
96.15% 25

3.85% 1

Q1 Față de taxele de participare percepute la conferința AICPS din
2018 ( 200 RON - înregistrare până la 15 martie, 250 RON -

înregistrare până la 1 Mai, respectiv 300 RON, înregistrare după 1 Mai)
se propune pentru conferința din 2019 o sporire a taxei de participare
cu 10%.   Prin această taxă se vor asigura mesele de prânz din cele

două zile, pauzele de cafea, precum și materialele Conferinței. Sunteți
de acord cu această propunere?

Answered: 26 Skipped: 0

TOTAL 26

# AM ALTĂ PROPUNERE (VĂ RUGĂM PRECIZAȚI) DATE

1 Nu sunt de acord! 11/14/2018 9:44 AM

Da

Am altă
propunere (v...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ANSWER CHOICES RESPONSES

Da

Am altă propunere (vă rugăm precizați)

1 / 5

Hotărâri ale Consiliului de Conducere al AICPS - vot în urma ședinței din
07.11.2018

SurveyMonkey



92.31% 24

7.69% 2

Q2 Față de taxele de participare pentru studenți percepute la conferința
AICPS din 2018 ( 100 RON - înregistrare până la 15 martie, 125 RON -
înregistrare până la 1 Mai, respectiv 150 RON, înregistrare după 1 Mai)
se propune pentru conferința din 2019 o sporire a taxei de participare
cu 10%. Prin această taxă se vor asigura mesele de prânz din cele

două zile, pauzele de cafea, precum și materialele Conferinței. Sunteți
de acord cu această propunere?

Answered: 26 Skipped: 0

TOTAL 26

# AM ALTĂ PROPUNERE (VĂ RUGĂM SĂ PRECIZAȚI) DATE

1 Nu sunt de acord! 11/14/2018 9:44 AM

2 mai mulți bani din sponsorizări 11/14/2018 8:00 AM

Da

Am altă
propunere (v...
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73.08% 19

11.54% 3

0.00% 0

15.38% 4

Q3 Considerati oportun efortul AICPS de a invita, în calitate de lectori,
personalități din domeniu, din afara țării noastre, pentru Conferința din

2019?
Answered: 26 Skipped: 0

TOTAL 26
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73.08% 19

15.38% 4

11.54% 3

0.00% 0

Q4 La sedința Consiliului de Conducere din iulie 2018, în cadrul votului
electronic ce a urmat acestei ședinte, 15 membri au făcut sugestii

referitoare la tema celei de a XXIX-a Conferințe Naționale a AICPS, din
2019. Dintre acestea se propun trei posibile teme ce au întrunit un
număr mai mare de sugestii. Care dintre acestea considerați că ar

trebui să fie tema Conferinței din 2019?Cele 15 sugestii se pot consulta
la :http://www.aicps.ro/media/content/2018-09/data-all-180925-

1_5ba9f61d92986.pdf
Answered: 26 Skipped: 0

TOTAL 26

# AM ALTĂ SUGESTIE (VĂ RUGĂM SĂ O SPECIFICAȚI) DATE

 There are no responses.  
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Risc și consecințe în proiectarea structurilor

Probleme curente în consolidarea și reabilitarea structurilor istorice

Rolul asociațiilor profesionale în elaborarea legislației de profil

Am altă sugestie (vă rugăm să o specificați)
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11.54% 3

42.31% 11

42.31% 11

3.85% 1

Q5 S-a propus, în cadrul ședinței Consiliului de Conducere din
07.11.2018 considerarea unei majorări a cotizației de membru. Cum

apreciați această propunere?
Answered: 26 Skipped: 0

TOTAL 26
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