
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMARE 
privind hotărârile Consiliului de Conducere  

al Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri (AICPS)  
la ședința din 24 Februarie 2021 

 
 Ședința din data de 24 februarie 2021, ora 17:00 a fost organizată online prin video 

conferință - pe platforma ZOOM. 
 La ședință au participat următorii: 

1. Dr. Ing. Lucian Melinceanu - Președinte al AICPS 
2. Ing. Dragoş Marcu - Președinte de Onoare al AICPS 
3. Ing. Dan Iancu - Director Administrativ AICPS 
4. Conf. Dr. Ing. Hortensiu Liviu Cucu - Vicepreședinte AICPS, Președinte Sucursala AICPS CLUJ  
5. Conf. Dr. ing. Mircea Georgescu - Vicepreședinte AICPS, Președinte Sucursala AICPS TIMIȘ 
6. Dr. Ing. Mihai Pavel, Director Tehnic AICPS, Vicepreședinte  AICPS București 
7. Conf. dr. ing. Zsolt Nagy - Director Certificare AICPS  
8. Dr. ing. Ovidiu Prodan - Director Comunicare AICPS 
9. Ing. Marian Ţapu - Președinte AICPS - MARAMUREȘ  
10. Ing. Zsolt Gogolak - Președinte AICPS - MUREȘ 
11. Ing. Diaconescu Simona - Președinte AICPS - GORJ 
12. Ing. Nagy Bela - Președinte AICPS - COVASNA 
13. Ing. Marius Monda - Membru al CC  AICPS - Cluj 
14. Dr. Ing. Daniel Purdea - Membru al CC AICPS - București 
15. Ing. Istvan Benke - Membru al CC AICPS - Mureș 
16. Ing. Cristian Onofrei - Membru al CC AICPS - București 
17. Conf. dr. ing. Viorel Popa - Membru al CC AICPS - București 
18. Ing. Cecilia Manea -  Președinte AICPS Călărași, Cenzor CC AICPS - Călărași 
19. Ing. Ion Filitov - Membru al CC - Brașov 

 Lucica Adriana Ștefan - secretar (fără drept de vot) 
 Răzvan Stănescu - secretar (fără drept de vot) 

 
Ca urmare a dezbaterilor privind subiectele înscrise în program enumerăm mai jos 

hotărârile ședinței: 
1) A fost prezentată situația dosarului depus la judecătorie privind amendamentele la 
STATUTUL AICPS și la Dispozițiile Executive ale AICPS, se va depune un nou dosar la 
Judecătorie care va cuprinde o erată cu toate solicitările judecătoriei inclusiv lista tuturor 
membrilor AICPS activi, unde vor fi trecute  CNP-urile și adrese. (se vor colecta toate aceste date 
prin secretariatul AICPS București). 
2) Având în vedere situația pandemiei Covid-19 s-a hotărât că Adunarea Generală  AICPS se va 
desfășura în acest an în luna noiembrie 2021, cu observația că se va desfășura în limita 
posibilității on-site la Hotel Marriott București.  
Ulterior ședinței s-a luat  legătura cu hotelul Marriott, nu aveau disponibilitate in noiembrie  și 
au confirmat disponibilitatea pentru zilele de 20 și 21 OCTOMBRIE 2021, am confirmat aceste 
date la hotel, iar dacă la data respectivă nu va fi posibilă participarea on-site, conferința se va 
desfășura online sau într-o  variantă hibrid. 
3)  În perioada 1-15 martie 2021 se vor depune candidaturile pentru alegerea Conducerii 
AICPS, în perioada  16-25 martie2021 se vor analiza dosarele depuse de echipele candidate.   
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Comisia Electorală și Comisia de Etică Profesională vor  transmite avizele Secretariatului AICPS, 
urmând ca rezultatele să fie făcute publice, apoi se va derula campania pe toate canalele AICPS 
și cu două săptămâni  înaintea Adunării Generale din octombrie va avea loc votul electronic în 
rândul membrilor AICPS.  
În luna aprilie vor avea loc alegerile locale pentru conducerea Sucursalelor AICPS, urmând a fi 
prezentate rezultatele în cadrul Adunării Generale spre aprobare. 
4) A fost aleasă Comisia Electorală ce va funcționa în aceeași componență: domnii Conf.dr. ing. 
Hortensiu Liviu Cucu, ing. Radu Popa, ing. Eugen Dorobanțu. 
5) Colectivul redacțional al Revistei AICPS va funcționa în aceeași componență. 

 
 Ca urmare a ședinței consiliului din 24.02.2021, în perioada 01.03.2021-07.03.2021 a avut 
loc, la nivelul consiliului, un vot electronic de decidere asupra subiectelor discutate in ședința din 
24.02.2021. Rezultatele votului au fost postate pe site: 
http://www.aicps.ro/stiri/administrativ/rezultate-vot-electronic-in-urma-sedintei-consiliului-
de-conducere-din-24-02-2021  
 Mai jos se găsesc  hotărârile în urma voturilor exprimate: 
Q1 În cadrul ședinței din 24.02.2021 au fost discutate posibilitățile de accesare ale revistei AICPS 
de către membri și nemembri. Sistemul curent prevede posibilitatea accesării nerestricționate a 
ultimului număr din revistă, respectiv de accesare a revistei doar de către membri începând cu anul 
înscrierii în AICPS. Cu care dintre variantele propuse în cadrul ședinței sunteți de acord? 
 

ANSWER CHOICES RESPONSES  

Accesare nerestricționată a tuturor numerelor, atât pentru membri cât și pentru nemembri 40.74%  11 

Accesare nerestricționată a tuturor numerelor pentru membri și restricționată pentru nemembri 37.04%  10 

Păstrarea sistemului actual 11.11%    3 

   Am altă opțiune ( vă rugăm să o precizați)                            11.11%                3 

TOTAL        VOTURI =27                                                                                                                                                                                            

Conform votului se va aproba varianta :  
Accesare nerestricționată a tuturor numerelor, atât pentru membri cât și pentru 
nemembri. Se vor actualiza în consecință Regulile și procedurile de funcționare ale AICPS 
 
Q2 În ședința din 24.02.2021 s-a discutat despre oportunitatea organizării unei mese rotunde cu 
tema "Verificatorul de proiecte - independent în procesul de proiectare?", precum și despre 
constituirea unui grup de lucru în cadrul AICPS pe această temă. Considerați oportune aceste 
demersuri? 
 

ANSWER CHOICES RESPONSES  

Consider că este oportună organizarea unei mese rotunde și a unui grup de lucru 77.78% 21 

Consider că este oportună organizarea doar a unei mese rotunde 22.22% 6 

Nu consider oportune aceste demersuri       0.00%                       0 

TOTAL        VOTURI =27                                                                                                                                                                                            

Conform votului 21 dintre cei care au votat :  
Consideră că este oportună organizarea unei mese rotunde și a unui grup de lucru. 
 
Q3 Sunteți disponibil pentru participarea într-un grup de lucru cu tema "Verificatorul de proiecte - 
independent în procesul de proiectare?¨ 
 

ANSWER CHOICES RESPONSES 

Sunt disponibil 55.56% 15 

Nu sunt disponibil 40.74% 11 

Doresc să sugerez nominalizarea unei alte persoane în grupul de lucru (vă rugăm să precizați persoana)            3.70%         1 

TOTAL        VOTURI =27                                                                                                                                                                                            

 Conform votului 16 persoane au votat disponibilitatea pentru participarea într-un grup de 
lucru cu tema "Verificatorul de proiecte - independent în procesul de proiectare”.   
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