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Q1 Având în vedere calendarul sărbătorilor legale din 2019, precum și
procedura statutară, se propun pentru organizarea lucrărilor Conferinței
trei opțiuni în cursul lunii mai. Pentru care dintre aceste opțiuni votați?
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Q2 Care considerați că trebuie să fie tema celei de a XXIX-a conferințe
naționale a AICPS?

Answered: 15 Skipped: 4

# RESPONSES DATE

1 Rolul asociatiilor profesionale in elaborarea legislatiilor de profil 9/19/2018 12:50 PM

2 Metode de calcul simplificat in practica curenta. / Armonizarea standardelor si normativelor in
proiectare.

9/19/2018 12:19 PM

3 Structuri rezidentiale inalte in Romania; prezent, trecut si viitor 9/18/2018 5:24 PM

4 Reabilitarea constructiilor istorice: o provocare pentru inginerii structuristi 9/18/2018 10:07 AM

5 temele majore ale membrilor AICPS in piata de constructii actuala 9/18/2018 9:47 AM

6 1).Siguranta constructiilor in conditiile de teren si seismicitate a Dobrogiei.2)Importanta
inginerului structurist prevazuta in legislatia actuala.

9/18/2018 8:23 AM

7 Calitatea priectării, expertizării și verificării proiectelor în lumina eurocodurilor și codurilor de
proiectare românești.

9/17/2018 4:52 PM

8 Standardizarea BIM și registrul digital al construcțiilor 9/17/2018 3:48 PM

9 Legislația legată de proiectare 9/17/2018 10:54 AM

10 Statutul Proiectantului de structuri. In fiecare institut era cite un consiliu tehnico economic (CTE)
care aviza proiectele. Cred ca in unele judete nici nu mai exista asa ceva.

9/17/2018 10:27 AM

11 Metode moderne de abordare a structurilor în zone seismice 9/17/2018 9:18 AM

12 1.Despre erori in proiectarea structurilor, 2.Despre risc si siguranta in proiectarea structurilor 9/17/2018 9:13 AM

13 Structuri mixte otel-beton, sau structuri din lemn... 9/17/2018 12:54 AM

14 Spre o abordare bazata pe risc si consecinte in proiectares structurilor. 9/17/2018 12:32 AM

15 Probleme specifice ale consolidarii si restaurarii cladirilor istorice (clasificate) 9/17/2018 12:21 AM
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