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Q1 Sunteți de acord cu aprobarea amendamentelor la Statutul AICPS
discutate în Conferință Națională din data de 25 iunie 2020?

Answered: 81 Skipped: 0
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95.06% 77
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4.94% 4

Q2 Sunteți de acord cu aprobarea și descărcarea bugetului de venituri
și cheltuieli aferente anului 2019?

Answered: 81 Skipped: 0

TOTAL 81
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32.10% 26

54.32% 44

13.58% 11

0.00% 0

0.00% 0

Q3 Cum apreciați calitatea desfășurării Conferinței Naționale AICPS în
mediul online?
Answered: 81 Skipped: 0

TOTAL 81
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Q4 În baza discuțiilor avute în timpul Conferinței Naționale vă rugăm să
ne precizați care sunt sugestiile dumneavoastră de îmbunătățire a

activității AICPS.
Answered: 32 Skipped: 49
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# RESPONSES DATE

1 Realizarea unor cursuri de perfectionare continua la intervale regulate. 7/4/2020 8:13 AM

2 O comunicare mai buna si eficienta cu filialele. 7/3/2020 3:19 PM

3 *urgentarea obtinerii unor avantaje ca membri AICPS (ex certificari, modele contracte,
cursuri online , etc

7/1/2020 8:34 PM

4 Mai multe evenimente online similar altor organizații 6/30/2020 3:35 PM

5 Discuții mai puțin axate pe prezentări lungi, ci mai degrabă pe dialog și interacțiuni cât mai
frecvente. Realizarea unor eventuale recomandări de a menține în permanență camera
pornită - pentru a „responsabiliza” publicul.

6/30/2020 1:49 PM

6 Activitatea AICPS cuprinde, pe o parte actiunile si implicarea sustinuta a conducerii AICPS,
pe alta parte pasivitatea membrilor. Am observat faptul ca interesul multor ingineri conduce
spre cursurile tehnice susutinute on-line. In acest moment consider absolut necesar
dezvoltarea planului de sustinere a cursurilor in format on-line, inclusiv deschiderea de
cursuri noi. Acestea aduc venituri asociatiei, astfel s-ar putea onora o parte din costurile
aferente actiunilor conducerii AICPS. DIn pacate, mare parte din inginerii asociatiei refuza sa
inteleaga activitatea conducerii, o considera normala, au asteptari nefondate in raport cu
serviciul oferit la schimb sau cotizatia anuala. Astfel, apreciez faptul ca este important sa
oferim "produse" vandabile.

6/30/2020 12:22 PM

7 Intensificarea discutiilor si cursurilor pe teme actuale pentru a determina mai multi membrii
sa se implice.

6/30/2020 11:57 AM

8 Nu am. 6/29/2020 4:48 PM

9 - 6/29/2020 8:45 AM

10 Identificarea clara aunor grupuri de lucru si atribuirea sarcinilor de lucru catre presedintii de
organizatii din tara.

6/26/2020 4:43 PM

11 Referitor atestare aicps: -incercati sa introduceti in legislatie, asemanator ca la arhitecti,
necesitatea unei semnaturi atutorizate pentru satructura la proiecte, in toate fazele.Motivatie:
arhitectii, cu tate ca fac 6 ani de facultate, nu obtin drept de semnatura decit dupa ce fac
stagiu de practica; sa nu uitm ca suntem in zona cu seismicitate ridicata.Tratati acesta
problema si cu cei de la ISC, care sigur ne vor sprijini in acest sens. -Pregatiti cursuri de
specialitate, asa cum se practica, dar sa fie valabile si pentru o atestare: Ex: un nr. de
cursuri, valabil pentru o atesatare de un anumit grad. Multumesc, ing. M. Tazlaoanu

6/26/2020 2:58 PM

12 Sa fie echilibru in modaliatatile de atestare, fara ingradiri ale drepturilor de practica.
Atestarea sa nu favorizeze pe cei care fac modalitatile de atestare.

6/26/2020 11:22 AM

13 Bună ziua, Obiectivele Asociației să fie: - structurate cu bugetul; - raportate la numărul activ
de membri ( și nu cred că sunt mai mult de 20); - nevoile membrilor și către zone de
îndeplinire; - de dimensiuni mai mici cu impactare imediată în mediul profesional (maxim 1
an); - ajustare organigrama ( este structurată pe o formă activă a tuturor membrilor, asociația
funcționează cu 20-30 de membrii activi și 800 pasivi); - atragerea a unui procent de 90-
100% dint total personal activ în cadrul birourilor de proiectare și universități ca membrii în
asociație în 2 ani, cu cel puțin 5%-10% din cei noi membrii activi. Membru activ: - plată
cotizație; - participare la evenimente; - implicare în desfășurarea activităților aicps; -
implicare și acțiuni la evenimente; - implicare și acțiuni în promovarea asociației; -
măsurarea instrumentelor tehnice puse la dispoziție de asociație cu impact în profesia sa; -
feedback către asociație. Membru pasiv; - plată cotizație; - participare la evenimente. (o
glumă, eu semipasiv, am trimis feedback :)) Sugestie: - evitarea TVA la cursuri s-ar putea
realiza prin trecerea acestei plăți la cotizație- cotizați cu acces la anumite evenimente-. -
două persoane la „personal” clar este subdimensionat pentru 800 de membrii și decent
pentru cei activi. Cu siguranță sunt momente când sunt supra încărcați. - cel mai ușor se
poate aduce în asociație membrii vechi, să fie contactați și discutat cu ei; - promovare în
cadrul birourilor de proiectare de structuri, cât din personalul acestor birouri; (ingineri,
desenatori , șefi de proiecte) sunt membrii în cadrul asociației?; - Utilizarea normativelor de
la ASRO pe bază de abonament, adică să se obțină un acord de utilizare și distribuire; (se
poate realiza și pentru licențe de softuri). - amplasarea de material video în acord cu UTCB
la FFCIA și CFDP, să se promoveze asociația. Din ce am văzut, din 2014, lucrurile merg într-
o direcție foarte bună însă cu un ritm scăzut. S-au propus de multe ori obiective forte ridicate
pentru asociație, acesta este un lucru foarte bun însă demotivant dacă nu se realizează și se
poate ajunge la epuizare și lipsă de interes. Obiectivele se stabilesc de la nevoile membrilor.
Obiectivul de statut juridic este unul foarte mare, mai ales că au trecut ani ’90, 2000 în care
era mai ușor de atins și nici atunci nu s-a putut. De asemenea, lipsa de implicare a
membrilor asociației este mică pentru că nu înțeleg direcția asociației, nu primesc ceva

6/26/2020 9:59 AM
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foarte clar, nu oferă (mai mult de cotizație). Obiectivele personale tehnice și de funcționare
ale membrilor nu coincid cu cele ale asociației. Asociația poate fi la un nivel foarte ridicat și
membrii mai jos sau invers. Legat de cursuri, în 2020 se vor schimba normele europene sau
așa era programat. Doar din acest motiv cel puțin 5 ani ar exista pregătire continuă. Nu văd
un aspect dificil acest lucru, mai dificilă este de a motivat lipsa de interes a membrilor să se
specializeze. Mulțumesc pentru înțelegere, spor și calitate!

14 Crearea cadrului legal ptr. introducerea (obligalivitatea) treptelor de competenta
profesionala.

6/26/2020 9:24 AM

15 Nu am. Din punctul meu de vedere s-au discutat toate subiectele legate de aceasta. 6/26/2020 7:46 AM

16 Sa se stabileasca o directie pe toate planurile, sa se comunice concret in ce consta nevoile
ca sa vedem daca putem sa le acoperim, si in special sa gasim o metoda de a lucra in
grupurile de lucru si de la distanta, pe grupuri locale sau online.

6/26/2020 7:32 AM

17 S-a discutat astăzi despre cursuri si despre faptul că la un moment dat se va ajunge la o
saturație din acest punct de vedere. Consider că o serie de exemple de proiectare
organizate, ar adăuga un plus de valoare și ar suscita un interes crescut față de AICPS, mai
ales pentru tinerii ingineri. Nu ar fi rea asocierea cu diferite firme de software și promovarea
prin AICPS a programelor de calcul structural prin exemple practice. Cred că toată lumea ar
avea de câstigat.

6/25/2020 10:36 PM

18 Creșterea numărului de cursuri și a calității acestora. Similar cu cursurile de beton. Teorie,
modelare 3d, rezultate finale. 2. S-au vb mult că nu sunt suficuenti oameni, ați putea sa ne
trimiteți mailuri unde ii nevoie de ajutor. Nu am găsit pe site. 3. Platforma online pt schimb de
experiență și răspunsuri la întrebări, gen blog. Ms.

6/25/2020 9:58 PM

19 - cred că este periculos să creșteți puterea membrilor conducerii asociației. Schimbările
propuse sunt în zona de monopol a deciziilor ce se vor lua; - promovarea conceptului de
certificare și eventuala implementare lasă loc unei corupții și mai mari în profesia de
proiectant, expert ori verificator de proiecte; - mai mult timp alocat discuțiilor de tip masă
rotundă la care să poată participa membrii adunării; împărțirea pe teme de discuție ar putea
fi utilă.

6/25/2020 9:24 PM

20 - 6/25/2020 9:11 PM

21 Nu am. 6/25/2020 8:36 PM

22 - 6/25/2020 8:35 PM

23 mai multa coeziune si interactivitate 6/25/2020 8:25 PM

24 Nu stiu de ce, dar cred ca desi in conducerea asociatiei sunt multe persoane competente si
bine intentionate, totusi anumite hotarari sunt luate gresit si trag in jos . Ma refer in principal
la modul in care sunt atrase si gestionate subiecte de inalt nivel profesional care sa
intereseze proiectantii, comunicari recente din cecetarea stiintifica aplicata, etc. Consider ca
deficienta principala a rezultatului activitatii este trecerea la index a calitatii. Cred ca
asociatia nu poate sa se mentina doar ca un centru de informare cu ce se vinde ce se
cumpara, reclame etc. Apreciez eforturile majoritatii membrilor conducerii, dar ii indemn sa
fie mai fermi in luarea unor hotarari care sa duca intr-o directie corecta asociatia .

6/25/2020 7:58 PM

25 - mentinerea cursurilor de pregatire continua si eventual publicarea unor ghiduri de
proiectare

6/25/2020 7:42 PM

26 până la data de 5/07/2020 voi transmite propunerile 6/25/2020 7:38 PM

27 Continuati apropierea fata de ingineri. Dezbaterile pe anumite teme, in mediul online sau
fata in fata sunt binevenite.

6/25/2020 7:37 PM

28 Fiind membru de foarte putin timp, de anul acesta 2020, eu consider ca conferinta de anul
acesta datorita si pandemiei s-a desfasurat in conditii bune online.

6/25/2020 7:36 PM

29 Mai multa flexibilitate in adoptarea unor sugestii din partea membrilor asociatiei. 6/25/2020 7:32 PM

30 ... 6/25/2020 7:31 PM

31 Trebuie pus accent mult mai mare pe formarea profesionala continua. Asociatia trebuie sa
asigure o varietate de cursuri de profesionare care sunt aliniate atat la standardele si
cercetarile din tara cat si cele din intreaga Europa/intreaga lume.

6/25/2020 7:31 PM

32 Am promis o descriere a funcționării sisistemului de certificare. O să-l fac și distribui la
membri spre dezbatere.

6/25/2020 7:29 PM


