
Membrul titular. Modul de dobândire şi de menţinere a calităţii. 
Drepturi si obligaţii. 

(1) Poate fi membru titular orice persoană fizică, indiferent de cetăţenie, naţionalitate, 
religie, sex, sau convingeri politice, care prin pregătirea şi experienţa sa în domeniul 
informaţii pentru afaceri a dobândit o competenţă deosebită de înţelegere şi rezolvare a 
problemelor din acest domeniu de activitate. 

(2) Din această categorie fac parte: 
(A)Membrii fondatori, persoane fizice sunt aceia care au iniţiat şi au înscris Asociaţia  

la instanţa judecătorească. Membrul fondator, persoana fizică, nu are obligaţia de plată a 
cotizaţiei şi are dreptul de a alege organele Asociaţiei şi de a face parte din ele. Calitatea de 
membru fondator se dovedeşte cu legitimaţia emisă de Asociaţie. 

(B) Membrii titulari specialişti 
(3) Dobândirea şi menţinerea calităţii de membru titular specialist 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 acorde o atenţie deosebită perfecţionării profesionale continue, prin participarea 

în fiecare an, la un program echivalent a 20 de ore de pregatire continuă, în 
domeniul informaţii pentru afaceri; 

f) să fi urmat şi absolvit un program de practică agreat de Asociaţie, conform 
regulilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea perioadei de stagiu. 

(4) Drepturile membrilor titulari specialişti în informaţii pentru afaceri: 
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 aleagă organele Asociaţiei şi să facă parte din ele; 
f) să fie înscrişi pe tabloul membrilor Asociaţiei, publicat oficial; 
g) să utilizeze parafa de identificare specifică domeniului de specializare; 
h) să utilizeze alături de nume, calitatea de membru al Asociaţiei ; 
i) să apeleze la serviciile de mediere şi arbitraj oferite de Asociaţie, în condiţiile art. 

7 lit. i) şi lit. j). 
(5) Obligaţiile membrilor titulari specialişti în informaţii pentru afaceri: 
a) să respecte statutul regulamentele Asociaţiei; 
b) să respecte standardele de evaluare şi recomandările Asociaţiei; 
c) să contribuie la formarea şi dezvoltarea bazei de date şi 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. 



(6) Calitatea de membru titular specialişti se dovedeşte cu legitimaţia şi parafa emise 
de Asociaţie. 

(C) Membrii acreditaţi specialişti sunt aceia care îndeplinesc condiţiile prevăzute mai 
jos. Consiliul Director poate desemna ca membri acreditaţi şi persoanele care fac dovada 
îndeplinirii în străinătate a condiţiilor respective. 

(7) Dobândirea calităţii de membru acreditat comportă îndeplinirea următoarelor 
condiţii: 

a) să aibă studii universitare finalizate cu diplomă eliberată de o instituţie de 
invăţământ 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 aiba o vechime în Asociaţie de cel puţin 3 ani; 
f) să fi urmat si absolvit în ultimii 2 ani un program de instruire continuă în 

domeniul evaluării sau domenii conexe, echivalent a 50 ore; 
g) să fi promovat un examen în conformitate cu normele specifice de acreditare 

stabilite prin regulamentul de acreditare, care va include şi criterii de specializare. 
(8) Drepturile membrilor acreditaţi experţi în informaţii pentru afaceri: 
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 aleagă organele Asociaţiei şi să facă parte din ele; 
f) să fie înscrişi pe tabloul membrilor Asociaţiei, publicat oficial; 
g) să utilizeze parafa de identificare specifică domeniului de specializare; 
h) să utilizeze alături de nume, calitatea de membru al Asociaţiei ; 
i) să apeleze la serviciile de mediere şi arbitraj oferite de Asociaţie, în condiţiile art. 

7 lit. i) şi lit. j). 
(9) Obligaţiile membrilor acreditaţi specialişti în managementul securităţii 

organizaţiilor: 
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 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. 
(10) Calitatea de membru acreditat se dovedeşte cu certificatul, legitimaţia şi parafa 

emise de Asociaţie. 
(D) Membrii titulari interni sunt aceia care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei 

instituţii de stat sau societăţi comerciale şi au dreptul să desfăşoare activităţi specifice de 
informaţii pentru afaceri proprii acelei entităţi. 

(11) Drepturile membrilor titulari interni: 



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 aleagă organele Asociaţiei şi să facă parte din ele; 
f) să utilizeze alături de nume, calitatea de membru al Asociaţiei. 
(12) Obligaţiile membrilor titulari interni: 
a) să respecte statutul şi regulamentele Asociaţiei; 
b) să contribuie la formarea şi dezvoltarea bazei de date şi tezaurului informaţional al 

Asociaţiei, precum şi la realizarea acţiunilor propuse de Asociaţie; 
c) să acorde o atenţie deosebită perfecţionării profesionale continue, prin participarea 

în fiecare an, la un program echivalent a 20 de ore de pregatire continuă, în 
domeniul informaţii pentru afaceri; 

d) să achite anual cotizaţia, în cuantumul şi la termenele stabilite de Asociaţie. 
(13) Calitatea de membru titular intern se dovedeşte cu legitimaţia emisă de Asociaţie. 
(E) Membrii titulari inactivi sunt aceia care nu mai practică activitatea de informaţii 

pentru afaceri dar îşi exprimă, în scris, opţiunea de a-şi menţine calitatea de membru al 
Asociaţiei. Membrul titular inactiv poate redobândi calitatea de membru titular specialist pe 
baza unei proceduri specifice. 

(14) Drepturile membrilor titulari inactivi: 
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. 

(15) Obligaţiile membrilor titulari inactivi: 
a) să respecte statutul şi regulamentele Asociaţiei; 
b) să contribuie la formarea şi dezvoltarea bazei de date şi tezaurului informaţional al 

Asociaţiei, precum şi la realizarea acţiunilor propuse de Asociaţie; 
c) să achite anual cotizaţia, în cuantumul şi la termenele stabilite de Asociaţie. 
(16) Membrii titulari inactivi nu au dreptul să aleagă organele Asociaţiei ori să facă 

parte din ele. Calitatea de membru titular inactiv se dovedeşte cu legitimaţia emisă de 
Asociaţie. 

(F) Membrii titulari seniori sunt aceia care îndeplinesc condiţia limitei de vârstă 
aprobată de Consiliul Director şi îşi exprimă, în scris, dorinţa de a dobândi această calitate, 
nominalizaţi de către de preşedintele Asociaţiei, cu informarea Consiliului Director. Membrul 
titular senior nu are obliga ia efectuarii pregătirii profesionale continue, a achitării cotizaţiei ț 
şi nu are dreptul să aleagă organele Asociaţiei ori să facă parte din ele. Calitatea de membru 
titular senior se dovedeşte cu legitimaţia emisă de Asociaţie; 

(G) Membrii de onoare, pesoane fizice, sunt personalităţi marcante române sau străine 
cu activităţi prestigioase în domenii complementare profesiei de specialist în informaţii 
pentru afaceri şi care au avut o contribuţie importantă la consolidarea prestigiului Asociaţiei, 



nominalizaţi în această calitate de către de Adunarea Generală la propunerea Consiliului 
Director. Membrul de onoare nu are dreptul să aleagă organele Asociaţiei ori să facă parte din 
ele. 


