
Membrul aspirant. Modul de dobândire şi de menţinere a calităţii. 
Drepturi 
şi obligaţii. 
 

(1) Poate fi membru aspirant: 
a) orice persoană fizică, indiferent de cetăţenie, naţionalitate, religie, sex sau 

convingeri politice care se obligă să parcurgă un program de pregătire teoretică şi 
practică în domeniul informaţii pentru afaceri pentru a dobândi competenţa de 
înţelegere şi rezolvare a problemelor din acest domeniu de activitate, denumită 
aspirant unu; 

b) membrul titular care la sfârşitul anului nu mai îndeplineşte condiţiile statutare 
pentru aceasta categorie de membri, denumită aspirant doi; 

(2) Dobândirea şi menţinerea calităţii de membru aspirant, pentru categoria prevăzută 
la alin. (1), lit. a), comportă îndeplinirea următoarelor condiţii: 

a) să aibă studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituţie de 
învăţământ superior din România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii 
Europene, recunoscută de autorităţile române competente conform legii, care 
atestă încheierea de către titular a ciclului de studii universitare de licenţă, în 
domeniile stabilite de Consiliului Director; 

b) să nu aibă antecedente penale; 
c) să aibă o bună reputaţie profesională şi morală; 
d) să cunoască şi să-şi asume statutul, precum şi regulamentele, regulile şi 

procedurile Asociaţiei; 
e) să absolve un program de pregătire teoretică şi practică agreat de Asociaţie, în 

termen de 2 ani de la data înscrierii la curs sau să fie absolvent al unei instituţii de 
învăţământ superior la care să fi promovat cursuri agreate de Asociaţie; 

f) să parcurgă o perioadă de stagiu finalizată cu examen de absolvire, conform 
regulilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea perioadei de stagiu, în termen de 
2 ani de la data înscrierii la stagiu. 

(3) Membrii aspiranţi din categoria prevăzuta la alin. (1) lit. b) pot redobândi calitatea 
de membru titular pe baza unei proceduri specifice, în termen de maxim 1 an de la data 
transferului în această categorie. 

(4) Termenele de 2 ani prevăzute la alin. (2) lit. e) şi lit. f), precum şi termenul de 1 an 
prevăzut la alin. (3) sunt termene de decădere, la expirarea cărora, membrii aspiranţi pierd 
calitatea de membri ai Asociaţiei. 

(5) Drepturile membrilor aspiranţi: 
a) să participe la toate activităţile şi manifestările care constituie obiectul de 

activitate al Asociaţiei; 
b) să colaboreze la publicaţiile Asociaţiei; 
c) să fie informaţi şi să-şi spună părerea asupra activităţii desfăşurate de Asociaţie şi 

să facă propuneri pentru sporirea eficacităţii cu care aceasta lucrează; 
d) să poată consulta baza de date, lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de 

care dispune Asociaţia şi să beneficieze de toate condiţiile puse la dispoziţie de 
Asociaţie pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională; 

e) să utilizeze, alături de nume, calitatea de membru aspirant. 
(6) Obligaţiile membrilor aspiranţi : 
a) să respecte statutul şi regulamentele Asociaţiei; 
b) să respecte standardele de evaluare şi recomandările Asociaţiei; 
c) să contribuie la formarea şi dezvoltarea bazei de date şi a tezaurului informaţional 

al Asociaţiei, precum şi la realizarea acţiunilor propuse de Asociaţie; 



d) să achite anual cotizaţia, în cuantumul şi la termenele stabilite de Asociaţie. 
(7) Membrii aspiranţi nu au dreptul să aleagă organele Asociaţiei ori să facă parte din 

ele. 
(8) Calitatea de membru aspirant se dovedeste cu legitimaţia emisă de Asociaţie. 


