
Întrebări generale utilizare secțiune membri AICPS. 

 

Vreau să devin membru al AICPS. Ce trebuie să fac? 

 

Dacă doriți să deveniți membru al Asociației, persoană fizică sau juridică, trebuie să 

accesați secțiunea Înregistrare persoană fizică sau Înregistrare Companie și să urmați 

instrucțiunile de completare a formularelor prezentate în aceste secțiuni. De asemenea în 

secțiunea Taxe a site-ului găsiți informații referitoare la cuantumul taxelor pentru diferite 

tipuri de membri. În secțiunea Statut găsiți informații referitoare la documentele statutare 

ale Asociației. Vă rugăm să le parcurgeți cu atenție înainte de înscriere. De asemenea, vă 

rugăm să urmați instrucțiunile prezentate în secțiunile Înregistrare membru nou, 

persoană fizică sau Înregistrare membru nou, persoană juridică, după caz. 

 

 

Pe site observ atât o secțiune de înregistrare membru nou sau companie cât și 

una de Autentificare. Care este diferența? 

 

Secțiunile Înregistrare persoană fizică/ Înregistrare companie se adresează numai celor 

ce doresc să devină membri AICPS. Secțiunea Autentificare se adresează numai 

membrilor deja înregistrați, și un cont deja activat pe platforma AICPS. 

 

http://www.aicps.ro/taxe
http://www.aicps.ro/despre-noi/statut


 

Sunt membru activ al AICPS, am încercat să mă înregistrez pe site atât la 

secțiunea Înregistrare cât și Autentificare și mi se spune că adresa de mail este 

invalidă. De ce? 

 

Dacă sunteți membru AICPS deja înregistrat în baza de date nu trebuie să vă mai 

reinregistrați pe site, această opțiune este doar pentru viitorii membri. Nu veți putea folosi 

secțiunea Autentificare fără să fi completat formularul primit prin mail. Vă rugăm să 

completați acest formular iar după validarea lui să accesați secțiunea Autentificare a site-

ului. Pentru instructiuni referitoare la completarea formularului vă rugăm să accesați 

paginile corespunzătoare referitoare la activarea contului de membru, după caz. În cazul 

în care sunteți membru activ AICPS, persoană fizică, fără restanțe la plata cotizației puteți 

urma instrucțiunile din Activare cont membri existenți, persoane fizice, fără restanțe 

la plata cotizației. Pentru celelalte categorii vă rugăm să consultați instrucțiunile 

corespunzătoare din această secțiune a site-ului. 

 

Sunt membru activ al AICPS, fără restanțe la plata cotizației, și observ că datele 

mele afișate pe site nu mai sunt actuale. Le puteți actualiza? 

Dacă sunteți membru activ al AICPS vă puteți administra contul prin completarea 

formularului de activare și vă puteți actualiza aceste date. Fără completarea formularului 

de activare nu e posibilă actualizarea acestor date.  

 

 Sunt expert sau verificator MDRAPFE. Pot informa comunitatea AICPS asupra 

acestui lucru? 

 

http://www.aicps.ro/media/content/2017-07/formular-activare-pf_595a3405dffce.pdf
http://www.aicps.ro/media/content/2017-07/formular-activare-pf_595a3405dffce.pdf


În administrarea contului veți putea opta pentru afișarea atestării Dvs. pe site.  

 

Nu doresc să îmi fie afișat telefonul sau adresa de mail pe site. Cum procedez? 

 

În modulul de administrare al site-ului veți putea opta pentru afișarea publică sau 

ascunderea acestor date. 

 

Pot primi spam-uri prin afișarea adresei mele de e-mail pe site-ul AICPS? 

Adresa Dvs. de mail nu este afișată în mod direct ( plain text) pentru programele ce 

colectează adrese de mail. Cu toate acestea nu există o garanție absolută asupra protecției 

la spam, AICPS făcând toate demersurile tehnice posibile în programarea platformei pentru  

reducerea acestui fenomen nedorit. 

 

Am încărcat documentele justificative în contul meu AICPS și am primit un mesaj 

că ele vor fi validate. De către cine? 

 

Documentele justificative și datele contului Dvs. urmează a fi, prin construcția site-ului, 

validate manual de către un administrator în vederea evitării situațiilor neplăcute. 

Pe lângă diploma de inginer, dețin și alte diplome ( de studii superioare/master, 

doctorat) etc. Le pot încărca și pe acestea?  

AICPS solicită prezența unui document justificativ de studii, în principiu diploma de inginer. 

Dacă dețineți mai multe documente justificative de ordin superior celei de inginer puteți 

încărca doar unul dintre acestea, la alegere.  

 

Sunt membru al AICPS, iar factura pentru cotizația AICPS doresc să fie emisă pe 

numele unei persoane juridice. Cum procedez? 

 

În această situație persoana juridică trebuie să se înregistreze pe platforma AICPS pentru 

a gestiona contul de membru persoană fizică. Această înregistrare nu presupune 

obligativitatea înregistrării ca membru colectiv al AICPS ( și nici a plații cotizației de 

membru colectiv). O persoană juridică poate administra și primi facturi pentru mai mulți 

membri definiți în contul acesteia.  

Pentru administrarea unui cont/mai multor conturi de persoană fizică de către o persoană 

juridică vă rugăm consultați secțiunea Administrare conturi persoană fizică de către 

o persoană juridică (momentan în lucru). 

 

 

 

 



 

  


