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Q1 În cadrul ședinței din 24.07.2019 s-a decis de către majoritatea
celor prezenți ca lucrările celei de XXX-a Conferințe Naționale a AICPS
să se desfășoare la București, în luna mai 2020. În ce date ați dori să

se desfășoare lucrările celei de-a XXX-a Conferințe Naționale, din
opțiunile de mai jos?

Answered: 26 Skipped: 0

TOTAL 26

joi 7 mai și
vineri 8 mai...

joi 14 mai și
vineri 15 mai

luni 18 mai
și marți 19 ...

joi 21 mai și
vineri 22 mai
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ANSWER CHOICES RESPONSES

joi 7 mai și vineri 8 mai (condiționare a hotelului Marriot)

joi 14 mai și vineri 15 mai

luni 18  mai și marți 19 mai (sugestie a hotelului Marriot)

joi 21 mai și vineri 22 mai
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Q2 Care considerați că trebuie să fie tema celei de a XXX-a conferințe
naționale a AICPS?

Answered: 24 Skipped: 2

# RESPONSES DATE

1 30 de ani de realizari. o trecere în revistă a ceea ce s.a facut si o comparatie cu nivelul
internațional.

8/4/2019 1:51 PM

2 Fondul construit din Romania prezent si viitor 8/4/2019 12:37 PM

3 programe performante de calcul si proiectare structurala -comparatii 8/3/2019 7:24 PM

4 "Provocari" actuale ale proiectarii structurale (Probleme sau aspecte deosebite/speciale din
proiectarea stucturala de astazi)

8/2/2019 5:39 PM

5 - 8/2/2019 5:26 PM

6 Siguranta constructiilor din capitala in conditii de risc seismic ridicat:Ag=0,30g si Tc=1,6 sec. 8/2/2019 3:03 PM

7 Sugerez sa se faca alegerea si din propunerile de tema, din ani anterior. 8/2/2019 11:00 AM

8 Soluţii de fundare a structurilor în terenuri dificile / în adiacenţa vecinătăţilorexistente metode de
îmbunătăţire a terenului de fundare

8/1/2019 7:22 AM

9 He! Ma repet: Probleme specifice reabilitarii si consolidarii cladirilor existente. 7/31/2019 2:43 PM

10 Greseli in proiectarea structurilor 7/31/2019 2:10 PM

11 Ingineria structurală în România și în lume în ultimii 30 ani. 7/31/2019 1:31 PM

12 Contribuții ale inginerilor români la proiectarea structurilor de rezistență 7/30/2019 11:30 AM

13 Inginerul proiectant de structuri - trecut, prezent si viitor 7/30/2019 9:13 AM

14 Standardul BIM si tehnologia blockchain in managementul constructiilor 7/30/2019 8:39 AM

15 Siguranța fondului construit în România. 7/29/2019 5:58 PM

16 aștept cu interes propunerile colegilor proiectanți structuri 7/29/2019 3:42 PM

17 Imaginea si statutul inginerului proiectant de structuri la nivel national prin prisma infiintarii
AICPS

7/29/2019 2:18 PM

18 Bilant retrospectiv AICPS, dupa 30 ani. 7/29/2019 2:09 PM

19 personalitati in Ingineria Ccnstructiilor 7/29/2019 1:31 PM

20 responsabilitati și roluri ale inginerului constructor proiectant 7/29/2019 12:04 PM

21 Materiale si tehnologii noi in constructii 7/29/2019 12:01 PM

22 Tradiție și inovare în domeniul proiectării structurale 7/29/2019 9:43 AM

23 Pregatirea raspunsului specialistilor proiectanti in cazul unui seism major in RO. 7/29/2019 9:24 AM

24 Retrospectiva. Aniversara 7/29/2019 9:10 AM
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Q3 AICPS intenționează să invite, la cea de XXX-a Conferință,
specialiști de origine română, personalități notabile din ingineria civilă,
ce își desfășoară activitatea în afara României. Puteți face sugestii de

astfel de personalități?
Answered: 12 Skipped: 14

# RESPONSES DATE

1 prof dr Dan Constantinescu -Germania 8/3/2019 7:24 PM

2 Nu am 8/2/2019 5:39 PM

3 - 8/2/2019 5:26 PM

4 prof. Dan Frangopol si/sau prof. Dan Dimitriu (San Antonio) 7/31/2019 2:43 PM

5 Dan Frangopol, Mircea Grigoriu 7/31/2019 2:10 PM

6 Octavian Morariu (fost președinte COR) a lucrat la conducerea unor mari proiecte de
infrastructură din Asia. De asemenea, inginerul maramureșan Ioan Bilcu (John Bilco) a proiectat
și apoi a condus lucrările la metroul din Los Angeles

7/31/2019 1:31 PM

7 Andrei Reinhorn 7/30/2019 11:30 AM

8 - 7/30/2019 9:13 AM

9 XXX 7/29/2019 3:42 PM

10 Nu cunoastem personalitati romane din afara Romaniei, dar raman la parerea ca o priza mare
la tema si prezentarile Conferintelor din ultimii ani au avut-o prezentarile facute de personalitati
universitare autohtone

7/29/2019 2:18 PM

11 Pavel Constantin, Valeriu Banut, Mircea Ieremia 7/29/2019 1:31 PM

12 Cred ca ar trebui invitati si membrii fondatori 7/29/2019 9:24 AM
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88.46% 23

3.85% 1

7.69% 2

Q4 Sunteți de acord cu semnarea unui contract de asistență juridică cu
noul avocat, dl. Cristian Gavrilă, conform celor discutate în ședință?

Answered: 26 Skipped: 0

TOTAL 26

Da

Nu

Mă abțin
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Q5 Pentru numerele nr. 3 (și eventual 4)/2019  al revistei AICPS vă
rugăm să ne propuneți soluții de colectare a articolelor precum și un
eventual sprijin din partea sucursalelor în pregătirea acestor ediții.

Answered: 15 Skipped: 11

# RESPONSES DATE

1 Propun sa se formeze un colectiv de redactie format din reprezentanti ai centrelor universitare,
care sa activeze in doua planuri: promovarea ideii de a publica in revista AICPS si trierea si
finalizarea articolelor

8/2/2019 5:39 PM

2 - 8/2/2019 5:26 PM

3 Sugerez indexarea revistei 8/1/2019 7:22 AM

4 nu am 7/31/2019 2:43 PM

5 Articole publicate in AICPS review sa insemne credite mai consistente in noul sistem de
certificare, treapta de baza.

7/31/2019 2:10 PM

6 Cred că ar trebui preluat fiecare număr, prin rotație, de un centru universitar sau să începem să
scoatem un singur număr pe an (Proceedings, la conferință).

7/31/2019 1:31 PM

7 Propun reducerea revistei la un număr (eventual dublu) lansat cu ocazia conferinței anuale. 7/30/2019 11:30 AM

8 - 7/30/2019 9:13 AM

9 XXX 7/29/2019 3:42 PM

10 AICPS Constanta va reincepe discutiile cu cadrele universitare Ovidius pentru realizarea si
propunerea unor teme deja discutate la nivelul parteneriatului si simpozioanelor avute deja aici,
cu teme privind partea de geotehnica si fundatii din Dobrogea

7/29/2019 2:18 PM

11 Reducerea frecventei de 4 numere anual in favoarea publicarii unui volum de articole
(proceedings) cu ocazia conferintei.

7/29/2019 2:09 PM

12 includerea in numarul revistei a unei biografii a intocmitorului sau a unei reclame companiei in
care activeaza

7/29/2019 1:31 PM

13 comasarea intr-un numar anual cu mai multe prezentari de proiecte concrete 7/29/2019 12:04 PM

14 Cel mai bine pot raspunde facultatile de profil cu studiile lor. Cunosc preocuparile catedrei de
metal TM. Au multe studii interesante.

7/29/2019 9:24 AM

15 Trebuie invitate centrele universitare. 7/29/2019 9:10 AM
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