
 

PROGRAMUL PROPUS DE DEZVOLTARE AL ASOCIAȚIEI  

PENTRU MANDATUL 2022-2025 

 

 Misiunea Asociației noastre a fost și este promovarea profesionalismului, 

imparțialității, a onestității, a informării specialiștilor, diseminarea cunoștințelor 

tehnice, sprijinul în probleme profesionale. Asociația militează pentru creșterea 

competenței și a prestigiului profesiei de inginer constructor în România. 

 Viziunea Asociației este cea a unei comunități inginerești  profesionale, 

integre, demne, informate, unite, capabile să își aducă aportul semnificativ în crearea 

și menținerea unui fond construit sigur și durabil,  cu implicații directe asupra 

creșterii calității vieții și a mediului înconjurător.  

 

Viziunea echipei candidate 

 

 Noua echipa își depune candidatura cu intenția de a-și aduce aportul la 

consolidarea A.I.C.P.S. ca asociația de ingineri proiectanți cu cel mai mare impact 

în domeniul construcțiilor din România. Credem cu tărie ca e important ca toate 

eforturile să fie îndreptate spre a face din A.I.C.P.S. un nume important, pentru a 

putea deveni o voce respectată în domeniul construcțiilor din România, în acord cu 

contextul și cerințele pieței actuale. 

 În contextul global al noilor provocări, al lucrului de la distanță, ne propunem 

promovarea intereselor inginerilor proiectanți privind adoptarea și folosirea 

mijloacelor electronice de semnare și certificare a documentațiilor tehnice pentru o 

mai bună comunicare cu instituțiile statului și obținerii autorizărilor necesare. 

 În interiorul asociației ne propunem să promovăm în continuare programe de 

dezvoltare, mese rotunde, cursuri, pentru consolidarea puterii sucursalelor precum 

și o deschidere și mai mare prin canalele media, pentru atragere de cât mai mulți 

ingineri tineri, activi și energici. Prin efortul comun al acestora împreună cu membrii 

cu experiență ne dorim să creștem vizibilitatea și puterea opiniei asociației în tot 

domeniul nostru de activitate cât și creșterea continuă a nivelului profesional al 

membrilor noștri.  



  

 Ne dorim să păstrăm aceeași gândire pragmatică și chiar dacă asociația este o 

organizație non profit, bazându-ne pe principiile economice contemporane, ne 

propunem și în continuare atragerea de cât mai multe resurse (umane și financiare) 

pentru a putea realiza dezideratele care ne animă pe toți.  

În următorul mandat, ne propunem ca activitatea să continue și să dezvolte 

semnificativ acțiunile deja începute pe fiecare direcție în parte. 

 

Programul propus pentru Direcția Tehnică 

 

• Continuarea și dezvoltarea sistemului de cursuri de pregătire profesională 

organizate de către AICPS; 

• Consolidarea relațiilor tehnice, alături de echipa executivă, cu partenerii 

academici și instituționali ai Asociației; 

• Participarea la grupuri de lucru în vederea întocmirii de materiale informative 

sau reglementări tehnice pentru uzul comunității profesionale ; 

• Continuarea organizării de întâlniri cu caracter tehnic pentru uzul profesional 

al membrilor Asociației; 

• Informarea membrilor asupra aspectelor cu caracter de noutate în domeniul 

tehnic. 

• Organizarea de mese rotunde în cadrul asociației la nivel de sucursale pentru 

dezbaterea problemelor ce apar în proiectarea curentă; 

• Elaborarea unui set de comentarii sau exemple de aplicare a reglementării 

tehnice C254/2017; 

• Elaborarea unui set de documente tehnice în sprijinul certificării inginerilor 

proiectanți de către A.I.C.P.S.; 

  



Programul propus pentru Direcția pentru Certificare 

 

   

• Continuarea promovării certificării membrilor AICPS pe două trepte de 

competență  

• Promovarea AICPS ca principal organism de certificare a unităților de 

proiectare de structuri  

• Continuarea și dezvoltarea sistemului de cursuri pentru membrii AICPS în 

vederea stabilirii unui standard înalt de pregătire pentru aceștia  

• O prezența susținută a AICPS în structurile de certificare ale Ministerului 

Dezvoltării pentru experți și verificatori din domeniul siguranței și stabilității 

structurilor.  

 

În acest sens vom urmări: 

1). Implementarea procedurii de certificarea membrilor AICPS pe două trepte 

de competență. În mandatul 2022-2025 propunem următoarele obiective:  

(a) - Popularizarea mai eficientă a avantajelor ce decurg din calitatea de 

membru AICPS certificat  

(b) - Organizarea primelor examene de certificare  

(c) - Eventuale corecții ale regulamentului de certificare pentru îmbunătățirea 

ușurarea și fluidizarea procesului de certificare păstrând standardul de calitate  

 

2) Dezvoltarea sistemului de cursuri pentru membrii AICPS - continuarea 

programului de cursuri și cooptarea de lectori pentru prezentarea unor problematici 

cât mai diverse  

3) Promovarea AICPS ca principal organism de certificare a unităților de 

proiectare de structuri. În următorul mandat ne propunem :  

(a) AICPS să susțină în fața organelor legislative introducerea condițiilor 

specifice pentru firmele ce au ca obiect de activitate proiectarea structurilor, 

în legislația de certificare a firmelor de construcții .  

(b) Crearea unor conexiuni între certificarea firmelor și certificarea 

persoanelor  



(c) promovarea AICPS ca principal organism de certificare a firmelor cu 

obiect de activitate proiectare de structuri  

4) Pentru următorul mandat dorim ca prezența AICPS să se consolideze și să 

se dezvolte în structurile de certificare ale M.L.P.D.A. pentru experți și verificatori 

din domeniul siguranței și stabilității structurilor.  

 

Programul propus pentru Direcția pentru Comunicare 

 

• Implementarea unui newsletter lunar/bilunar, transmis prin e-mail membrilor 

asociației, cu scopul de a menține comunitatea conectată la cele mai recente 

evenimente și știri din domeniul nostru de activitate; 

• Popularizarea activităților A.I.C.P.S. în rândul studenților, viitori ingineri 

structuriști, și al inginerilor tineri aflați la începutul carierei, prin adaptarea 

conținutului promovat la mijloace actuale de comunicare în social media; 

• Creșterea gradului de încredere al comunității inginerești și nu numai, în 

valorile și obiectivele asociației și creșterea numărului membrilor activi; 

• Supervizarea activităților legate de apariția revistei A.I.C.P.S., participarea 

activă la îmbogățirea și îmbunătățirea acesteia. Promovarea regulată a 

articolelor din revista AICPS Review pe canalele de social media ale 

asociației pentru a încuraja comunitatea inginerească să contribuie activ la 

realizarea viitoarelor numere;  

• Asigurarea mijloacelor pentru buna informare a membrilor A.I.C.P.S.; 

• Participarea în grupuri de lucru tehnice la întocmirea de materiale informative 

sau normative pentru uzul comunității profesionale;  

• Organizarea și supervizarea activităților de publicitate electronică a 

partenerilor comerciali ai Asociației, prin intermediul platformei electronice; 

• Dezvoltarea continuă a platformei (site-ului) asociației prin înglobarea și 

susținerea de cursuri de pregătire continuă a inginerilor. Promovarea 

evenimentelor de tip cursuri de formare profesională și pregătire continuă pe 

canalele de social media ale asociației. Facilitarea organizării acestor 

evenimente în format online, pentru adaptarea la contextul global actual; 



• Implicarea activă în organizarea conferințelor naționale A.I.C.P.S. prin 

implementarea și coordonarea unei pagini web dedicate evenimentului, 

respectiv prin promovarea acestuia pe canalele de social media ale asociației; 

• Consolidarea relațiilor tehnice, alături de echipa executivă, cu partenerii 

instituționali și academici ai Asociației. 

 

Programul propus pentru Direcția Administrativă 

 

• Consolidarea situației economice a Asociației, păstrând parametrii financiari 

pozitivi din ultimii ani; 

• Identificarea de noi sponsori și fonduri pentru susținerea activităților 

asociației;  

• Organizarea de cursuri de larg interes pentru susținerea la un nivel tot mai 

ridicat a perfecționării profesionale continue în rândul inginerilor proiectanți 

de structuri 

• Organizarea de conferințe, simpozioane și mese rotunde:  

o Diversificarea problematicii dezbătute la aceste evenimente astfel încât 

fiecare dintre membri să primească informații importante și utile pentru 

activitatea de proiectare. 

o Antrenarea a cât mai mulți dintre membri în astfel de activități 

• Susținerea și creșterea activității Sucursalelor 

o Dorim menținerea posibilității de  alocarea către Sucursale a cotei de 

20% din încasările din taxe și cotizații.  

o Popularizarea suplimentară a acestei facilități în vederea îmbunătățirii 

ratei de accesare a acestor sume în sucursale. 

 

  



Programul propus pentru Direcția pentru Relația cu Terții 

 

• Identificarea proiectelor/programelor derulate în prezent de „Direcția Relații 

cu Terții”, preluare mandat, asigurarea continuității activităților începute; 

• Asigurarea continuității și urmărirea dezvoltării Programului de Internship-

uri, cu transferul gestionării programului către un nou reprezentant pentru 

relația cu mediul studențesc; 

• Gestionarea și îmbunătățirea relației Asociație cu M.L.P.D.A., I.S.C, Asociații 

Profesionale sau Patronale, etc., în acord cu viziunea și politica stabilită de 

Consiliul de Conducere și Comitetul Executiv al A.I.C.P.S.; 

• Gestionarea și îmbunătățirea relației Asociație cu mediul academic și 

studențesc, în acord cu viziunea și politica stabilită de Consiliul de Conducere 

și Comitetul Executiv al A.I.C.P.S.; 

• Încheierea unor protocoale de colaborare cu facultățile de construcții pentru 

susținerea dezideratelor Direcției Tehnice și Direcției de Certificare (pregătire 

profesională continuă, participarea/consultarea pentru elaborarea de coduri, 

ghiduri și îndrumătoare de proiectare, organizarea de conferințe și 

simpozioane tehnice); 

• Obținerea recunoașterii A.I.C.P.S.-ului pe plan internațional de către 

organizații consacrate în domeniu: 

o Fructificarea protocolului de colaborare cu ICE și dezvoltarea reală a 

acestei colaborări  prin: 

▪ obținere confirmare și promovare evenimente ICE către membrii 

A.I.C.P.S.; 

▪ promovare webinarii ICE către membrii A.I.C.P.S. (eventual, pe 

bază de acces cont log-in A.I.C.P.S.); 

▪  obținere beneficii pentru membrii A.I.C.P.S. dacă participă la 

evenimentele lor   

  



o Încheiere protocol de colaborare cu ASCE (Spre exemplu ASCE-ul are 

un document „Agreements of Cooperation” unde se regăsesc multe 

asociații de structuriști din lume, inclusiv Bolivia, Croația, Cehia, 

Polonia, Georgia, Slovacia, etc.); 

o Dezvoltarea protocolului de colaborare cu IStructE; 

o Identificarea de comunități inginerești din alte țări în care sistemul de 

certificare al inginerilor/firmelor de proiectare este similar cu ceea ce 

se dorește pentru România respectiv stabilirea de contacte și schimburi 

de experiență cu asociațiile profesionale din țările respective; 

• Contactarea si coagularea comunității inginerești din Diaspora, realizarea de 

forum-uri in rețele de socializare pentru a facilita comunicarea, transferul de 

informații si cunoștințe. 

• Gestionarea și îmbunătățirea relației Asociație cu firmele de asigurări, 

promovarea intereselor inginerilor proiectanți, analiza produselor existente in 

prezent in piața si elaborarea de propuneri de modificare/suplimentare a 

acestora. 

• Gestionarea și îmbunătățirea relației Asociație cu furnizorii de soluții software 

• Elaborare de broșuri si ghiduri pentru promovarea Ingineriei structurale  

• Promovarea platformelor de raportare anonima tip CROSS  

• Strângerea relațiilor profesionale cu inginerii din Republica Moldova. 
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