
Jon Garde este un reputat consultant și directorul fi rmei Journal IT, cu sediul în Marea 
Britanie. Firma furnizează consultanță independentă și profesională în toate aspectele 
teoriei, practicii si implementării guvernanței informației, incluzând managementul 
actelor, documentelor, conținutului, cunostințelor, fl uxurilor de lucru, proceselor de 
activitate și al proiectelor. Jon are mulți ani de experiență în domeniu și este în prezent 
autorul MoReq2010, a treia ediție a Cerințelor Model pentru Managementul Actelor, 
produs de Forumul DLM în cooperare cu Comisia Europeană. MoReq2010 este în 
curs de fi nalizare și urmeaza a fi  publicat până la sfârșitul anului. 
Marc Fresko este un experimentat consultant de management, considerat unul dintre 
cei mai infl uenți gânditori din domeniul Managementului Informației, în special 
pentru Managementul Actelor Electronice. A coordonat și a fost principalul autor al 
MoReq și MoReq2 și a fost unul dintre colaboratorii principali în elaborarea Codului 
britanic de Practică și al standardului echivalent, care reglementează admisibilitatea 
și caracterul probatoriu al documentelor electronice. A contribuit semnifi cativ la 
scrierea Cerințele funcționale pentru sistemele de administrare a actelor electronice 
ale Arhivelor Naționale ale Marii Britanii și la activitatea Comitetului pentru scheme 
de clasifi care al Asociației britanice de Administrare a Actelor. Până de curând, 
a fost vicepreședinte al Grupului de înțelepți în Managementul Documentelor, 
organismul profesional britanic pentru sectorul IT. Rolul său infl uent a fost recunoscut 
de AIIM International (un organism profesional de anvergură din SUA) care i-a 
conferit „Premiul pentru Servicii Deosebite”, singurul astfel de premiu atribuit unei 
persoane din afara Statelor Unite. A fost consultant începând cu 1979 și clienții săi 
din domeniul Managementului Informației au inclus ministere și alte organisme ale 
administrației locale și centrale și o varietate de organizații profesionale, de la companii 
multinaționale până la mici companii specializate, în Marea Britanie și în alte țări. 
Ronnen Brunner este director pentru dezvoltarea afacerilor cu sectorul public din 
Europa, Orientul mijlociu și Africa din partea Information Intelligence Group al 
EMC, care dirijează poziția fi rmei EMC față de organizațiile din sectorul public. 
Ronnen răspunde de relațiile cu clienții din cadrul regiunii, identifi când principale 
tendințe, problemele și soluțiile pentru îmbunătățirea activității. A lucrat de asemenea 
în strânsă colaborare cu partenerii pentru a-i sprijini în oferirea de soluții de primă 
clasă pentru sectorul public. Înainte de asocierea cu EMC, Ronnen a fost Ofi țer 
Responsabil cu Informațiile pentru Ministerul Justiției din Israel, unde a răspuns 
de toate aspectele informatice ale Ministerului, de la viziune și strategie și până la 
infrastructură și securitate. În această funcție, a administrat infrastructura IT pentru 
35 departamente, incluzând Parchetul și Registrul colonizărilor, conducând o reformă 
care a condus la o continuă îmbunătățire, atât pentru serviciile publice cât și pentru 
procesele interne ale departamentelor. A fost, de asemenea, pentru 5 ani, și director 
executiv al companiei de software Kesset S.P. Ltd. Ronnen a absolvit Management și 
Calculatoare la Open University.
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Marie-Anne Chabin, absolventă a Ecole des Chartes (Paris), a înfi ințat în 2000 
și conduce cabinetul de asistență și expertiză în arhivare Archive 17. Și-a început 
cariera în sectorul public (Direcția Arhivelor Franței), după care a decis să își extindă 
experiența profesională într-o societate particulară, în calitate de consultant pentru 
sisteme de management al documentelor, înainte de a se alătura Institutului National 
pentru audiovizual (INA). Este de 2 ani profesor asociat al Conservatorului național de 
arte și meserii,  unde predă Administrarea Actelor și arhivare. Marie-Anne Chabin s-a 
specializat în traducerea în franceză a standardelor internaționale ISO 15489, OAIS, 
MoReq2 și ICA-Req. A publicat numeroase articole, precum și numeroase lucrări 
despre arhivare și locul arhivelor în societate, în special: Archiver, et après? (2007).

Angajat al Bibliotecii și Arhivelor din Canada din 2001, Robert Nahuet a fost arhivist 
asociat sectorului de arhive private, apoi a participat pentru o perioadă de 15 luni 
la Inițiative catalizatoare pentru strategia în domeniul metadatelor. Din februarie 
2007, el este încadrat la Direcția de documente guvernamentale și a participat la 
diverse proiecte în domeniul arhivelor electronice. Intre 2009-2010 a participat 
activ la Proiectul Quebec care urmărește să întocmească un raport asupra situației 
birourilor regionale ale ministerelor federale din Quebec asupra modului de aplicare 
a noii directive privind păstrarea documentelor. Robert a asigurat, de asemenea 
asistență în domeniul autorizațiilor pluri-instituționale de selecționare a documentelor 
și asupra liniilor directoare pentru administrarea documentelor, la BAC și pentru 
reprezentanți ai ministerelor și organismelor guvernamentale. Robert cumulează mai 
mulți ani de experiență în arhivistică, atât în administrarea actelor, cât și în domeniul 
arhivelor istorice, atât ca practician, cât și ca teoretician. În acest sens, a fost profesor 
de arhivistică și director de programe pentru ciclul întâi la Universitatea Laval între 
1990–1999.
Martin Stürzlinger a absolvit Istoria în cadrul Universității din Viena și cursul de 
formare ca arhivist la prestigiosul Institut für Österreichische Geschichtsforschung 
din Viena. Și-a continuat studiile în Biblioteconomie și Științele Informației la 
Universitatea din Maryland (SUA). A predat la Universitățile din Maryland și 
Viena cursuri despre Regăsirea informațiilor, selecționare și IT pentru arhive. Intre 
2000–2006 a fost angajat al Arhivei orașului Viena, ca responsabil pentru prezervarea 
digitală. In 2006, el a devenit arhivist consultant al fi rmei Scope Solutions ag din Basel 
(Elveția) — furnizorul de vârf pentru sisteme de informații arhivistice din Europa. 
Întors la Viena, în 2007 a înfi ințat compania Arhiversum, orientată pe consultanță și 
servicii pentru arhive în mediul clasic și electronic. Martin  și-a continuat formarea 
profesională, urmând Stagiul tehnic internațional în arhivistică de la Paris și NESTOR/
Program de formare pentru prezervarea digitală. Este un membru activ al mai multor 
grupuri pentru standarde și norme, atât în Elveția cât și în cadrul Asociației arhiviștilor 
austrieci.
Lucia Stefan este un expert de origine română în domeniul managementului actelor 
și informațiilor. Lucia a lucrat cu importante organizații publice din Marea Britanie 
și Europa, cum ar fi  Comisia pentru Concurență și Comisia electorală din Marea 
Britanie și Ministerul Transporturilor din Irlanda. Lucia a fost membru al Grupului de 
Utilizatori al MoReq2 și a fost invitată de forumul DLM să fi e validatorul traducerii în 
limba română a MoReq2. Lucia a avut intervenții la conferințe din România, Franță 
și Cehia. În prezent, lucrează pe post de consultant la Organizația europeană pentru 
exploatarea sateliților meteorologici (EUMETSAT) din Darmstadt, Germania. 


