
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMARE 
privind hotărârile Consiliului de Conducere  

al Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri (AICPS)  
la ședința din 25 noiembrie 2021 

 
 Ședința din data de 25 noiembrie 2021, ora 17:00 a fost organizată online prin video 

conferință - pe platforma ZOOM. 
 La ședință au participat următorii: 

1. Dr. Ing. Lucian Melinceanu - Președinte al AICPS 
2. Ing. Dragoş Marcu - Președinte de Onoare al AICPS 
3. Ing. Dan Iancu - Director Administrativ AICPS 
4. Conf. Dr. Ing. Hortensiu Liviu Cucu - Vicepreședinte AICPS, Președinte Sucursala AICPS 

Cluj  
5. Dr. Ing. Mihai Pavel, Director Tehnic AICPS, Vicepreședinte  AICPS București 
6. Conf. dr. ing. Zsolt Nagy - Director Certificare AICPS  
7. S.l. Dr. ing. Ovidiu Prodan - Director Comunicare AICPS 
8. Ing. Marian Ţapu - Președinte AICPS – Maramureș  
9. Ing. Nagy Bela - Președinte AICPS - Covasna 
10. Ing. Cecilia Manea -  Președinte AICPS Călărași, Cenzor CC AICPS  
11. Ing. Cristian Ianculescu - Președinte AICPS Buzău 
12. Ing. Gabriela Cosmina Stăncioi - Președinte AICPS Dolj 
13. Ing. Laszlo Bartha - Președinte AICPS Harghita 
14. Conf. dr. ing. Viorel Popa - Membru al CC AICPS - București 
15. Ing. Ion Filitov - Membru al CC - Brașov  
16. Ing. Marius Monda - Membru al CC  AICPS - Cluj 
17. Ing. Eugen Dorobanțu - Membru al CC AICPS – București 
18. Ing. Istvan Benke -Membru al CC - Mureș 
19. Ing. Bogdan Buzăianu - București - fără drept de vot 

20. Ing. Alexandru Gabor - Brașov - fără drept de vot 

21. Conf. dr. ing. Sorin Codruț Floruț - Timiș - fără drept de vot 

22. Conf. dr. ing. Gheorghe Bogdan Roșca - Iași - fără drept de vot 

23. Ing. Tudor Ciplea - Maramureș - fără drept de vot 

24. Lucica Adriana Ștefan - secretar - fără drept de vot 

25. Răzvan Stănescu - secretar - fără drept de vot 

          Subiectele discutate pe ordinea de zi a ședinței au fost următoarele: 
1) Organizarea celei de a 30-a Conferințe Naționale AICPS în 10 și 11 Februarie 2022 la 

Hotel Marriott București;  
- Prezentare Oferta ALLBIM pentru prestări servicii tehnice pentru Conferința 
Națională AICPS 9-11 feb.2021(transmisie full/online) – 4000Euro+tva 
Transmisie Sali paralele – regie de a transmite din ambele Sali-moderatori-întrebări etc. 
S-a votat in cadrul ședinței și s-a aprobat suma de 4000Euro+tva pentru contract cu 
ALLBIM. 
 

2)   Propunere pentru a angaja o companie de marketing/ PR pentru AICPS; 
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Ca urmare a ședinței consiliului din 25.11.2021, în perioada 06.12.2021 -12.12.2021 a avut 
loc, la nivelul consiliului, un vot electronic de decidere asupra subiectelor discutate in 
ședința din 25.11.2021. 
 
  La vot au participat un număr de 18 membri ai Consiliului de Conducere al AICPS, iar 
rezultatele votului pot fi consultate prin accesarea link-ului de mai jos: 
 
http://www.aicps.ro/media/content/2021-12/data-all-211213_61b76465421ed.pdf 
 
Q1 
În cadrul ședinței din 25.11.2021 s-a discutat despre  contractarea serviciilor unei companii 
specializate în servicii de relații publice (PR), pentru creșterea vizibilității acțiunilor Asociației. 
Sunteți de acord cu contractarea unei astfel de firme?  

• Da -14 voturi 
• Nu -1 vot  
• Mă abțin -3 voturi 

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?  

• Da -15 voturi 
• Nu -1 vot 
• Mă abțin – 2voturi 

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

1. Propunem acordarea din oficiu si din motive deontologice a distincției de inginer 
proiectant senior tuturor inginerilor din cadrul A.I.C.P.S. care au un stagiu de cel puțin 8 
ani in asociație si vârsta de peste 60 ani. Consideram ca este un titlu important care 
încununează o activitate foarte responsabila (ținând cont de faptul ca legea 10 stipulează 
ca inginerul proiectant răspunde toata viată de eventualele vicii ale structurii de 
rezistenta) in domeniul construcțiilor. 

2. Cursuri de pregătire profesională. Dobândirea statutului de utilitate publică. 
3. Marketing pentru creșterea vizibilității Asociației 
4. Legislație in construcții: corelare intre specialități(rezistenta-arhitectura); actualizare 

C56/85; cursuri de specialitate pentru programele din dom. construcțiilor;. 
5. Cursuri de pregătire profesională continuă pentru ingineri proiectanți, chiar și pentru VT 

și Exp.Teh 
6. Cursuri online 
7. 1-Membrii AICPS trebuie să simtă valoarea faptului că sunt membrii prin oferirea de 

cursuri constante 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. 

8. 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. 

9. 1.cresterea nivelului profesional si de informare al inginerilor 2. creșterea vizibilității 
AICPS 

http://www.aicps.ro/media/content/2021-12/data-all-211213_61b76465421ed.pdf


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

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

12. Consider că este foarte oportună focusarea pe "stimularea" profesiei la nivel 
guvernamental. 

13. 1. Sa acționeze astfel încât, cat mai curând, reprezentanți desemnați de breasla (in sensul 
ca reprezintă puncte de vedere ale unor grupuri de lucru formate in AICPS) sa facă parte 
din colectivele de autori care redactează codurile de proiectare, normativele de 
specialitate, etc. 

 
 
 
 
 Pentru conformitate: 
 Președinte AICPS 
 Dr. ing. Lucian Melinceanu 


