STATUTUL
ASOCIAŢIEI AUDITORILOR ENERGETICI PENTRU CLĂDIRI DIN
ROMÂNIA
Art.1 MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI
Art.1. Asociația auditorilor energetici pentru clădiri din România, este persoană juridică română
de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Legii 246/2005, ai cărei
membrii ai Consiliului Director sunt:
Subsemnaţii:
1. MLADIN EMILIA-CERNA, cetățean român, sex feminin, fiica lui Emil și Lucia, născută
la data de 06.02.1958 în Mun. Târnăveni, jud. Mureș, domiciliată în București, Bld.
Libertății nr.3, bl.A2, sc.A, et.6, ap.17, sector 4, identificata cu CI, seria RT, nr.245114,
elib. la data de 04.11.2002, având CNP 2580206400097,
2. BERBECARU DAN-BASARAB, cetăţean român, sex masculin, fiul lui Pantelimon și
Ecaterina, născut la data de 09.09.1941 în Bucureşti, domiciliat în Bucureşti, str. Roșia
Montană, nr.19, bl.29, sc.3, parter, ap.43, sect.6, identificat cu CI, seria R.R., nr.
635536, eliberat de SPCEP S6 biroul nr.4. la data de 08.09.2009, având CNP
1410909400028;
3. ȘERBĂNESCU STELUȚA-ELENA, cetățean român, sex feminin, fiica lui Dumitru și
Eugenia, născută la data de 16.05.1954, în orașul Vișeul de Sus, Jud.Maramureș,
domiciliată în București, B-dul Lacul Tei, nr.65, bl.7, sc.A, et.8, ap.29, sect.2, identificată
cu CI, seria R.R., nr. 665124, eliberat de SPCEP S2 biroul nr.1la data de 10.05.2010,
având CNP 2540516400285;
4. BÂRA STELIAN-DANIEL, cetățean român, sex masculin, fiul lui Petrache și Maria,
născut la data de 20.03.1969 în mun. Turda, jud. Cluj, domiciliat în București, str. Jean
Steriadi, nr.46, bl.M13, sc.2, et.4, ap.30, sector 3, identificat cu CI seria RR nr.979078
elib. de SPCEP S3 la data de 08.03.2013, având CNP 1690320011849;
5. ROTARIU DANIELA-LILIANA, cetățean român, sex feminin, fiica lui Ion și Filofteia,
născută la data de 09.02.1967 în Baia Sprie, jud.Maramureș, domiciliată în București,
B-dul 1 Decembrie 1918, nr.53, bl.P2, sc.B, ap.71, sect.3, identificată cu CI, seria R.D.,
nr. 355611, eliberat de secția 13 Pol. la data de 07.01.2004, având CNP
2670209241124;
6. BLIUC IRINA, cetățean român, sex feminin, fiica lui Dumitru și Ana, născută la data de
12.10.1941 în comuna Măgirești, jud.Bacău, domiciliată în Iași, Șos. Arcu, nr.37, bl.CL6,
sc.A, et.4, ap.14, identificată cu BI, seria D.K., nr. 420543, eliberat de Poliția Mun. Iași la
data de 29.03.1989, având CNP 2411012221136;
7. GEORGESCU LILIANA-GABRIELA, cetățean român, sex feminin, fiica lui Florin și
Maria, născută la data de 21.05.1968 în București, domiciliată în București, str. Valea
Călugarească, nr.22, bl.E1, sc.1, et.3, ap.20, identificată cu CI, seria R.T., nr. 474949,
eliberat de SPCEP S6 biroul nr.3 la data de 15.03.2007, având CNP 2680521443029;
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8. TISMĂNARU CEZAR, cetățean român, sex masculin, fiul lui Dumitru și Maria, născut la
data de 18.05.1962 în Craiova, jud.Dolj, domiciliat in Craiova, Calea Unirii nr.127,
jud.Dolj, identificat cu CI, seria D.X., nr.346891, elib.de Mun.Craiova la data de
22.07.2004, având CNP 1620518163241;
care au acceptat coordonarea prezentei asociații în vederea realizării scopului prevăzut în
Actul Constitutiv și Statutul asociației.
Art.2 SCOPUL ASOCIATIEI
Asociatia activeaza in domeniul eficientei energetice si al efectelor asupra mediului din cadrul
sectorului cladirilor (constructii si instalatiile aferente acestora). Scopul activitatilor desfasurate
urmareste definirea, promovarea si sustinerea unor politici/programe energetice si de protectie
a mediului, corelate dezvoltarii economice durabile, prin:
•

Asigurarea cadrului necesar accesului la informatiile profesionale si furnizarii cunostiintelor
de specialitate, la nivel national si international, pentru orientarea si sustinerea activitatilor
factorilor decizionali si ale specialistilor ce lucreaza in aceste domenii sau desfasoara
activitati complementare acestora, prin activitati specifice .

•

Asigurarea unui cadru profesional pentru dezbaterea cailor si modalitatilor de implementare
a normativelor nationale si internationale privind certificarea energetica si cresterea
eficientei energetice, precum si promovarea utilizarii surselor regenerabile pentru
alimentarea cu energie din sectorul cladirilor.

•

Promovarea dezvoltarii pietei de servicii in auditarea energetica a cladirilor;

•

Promovarea si sustinerea realizarilor tehnice si stiintifice in domeniile auditarii energetice si
rationalizarii consumurilor de energie din sectorul cladirilor;

•

Sustinerea dezvoltarii profesionale si a cooperarii la nivel national si international pentru
membrii Asociatiei;

•

Sustinerea afirmarii rolului si importantei auditorului energetic pentru cladiri in cadrul
societatii;

•

Constituirea unui forum independent si democratic, bazat pe schimburi de opinii si
experiente desfasurate in cadrul dialogului profesional si echidistant.

•

Dezvoltarea mediului de afaceri si parteneriatelor in sectorul cladirilor din Romania.

Pentru indeplinirea scopului propus, cat si pentru extinderea si optimizarea activitatilor
proprii, pe baza hotararilor Consiliului Director si in conditiile legii, Asociatia poate infiinta filiale.
Infiintarea filialei se face in baza Regulamentului de infiintare a filialelor aprobat de Consiliul
Director al AAEC. Acest regulament este parte anexă la Statut.
In vederea realizarii scopului propus, Asociatia va efectua urmatoarele activitati:
 Organizarea de conferinte, mese rotunde, ateliere de specialitate, vizite si intalniri pe
tematici din domeniile energeticii si protectiei mediului asociate sectorului cladirilor, precum
si orice alte manifestari profesionale ce pot fi utile specialistilor si elaboratorilor de politici,
strategii si programe privind consumurile de energie din sectorul cladirilor;
 Asigurarea unui centru informational de profil si a unui cadru adecvat stabilirii de contacte
interne si internationale pentru membrii Asociatiei;
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 Constituirea unui forum informal pentru facilitarea intalnirilor si schimburilor de opinii dintre
specialisti, experti, cadre didactice, finantatori si juristi, care activeaza -in tara si strainatate
- in domeniile energeticii si protectiei mediului asociate sectorului cladirilor;
 Sustinerea activitatilor de atestare si certificare a auditorilor energetici pentru cladiri prin
promovarea, organizarea si derularea de activitati de consultanta profesionala - disciplinara
sau interdisciplinara - in vederea formarii continue de specialisti in energetica si efectele
asupra mediului legate de sectorul cladirilor;
 Urmarirea exercitarii competente si calificate a profesiei de auditor energetic pentru cladiri
in conformitate cu Codul de conduita al auditorilor energetici pentru cladiri, document care
este parte anexa la Statut.
 Avizarea lucrarilor de auditare energetica efectuate de catre auditorii energetici pentru
cladiri, in scopul asigurarii unui punct de vedere coerent la nivel national, bazat pe principii
de etica si profesionalism.
 Initierea si dezvoltarea unei baze de date cu auditori energetici atestati si a activitatii lor in
domeniul energeticii si efectelor asupra mediului asociate sectorului cladirilor;
 Acordarea de servicii de asistenta profesionala sau consultanta, referitoare la propunerea
si adoptarea de strategii, programe si acte normative, din domeniile energeticii,
constructiilor si protectiei mediului legate de cladiri, precum si pentru perfectarea sau
extinderea colaborarilor de profil dintre persoane fizice si juridice din Romania si
strainatate, fara scop patrimonial;
 Infiintarea unei biblioteci cu lucrari din domeniul politicilor energetice si de mediu pentru
sectorul cladirilor, lucrari de specialitate privind constructiile, instalatiile, sursele
regenerabile de energie aplicabile cladirilor, pentru membrii Asociatiei;
 Editarea si distribuirea de publicatii informationale si lucrari de specialitate, cu tematici din
domeniile energeticii si protectiei mediului legate de cladiri sau referitoare la activitatile
Asociatiei, fara scop patrimonial;
 Acordarea de consultanta si indrumare in activitatile profesionale din sfera eficientei
energetice si protectiei mediului inconjurator, in conformitate cu hotararile Consiliului
Director.
 Colaborarea cu organizatii, institutii, asociatii si societati - din tara si din strainatate - pentru
realizarea activitatilor descrise in paragrafele acestui articol, precum si pentru asigurarea
cadrului de desfasurare a acestora .
 Angajarea in activitati promotionale, de marketing si de publicitate din sfera auditurilor
energetice si a rationalizarii consumurilor de energie din sectorul cladirilor, fara scop
patrimonial.
 Infiintarea de societati comerciale si desfasurarea oricaror altor activitati economice directe,
daca acestea servesc atingerii obiectivelor propuse in cadrul acestui Act Constitutiv.
 Asociatia poate desfasura activitati in parteneriate cu persoane juridice (institutii, agentii,
asociatii sau organizatii) si persoane fizice pentru atingerea obiectivelor unor programe
AAEC si indeplinirea scopului organizatiei.
 Orice alte activitati efectuate in conformitate cu prevederile prezentului statut si cu
obiectivele declarate ale Asociatiei.
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Art.3 DENUMIREA ASOCIAȚIEI
Denumirea acestei asociații este "Asociaţia Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România",
conform dovezii disponibilității denumirii nr. 109417 din 01.03.2012 eliberată de către Ministerul
Justiției, Serviciul Comunicare si Relații Publice, denumită în continuare: "Asociaţia".
În toate documentele și publicațiile editate de Asociație se pot înscrie atât denumirea completă
(cu date de identificare și contact), cât și abrevierea (logo-ul) "AAEC".
Art.4 SEDIUL ASOCIATIEI
•

La constituire, sediul Asociatiei este in Bucuresti, str. Tudor Arghezi nr. 21, sector 2. Sediul
poate fi schimbat prin hotararea Consiliului Director, cu aprobarea Adunarii generale a
membrilor Asociatiei.
Sediile filialelor se stabilesc pe baza propunerilor membrilor fondatori ai acestora, cu avizul
Consiliului Director.

•

Art.5 DURATA DE FUNCTIONARE
Asociatia este constituita pentru o durata nedeterminata si isi desfasoara activitatea in
conformitate cu legislatia romaneasca cu privire la asociaţii, fundaţii si federatii.
Art.6 PATRIMONIUL ASOCIATIEI
Patrimoniul Asociatiei este de 800 lei, constituit din aportul in bani al tuturor membrilor fondatori
in cote egale.
Pastrarea, mentinerea in bune conditii si extinderea patrimoniului stau in responsabilitatea
Directorului executiv al Asociatiei, sau, in lipsa acestuia, in responsabilitatea Consiliului
Director.
Valoarea patrimoniului se actualizeaza in conditiile legii si se inscrie in evidentele contabile.
Evidentele patrimoniului sunt verificate cel putin o data pe an de Comisia de Cenzori Valoarea
si componenta patrimoniului se raporteaza in cadrul Adunarilor generale si in sedintele
Consiliului Director.
Art.7 ORGANIZAREA ASOCIAȚIEI
Organele principale de conducere, administrare si control sunt in acord cu Legea 246/2005 cu
privire la asociatii si fundatii si sunt urmatoarele:
A - Organe de conducere si control
a.

Adunarea Generala a membrilor;

b.

Consiliul Director format din:

-

Presedinte: Emilia-Cerna Mladin;

-

Vicepresedinti: Dan-Basarab Berbecaru; Daniela Rotariu; Cezar Tismanaru; Steluta
Serbanescu

-

Secretar: Liliana Georgescu

-

Trezorier: Stelian-Daniel Bâra;

-

Membru: Irina Bliuc
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c. Comisia de cenzori formată din: șef comisie Florica IONESCU, cetatean roman, sex
feminin, fiica lui Niculae si Tudora, nascuta la data de 26.03.1961 in Com. Gradistea,
jud. Ilfov, domiciliata in Bucuresti, str. Pomirla nr. 5, bl. B22, sc. 3, et. 2, ap. 72, sect.
4, identificata cu CI seria RR nr. 271026 eliberata de Sectia 15 Politie la data de
19.01.2004, avand CNP 2610326400576, legitimata cu legitimatia nr. 45029
In prezent, nu sunt membri in comisia de cenzori, deoarece numarul de membri
AAEC a fost mai mic de 100 la ultimele alegeri.
B - Membri.
C - Personal executiv.
D – Comisii de specialitate: (i) Stiintifica si Profesionala, (ii) de Etica si Disciplina, (iii) de
Relatii cu Organizatii Nationale si Internationale, (iv) de Comunicare si Imagine, comisii
care functioneaza dupa Regulamente specifice anexate la Statut.

Art.7(1) COMPONENTA ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL











Art.8

Consiliul director al asociatiei va fi compus din:
presedinte
vicepreședinte – sef al Comisiei Profesionale si Stiințifice (CPS);
vicepresedinte – sef al Comisiei de Etica si Disciplina (CED);
vicepresedinte – sef al Comisiei de Relatii cu Organizatii Nationale si International
(CRONI);
vicepresedinte – sef al Comisiei de Comunicare si Imagine (CCI);
secretar
trezorier
membri – acestia sunt presedintii sau vicepresedintii de filiale, plus inca o persoana
nominalizata de Adunarea Generala, daca este necesara realizarea unui numar impar
de persoane in Consiliul Director.
comisia de cenzori

ATRIBUTIILE ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL

(1) - Adunarea Generala este organul de conducere a Asociatiei, care cuprinde totalitatea
membrilor sai si detine urmatoarele competente:



Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director, a Raportului de executie
bugetara si a Raportului Comisiei de Cenzori;









Aprobarea planului de activitati si a obiectivelor acestora;
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director ;
Alegerea si revocarea cenzorului sau a membrilor Comisiei de Cenzori;
Aprobarea regulamentului de infiintare a filialelor;
Stabilirea valorii cotizatiilor anuale ale membrilor Asociatiei ;
Modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei;

5






Dizolvarea si lichidarea Asociatiei;
Stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Asociatiei;

Orice alte competente care permit indeplinirea obiectivelor Asociatiei, daca acestea nu
contravin legii, bunelor moravuri sau ordinii publice.
Adunarea Generala detine drept de control permanent asupra activitatilor Consiliului Director,
Comisiei de Cenzori, conducerilor filialelor si personalului executiv.
Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an (Adunare Generala Anuala) dar poate fi
convocata si la solicitarile membrilor sau in conformitate cu interesele Asociatiei (Adunare
Generala Extraordinara). Convocarea sesiunilor anuale se face in scris, cu cel putin 15 zile
lucratoare in avans fata de data propusa pentru intrunirea membrilor Asociatiei. Sesiunile
extraordinare sunt convocate de catre Presedintele organizatiei - prin acordul a minim 2/3 din
numarul membrilor Consiliului Director sau la solicitarea a minim 30% din numarul total al
membrilor Asociatiei. Sesiunile extraordinare se anunta cu cel putin 7 zile anterior datei de
desfasurare.
Adunarea Generala poate adopta hotarari numai daca numarul votantilor reprezinta minim 1/2
din numarul total al membrilor Asociatiei si daca numarul voturilor exprimate la adoptarea unei
hotarari intruneste majoritatea simpla (min. 50% + 1 din numarul participantilor). Votarea se
desfasoara in baza principiului "un participant un vot". In situatii obiective, membrii absenti pot
vota prin reprezentant mandatat, prin corespondenta sau mijloace electronice. Hotararile
adoptate de Adunarea Generala, in limitele legii, ale actului constitutiv si / sau ale statutului
devin obligatorii pentru toti membrii Asociatiei. Hotararile adoptate de Adunarea Generala pot fi
contestate, in conditiile legii, de acei membri care fie au votat "impotriva", fie au absentat.
Adunarile Generale reprogramate din lipsa de cvorum pot adopta hotarari prin majoritate
simpla, indiferent de numarul votantilor; data celei de a doua convocari poate fi precizata in
aceeasi scrisoare cu prima convocare, la un interval de cel mult 7 (sapte) zile de aceasta.
(2) - Consiliul Director este organul care asigura coordonarea activitatilor Asociatiei si
punerea in aplicare a hotararilor Adunarii Generale. Acesta este format conform art. 7(1) (numai
numar impar), alesi prin vot deschis, si functioneaza pe o perioada de 3 (trei) ani. CD poate
propune adunarii generale inlocuirea membrilor sai inactivi, la prima adunare generala.
Responsabilitati si competente ale Consiliului Director:



Intocmeste si prezinta Adunarii Generale - anual sau pentru perioada dintre sesiuni raportul de activitate, situatia bugetului de venituri - cheltuieli si bilantul contabil;




Propune Adunarii Generale planul anual de activitati si proiectul anual de buget;




Aproba infiintarea filialelor Asociatiei;





Aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei;

Incheie in numele si pe seama Asociatiei acte juridice, conventii si contracte sau (dupa
caz) valideaza pe cele perfectate pe seama acesteia, prin mandat, de personalul
executiv;
Solicita si numeste membri pentru participarea in cadrul comisiilor de lucru ale
Asociatiei, constituite ocazional pentru indeplinirea unor obiective si / sau programe;
Coordoneaza activitatile desfasurate de personalul executiv;
Hotaraste asupra schimbarii sediului ;
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 Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.
Consiliul Director poate fi format din membri de nationalitate romana sau straina. Consiliul
Director nu poate include mai mult de 2 membri care reprezinta aceeasi institutie / societate
comerciala / organizatie sau care activeaza intr-o entitate subordonata acesteia.
Responsabilitatile persoanelor din Consiliului director sunt:
- Preşedintele: coordoneaza toate activitatile Asociatiei; reprezinta in mod oficial Asociatia, cu
imputernicirile si obligatiile conferite de cadrul legislativ si prin hotararile Adunarii Generale;
convoaca si conduce intalnirile Consiliului Director si intrunirile Adunarii Generale; asigura
coerenta in functionarea comisiilor de specialitate; analizeaza rezultatele activitatilor si
implicarea membrilor din Consiliul Director, Comisia de Cenzori, activitatea filialelor si
personalului executiv, prezentand Adunarii Generale concluziile.
- Vicepresedintii: sustin activitatile Presedintelui, preluandu-i atributiile si responsabilitatile in
lipsa acestuia, si conduc comisiliile de specialitate conform regulamentelor anexate, raportand
Adunarii Generale.
- Secretarul: inregistreaza si distribuie procesele verbale intocmite la sedintele Consiliului
Director si la Adunarile Generale; verifica si valideaza periodic listele de membri; prelucreaza
corespondenta adresata membrilor Consiliului Director.
- Trezorierul: analizeaza si coordoneaza activitatile financiare ale Asociatiei, asigurand
incadrarea acestora in prevederile actelor normative; stabileste relatiile cu bancile la care
Asociatia detine conturi bancare; analizeaza situatia contributiei membrilor, executia bugetului
de venituri - cheltuieli si inregistrarile referitoare la patrimoniul Asociatiei.
- Membrii Consiliului Director: asigura corelarea activitatilor din filialele teritoriale cu strategia
elaborata de catre CD-AAEC si coordoneaza individual sau in colaborare acele activitati ale
Asociatiei pentru care, pe durata mandatului, au primit responsabilitati din partea Presedintelui.
Intrunirile ordinare ale Consiliului Director sunt convocate prin anunt scris, transmis catre toti
membrii Consiliului, cu 15 zile lucratoare anterior datei convocarii, prin grija Secretarului
Consiliului Director sau al unui Director executiv numit de catre Consiliul Director. Intrunirile
extraordinare sunt convocate prin grija Presedintelui sau la cererea a minim 2/3 din numarul
total al membrilor Consiliului Director.
La intrunirile Consiliului Director, pentru adoptarea deciziilor, 2/3 din numarul membrilor
Consiliului constituie un quorum cu drept de vot. Hotararile se adopta cu votul majoritatii simple
a Consiliului. In situatii de exceptie, membrii Consilului pot vota si prin mijloace electronice sau
prin reprezentanti (delegati), daca acestia prezinta mandat din partea celor care i-au desemnat.
Hotararile Consiliului Director pot fi modificate, dupa caz anulate, prin hotarari ale Adunarii
Generale.
(3) Cenzorul sau Comisia de cenzori este organul care asigura controlul financiar intern si
verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei, intocmind periodic - dar cel putin o
data pe an - rapoarte pe care le prezinta Adunarii Generale. Comisia de cenzori este formata
din 1 pana la 3 membri ai Asociatiei, alesi prin vot deschis de Adunarea Generala. Membrii
Consiliului Director nu pot fi cenzori. Membrii Comisiei de Cenzori isi exercita mandatul pe o
perioada de 3 ani, perioada in care pot participa - fara drept de vot - la intrunirile Consiliului
Director.
In atribuirea responsabilitatilor si exercitarea competentelor, Comisia de Cenzori:





verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
participa la sedintele consiliului director fara drept de vot;
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indeplineste orice alte atributii stabilite de adunarea generala si prin Statut

Art.9 CALITATEA DE MEMBRU
Calitatea de membru al Asociatiei poate fi obtinuta de persoane fizice si juridice - de
nationalitate romana sau straina - care, prin contributii proprii si / sau realizari profesionale in
activitatile desfasurate si-au dobandit atributul de profesionisti, respectiv de firma / institutie de
prestigiu, in domeniul energeticii si protectiei mediului in sectorul cladirilor, sau in domenii
conexe acestora.
Calitatea de membru al Asociatiei se confera doar persoanelor fizice si juridice care corespund
cerintelor mentionate in paragraful anterior, manifesta o reala angajare fata de Asociatie in
raport cu scopul acesteia, isi insusesc si respecta prevederile statutului Asociatiei si principiile
deontologiei profesionale. Calitatea de membru se mentine prin achitarea cotizatiei anuale si
participarea activa la actiunile Asociatiei.
Pentru a deveni membri ai Asociatiei, persoanele fizice sau juridice adreseaza o cerere scrisa
Presedintelui Asociatiei. Calitatea de membru al Asociatiei este acordata de Consiliul Director.
Persoanele fizice sau juridice care pot contribui prin competenta profesionala la dezvoltarea si
bunul mers al Asociatiei (ex. specialisti, organizatii, institutii, firme si birouri a caror profesie,
respectiv profil, se situeaza intr-unul din domeniile educational, bancar, economic-financiar,
consultanta finaciara si juridica, asigurari, administratie publica, diplomatic, jurnalistica si alte
domenii conexe) pot deveni parteneri prin contracte de colaborare si sustinere reciproca.
Art.10 CATEGORII DE MEMBRI
Exista doua categorii de membri ai Asociatiei:
1.

Membri titulari
a. Membri fondatori: persoanele semnatare ale actului de infiintare a Asociatiei;
b. Membri individuali: auditori energetici pentru cladiri atestati - romani si straini.
c. Membri colectivi: persoane juridice romane si straine care isi desfasoara activitatea si /
sau mentin interese in sfera sectorului cladirilor. In relatia cu Asociatia, membrii colectivi
sunt reprezentati de catre conducerile entitatilor respective sau de persoanele
desemnate de catre acestea.
d. Membri de onoare: persoane care au adus servicii deosebite Asociatiei si / sau sunt
personalitati cu prestigiu international in sfera activitatilor legate de cladiri. Membrii de
onoare sunt propusi de Consiliul Director si confirmati de Adunarea Generala.

2.

Membri aspiranti: persoane fizice care doresc sa beneficieze de un plus de experienta
profesionala in cadrul Asociatiei si sa devina membri titulari in cazul obtinerii atestatului de
auditor energetic pentru cladiri.

Art.11

DREPTURILE SI INDATORIRILE MEMBRILOR

(1) Membrii titulari beneficiaza de urmatoarele drepturi:


sa participe cu drept de vot la toate Adunarile generale; membrii colectivi beneficiaza de un
singur vot; membrii de onoare nu au drept de vot;



sa faca parte din organele de conducere si control ale Asociatiei; de acest drept
beneficiaza si membrii asociati daca au calitatea de auditori energetici atestati; membrii de
onoare nu pot face parte din organele de conducere si control ale Asociatiei.
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sa fie informati si sa exprime puncte de vedere despre activitatile Asociatiei;



sa participe si sa exprime opinii profesionale in toate manifestarile organizate de Asociatie;



sa ia parte la organizarea manifestarilor profesionale ale Asociatiei, elaborarea publicatiilor
sale, intocmirea lucrarilor;



sa primeasca publicatiile informationale editate de Asociatie;



sa consulte lucrarile din patrimoniul bibliotecii Asociatiei.

(2) Membrii titulari au urmatoarele indatoriri:


sa contribuie activ la dezvoltarea activitatii de auditare energetica a cladirilor in Romania;



sa respecte Statutul Asociatiei, inclusiv Codul de conduita al auditorului energetic pentru
cladiri, anexat Statutului;



sa participe la Adunarile Generale si sa respecte hotararile adoptate;



sa achite la timp cotizatia de membru;



sa se supuna deciziilor organelor de conducere a Asociatiei;



sa sustina activitatea Asociatiei si sa respecte interesele membrilor sai;

(3) Membrii aspiranti au urmatoarele drepturi:


sa fie informati si sa exprime puncte de vedere despre activitatile Asociatiei;



sa participe si sa exprime opinii profesionale in toate manifestarile organizate de Asociatie;



sa ia parte la organizarea manifestarilor profesionale ale Asociatiei, elaborarea publicatiilor
sale, intocmirea lucrarilor.

(2) Membrii aspiranti au urmatoarele indatoriri:


sa respecte Statutul Asociatiei;



sa achite la timp cotizatia de membru;



sa se supuna deciziilor organelor de conducere a Asociatiei;



sa sustina activitatea Asociatiei si sa respecte interesele membrilor sai;

Art.12 INCETAREA SAU RETRAGEREA CALITATII DE MEMBRU
Membrii pot solicita renuntarea la calitatea de membru al Asociatiei, prin nota scrisa adresata
Presedintelui Asociatiei. Cotizatia platita pentru anul in curs nu se restituie.
Prin decizie a Consiliului Director, calitatea de membru se poate retrage si in una din situatiile:
•

Nerespectarea prevederilor statutului Asociatiei si a Codului de conduita al
auditorului energetic pentru cladiri;

•

Neachitarea cotizatiei anuale;

•

Efectuarea unor actiuni indreptate impotriva intereselor Asociatiei si membrilor sai.
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Decizia referitoare la retragerea calitatii de membru poate fi contestata in cadrul Adunarii
Generale. In aceasta situatie, calitatea se redobandeste doar prin votul favorabil a 1/2 din
numarul participantilor la Adunarea Generala in care se formuleaza contestatia.
Art.13 PERSONALUL ASOCIATIEI
Pentru buna desfasurare a activitatilor si indeplinirea obiectivelor asumate, dependent de
programele si proiectele in care Asociatia este implicata, Consiliul Director decide pentru
angajarea personalului necesar. Selectia si angajarea personalului executiv se vor realiza pe
baze transparente si nediscriminatorii, utilizand criteriile profesionale si principiile concurentei
deschise. Rudele apropiate (de pana la gradul 3) ale membrilor Consiliului Director in exercitiu
nu pot fi angajate in cadrul personalului, in nici o functie executiva sau administrativa platita.
Activitatile personalului Asociatiei pot fi conduse de un director executiv. Atributiile posturilor,
responsabilitatile, salariile si programul de lucru sunt stabilite de catre Consiliul Director.
Art.14 CATEGORIILE DE RESURSE PATRIMONIALE ALE ASOCIATIEI
Pentru acoperirea costurilor implicate de organizarea si desfasurarea activitatilor, pe principiul
auto-finantarii, Asociatia poate realiza venituri care provin din:
a) cotizatiile membrilor;
b) donatii, sponsorizari sau legate;
c) fonduri nerambursabile alocate de organizatii internationale sau guvernele altor tari pentru
derularea unor programe de profil energetic si protectia mediului;
d) venituri realizate din organizarea unor manifestari, precum conferinte si seminarii de
pregatire continua;
e) venituri realizate din activitati economice directe;
f) dobanzi si dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii;
g) dividentele societatilor comerciale infiintate de Asociatie;
h) alte venituri prevazute de lege;
Cotizatiile membrilor se platesc anual, in transa integrala si pana la data de 31 martie a fiecarui
an. Intarzierile de plata pot fi supuse penalizarilor stabilite de catre Consiliul Director. Nivelul
cotizatiilor pentru fiecare tip de membru definit de Art. 10, paragrafele 1b, 1c si 2, se stabileste
prin hotararea Adunarii Generale. Membrii fondatori si membrii de onoare nu platesc cotizatii.
Membrii colectivi sunt obligati sa plateasca cotizatia de membru.
Art.15 ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILA A ASOCIATIEI
Evidenta financiara a Asociatiei se pastreaza in conformitate cu legislatia romana si va fi
verificata periodic de o firma independenta, specializata in audit contabil. Raportul de audit se
prezinta Adunarii Generale.
Exercitiul financiar incepe la data de 1 ianuarie a fiecarui an de activitate a Asociatiei si are
durata unui an calendaristic. Rezultatele exercitiului financiar se raporteaza semestrial
Consiliului Director si anual Adunarii Generale. Pe toata durata de activitate a Asociatiei,
membrii pot solicita lamuriri privind modul de utilizare a fondurilor, de inregistrare a evidentei
finaciare si de administrare a patrimoniului Asociatiei. Cheltuielile efectuate se vor corela
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permanent cu bugetul de venituri - cheltuieli aprobat de Adunarea generala, fara posibilitate de
depasire a valorilor adoptate.
Art. 16 DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI
Asociatia se poate dizolva:
a) de drept;
b) prin hotararea Adunarii Generale;
c) prin hotararea instantelor competente (judecatorie sau, dupa caz, tribunal).
Daca Asociatia se dizolva prin hotararea Adunarii Generale, procesul verbal al sedintei de
dizolvare se depune in forma autentica, in termen de 15 zile de la data sedintei, la judecatoria in
a carei circumscriptie se afla sediul Asociatiei. Constatarea dizolvarii se realizeaza prin
hotararea judecatoriei respective, la cererea oricarei persoane interesate. Procesul verbal va
mentiona si numele persoanele desemnate sa efectueze lichidarea bunurilor din patrimoniul
Asociatiei.
In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii se vor transmite catre persoane
juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, bunurile ramase in
urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice, conform hotararii Adunarii Generale a
Asociatiei.
In cazurile dizolvarii de drept sau prin hotarare judecatoreasca lichidatorii vor fi numiti prin
insasi hotararea judecatoreasca.
In cazul dizolvarii Asociatiei prin hotararea Adunarii Generale, lichidatorii vor fi numiti de catre
Adunarea Generala.
Lichidatorii sunt persoane fizice sau juridice autorizati in conditiile legii. Procedura de lichidare
se va efectua conform dispozitiilor legale.
Art.17 MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV SI A STATUTULUI
Modificarea statutului Asociatiei se poate face numai pe baza hotararilor Adunarii Generale.
Propunerile de modificare trebuiesc puse la dispozitia tuturor membrilor Asociatiei, cu minimum
15 zile anterior datei la care acestea vor fi dezbatute in Adunarea Generala. Aprobarea
modificarilor se poate face numai cu votul a 2/3 din numarul total al membrilor Asociatiei.

11

