii
electronice (stiu ca este deja o preocupare in acest sens)

4/8/2020 11:26 AM

86 De a creste nivelul de cunoștințe a proiectanților din tara!!! Prin diferite ore practice pe care
putem folosi imediat exemplu foarte bun a fost cursul geotehnician și fundații . Se pot pe
zoom mini conferințe cu exemple concrete studiu de caz!

4/8/2020 11:25 AM

87 NU STIU , DEOARECE TREBUIE SA STAM IZOLATI 4/8/2020 11:21 AM

88 Am un numar de sugestii. Pentru a vi le pune la dispozitie, va rog sa ma contactati la
alexandrusimoc@gmail.com

4/8/2020 11:19 AM

89 Identificarea oportunitatilor create de aceasta situatie si transformarea lor in avantaje. 4/8/2020 11:18 AM

90 - 4/8/2020 11:18 AM

91 Eliminarea drumurilor la autoritățile publice 4/8/2020 11:17 AM

92 Promovarea cursurilor profesionale, promovare cursuri de marketing si management pentru
ingineri sa inteleaga ca pretul de proiectare trebuie calculata in functie de timpul consumat,
cu n mijloace utilizate, etc. Promovarea importantei inginerului structurist ca deocamdata
doar arhitectul, instalatiile si finisajele sint importante la o investitie.

4/8/2020 11:15 AM

93 ar fi indicat sa se implementeze semnatura electronica profesionala care sa se poata aplica
atat pe suport digital cat si pe suport listat(ex.cod bare criptat, sau alte forme)

4/8/2020 11:12 AM

94 ... 4/8/2020 11:12 AM

95 Ghid de lucri privind controlul pe santier, faze determinante, receptii, in contextul ISC 4/8/2020 11:12 AM

96 nu am idee 4/8/2020 11:11 AM

97 S-ar putea modifica legislația din construcții astfel încât verificarea proiectelor să se facă și
de persoane juridice, nu doar de persoane fizice. Mi se pare mult mai ok ca proiectele să fie
verificate de către o firmă (autorizată eventual de către Minister sau ISC) precum firmele
autorizate ISU. Verificarea se poate face o singură dată pentru o lucrare, verificare care ar
atestat toate cerințele (gen A.....FG) și nu ar fi nevoie ca Beneficiarii (sau Proiectanții de
obice) să se deplaseze la câte 4-5 persoane pentru a se ștampila un proiect.

4/8/2020 11:10 AM

98 - 4/8/2020 11:09 AM

99 Nu 4/8/2020 11:08 AM

100 Nu 4/8/2020 11:08 AM

101 NU 4/8/2020 11:04 AM


