
Administrare conturi persoană fizică de către o persoană juridică 

 

In cazul in care va aflați in una din următoarele situații: 

Sunt membru persoană fizică și doresc facturarea cotizației mele către o persoană 

juridică  

Sau  

Compania la care lucrez va plăti cotizația de membru pentru mine și mai mulți 

colegi din cadrul acestei companii. 

este necesara parcurgerea următoarei proceduri:  

  – Persoana juridică cu datele căreia se va emite factura pentru unul sau mai mulți 

membri AICPS va trebui sa se înregistreze pe site conform pasului 1 din Înregistrare 

membru nou, persoană juridică.  

 Parcurgerea pasului 1 de mai sus nu presupune obligativitatea înregistrării 

ca membru colectiv al AICPS al persoanei juridice și deci nici obligativitatea 

vreunei plăți în acest sens! Prin parcurgerea pasului 1 persoana juridica doar 

administrează membrii persoane fizice asociați precum si i se emit facturi cu 

datele definite pentru membrii persoane fizice. 

 Odată parcurs pasul 1 din Înregistrare membru nou, persoană juridică pentru 

administrarea conturilor de membru ale unor persoane fizice, va rugam sa va autentificați 

in contul Dvs. de persoana juridică ( creat prin parcurgerea pasului 1). 

 Din acesta va rugam sa selectați zona Administrare membri 

 

 Cu ajutorul barei de căutare va rugam sa adăugați acei membri ale căror conturi 

doriți să le administrați ( este necesar sa le știți numele ). Odată găsiți membrii pe care 

doriți să îi administrați va rugam să îi adăugați în lista prin click pe „Trimite cerere”. Fiecare 

membru astfel adăugat va primi un mail prin care i se va specifica ca persoana juridica 

dorește sa aibă acces la administrarea contului de membru persoana fizica si va confirma 

aceasta cerere de acces. Pana la confirmarea din partea membrului statutul cererii va fi in 

Așteptare, iar odată cu confirmarea statutul se va schimba în Acceptat. 

 

 

  

 

http://www.aicps.ro/media/content/2017-07/ghid-inregistrare-pj_595b92c39f9b6.pdf
http://www.aicps.ro/media/content/2017-07/ghid-inregistrare-pj_595b92c39f9b6.pdf
http://www.aicps.ro/media/content/2017-07/ghid-inregistrare-pj_595b92c39f9b6.pdf


Ce înseamnă aceasta asociere? 

 Această asociere doar scopul creării unei legături acceptate de ambele parți între 

un membru sau mai mulți persoana fizică și un profil de persoana juridică în scopul emiterii 

de facturi cu datele persoanei juridice.   

Cine va primi factura în acest caz? 

 In cazul membrilor persoane fizice asociați unui profil de persoana juridica, 

persoana juridica va primi factura conținând datele de facturare definite in pasul 1 de 

înregistrare persoana juridică. 

 Ca membru persoană fizică pot să solicit asocierea la o persoană juridică? 

 Nu, doar persoanele juridice pot trimite notificări de asociere membrilor. Membrii in 

schimb, pot accepta sau refuza aceste notificări iar persoanele juridice vor primi de 

asemenea informări asupra deciziilor membrilor persoane fizice.  

 Am avut un angajat, membru al AICPS, iar factura de cotizație se emitea 

pe numele angajatorului. Daca persoana respectiva nu mai lucrează la acest 

angajator acesta va in continuare facturat? 

 Nu, in aceasta situație, puteți revoca oricând administrarea contului acestui membru 

din profilul Dvs. de persoana juridica prin click pe „Elimină” în dreptul membrului respectiv. 

 Exista o limita de membri pe care pot sa ii administrez? 

 Nu, nu exista o astfel de limită. 

 Ce fel de membri pot sa administrez? 

 Ca persoana juridică puteți administra doar membrii persoane fizice, cu conturi 

activate pe site-ul AICPS. 

 Sunt membru persoană fizică și nu mai doresc ca persoana juridică să îmi 

administreze contul. Cum procedez? 

 In acest caz, din contul Dvs. de membru puteți oricând revoca accesul persoanei 

juridice prin click pe butonul „Revoca Accesul” . 

 Prin administrarea unui cont de membru persoană fizică de către o 

persoană juridică aceasta din urmă are acces la datele din contul meu de 

persoană fizică? 

 Nu, persoana juridica nu are acces la aceste date, ci doar numele Dvs. ii va apărea 

in lista, precum si faptul ca exista o asociere in scopul facturării. Veți putea oricând sa va 

aveți acces la contul Dvs. de membru si sa va actualizați datele, total independent de 

asocierea creata 


