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77.78% 14

5.56% 1

16.67% 3

Q1 În cadrul ședinței din 25.11.2021 s-a discutat despre  contractarea
serviciilor unei companii specializate în servicii de relatii publice (PR),
pentru creșterea vizibilității acțiunilor Asociatiei. Sunteți de acord cu

contractarea unei astfel de firme?
Answered: 18 Skipped: 0

TOTAL 18
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83.33% 15

5.56% 1

11.11% 2

Q2 În cadrul ședinței din 25.11.2021 s-a discutat despre oportunitatea
suplimentării personalului angajat permanent al AICPS. Sunteți de acord

cu această propunere?
Answered: 18 Skipped: 0

TOTAL 18
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Q3 Vă rugăm să sugerați unul sau mai multe obiective de bază pe care ar
trebui să se concentreze activitatea Asociației în perioada următoare

Answered: 13 Skipped: 5

# RESPONSES DATE

1 Propunem acordarea din oficiu si din motive deontologice a distinctiei de inginer proiectant
senior tuturor inginerilor din cadrul A.I.C.P.S. care au un stagiu de cel putin 8 ani in asociatie si
varsta de peste 60 ani. Consideram ca este un titlu important care incununeaza o activitate
foarte responsabila (tinand cont de faptul ca legea 10 stipuleaza ca inginerul proiectant
raspunde toata viata de eventualele vicii ale structurii de rezistenta) in domeniul constructiilor.

12/10/2021 12:40 PM

2 Cursuri de pregatire profesională. Dobândirea statutului de utilitate publică. 12/9/2021 4:42 PM

3 Marketing pentru creșterea vizibilității Asociației 12/7/2021 9:06 AM

4 -Legislatie in constructii: corelare intre specialitati(rezistenta-arhitectura); actualizare C56/85;
cursuri de specialitate pentru programele din dom. constructiilor;.

12/6/2021 2:10 PM

5 Cursuri de pregătire profesională continuuă pt ingineri proiectanți, chiar și pentru VT și Exp.Teh 12/6/2021 2:06 PM

6 Cursuri online 12/6/2021 10:05 AM

7 1. Membrii AICPS trebuie să simtă valoarea faptului că sunt membrii prin oferirea de cursuri
constate la prețuri speciale pentru membrii, prin suportul oferit membrilor etc. 2. Creșterea
numărului de membrii. 3. Conștientizarea studenților de la construcții cu privire la acțiunile
AICPS și beneficiile de a face parte din comunitate.

12/6/2021 10:03 AM

8 1. Asociație de utilitate/interes publică. Dacă se ivește posibilitatea - o lege a inginerului. 2.
Certificare. Preluare atestare de la minister. 3.Constituirea de grupuri de lucru care să furniza
documente (Regulamente, reguli de bună practică, formulare tip, contracte tip, îndrumătoare de
proiectare.

12/6/2021 9:50 AM

9 1.cresterea nivelului profesional si de informare al inginerilor 2. cresterea vizibilitatii AICPS 12/6/2021 8:33 AM

10 Cursuri (Pregatire continua). Stabilirea unui standard de prezentare a proiectelor functie de
categoria de importanta. Exemple de buna practica.

12/6/2021 8:20 AM

11 Formare profesionala continuă, publicații profesionale , centralizarea unor informații specifice
cum ar fi număr proiecte /expertize/verificări elaborate,

12/6/2021 8:12 AM

12 Consider că este foarte oportună focusarea pe "stimularea" profesiei la nivel guvernamental. 12/6/2021 6:02 AM

13 1. Sa actioneze astfel incat, cat mai curand, reprezentanti desemnati de breasla (in sensul ca
reprezinta puncte de vedere ale unor grupuri de lucru formate in AICPS) sa faca parte din
colectivele de autori care redacteaza codurile de proiectare, normativele de specialitate, etc.

12/6/2021 1:51 AM


