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REGULAMENT DE ORDINE SI FUNCŢIONARE COMISIA IMAGINE SI COMUNICARE 
 

CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. - Comisia de imagine si comunicare a Asociației Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România 
(denumită în continuare „Asociaţia") are drept scop consolidarea imaginii AAEC in mediile economic, politic si 
social si imbunatatirea comunicarii interne/externe. 

Art.2. - Activitatea Comisiei de imagine si comunicare a AAEC (denumită în continuare „Comisia") se desfăşoară 
pe baza prevederilor aplicabile ale Statutului AAEC şi a următoarelor principii: 
1. Transparenţă, în sensul că procesul de promovare a imaginii şi de imbunatatirea comunicarii 

interne/externe se realizează pe baza unor regulamente şi proceduri aprobate de Consiliul director al AAEC 
(denumit în continuare „Consiliul director"), precum şi în sensul asigurării comunicării către membrii AAEC 
şi către alte organisme. 

2. Profesionalism, în sensul că procesul de promovare a imaginii şi de imbunatatirea comunicarii 
interne/externe, are ca obiectiv comunicarea către public a competenţelor profesionale ale membrilor 
Asociaţiei. 

3. Calitate, în sensul că activitatea Comisiei va avea un caracter permanent, pentru a se asigura procesul de 
promovare a imaginii Asociaţiei, precum şi informarea publicului în privinţa activităţii AAEC şi a activităţilor 
menite a dezvolta, verifica şi consolida competenţa profesională a membrilor AAEC. 

Art. 3. - In vederea atingerii scopului propus prin prezentul Regulament, Comisia va desfasura actiuni conform 
obiectivelor strategice, stabilite prin Strategia AAEC, pe următoarele direcţii: 
1. Realizarea unor acţiuni de promovare a imaginii AAEC prin intermediul unor conferinţe de presă şi prin 

articole legate de profesia de auditor energetic 
2. Intarirea relatiilor cu mass-media in vederea cresterii vizibilitatii AAEC pe plan intern. 
3. Monitorizarea si controlul declaratiilor membriilor AAEC in presa de la nivelul intregii tari. 
4. Realizarea unor actiuni de promovare a imaginii AAEC prin intermediul tuturor mijloacelor posibile 

(conferinte de presa, articole legate de profesia de auditor energetic, mijloace promotionale, etc). 
5. Diseminarea informaţiilor şi publicaţiilor care privesc asociaţia şi profesia de auditor energetic în rândul 

comunităţii de afaceri şi autorităţilor publice. 
6. Gestionarea site-ului AAEC. 

 

CAPITOLUL II - COMPONENTA SI CONSTITUIREA COMISIEI 
Art. 4. Comisia Comunicare si Imagine este compusă din Seful Comisiei şi 4 pana la 8 membrii propuşi de catre 
Seful Comisiei şi aprobaţi de catre Consiliului Director. 
Art. 5.  
1. Comisia se constituie pe principiul competenţei, în sensul că membrii Comisiei vor fi selectaţi dintre 

membrii Asociaţiei cu aptitudini şi/sau experienţă in domeniul promovarii imaginii AAEC 
2. Aprobarea şi revocarea membrilor Comisiei se face de catre Consiliul Director, la propunerea Sefului 

Comisiei. 
3. Durata mandatului de membru al Comisiei este de 3 ani, acesta poate fi reînnoit la expirarea mandatului. 

Mandatul este personal şi nu poate fi transmis în cursul exercitării sale altor persoane. 
4. Seful Comisiei reprezintă comisia, răspunde de activitatea acesteia ca vicepreşedinte al AAEC si 

raporteaza Adunarii Generale. 
 

Art.6. Membrii Comisiei sunt obligaţi să respecte prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al 
Comisiei. 

 

 



REGULAMENT DE ORDINE SI FUNCŢIONARE COMISIA IMAGINE SI COMUNICARE 

 

 2 

CAPITOLUL III - ORGANIZAREA COMISIEI 
 

Art.7. Atributii 

Comisia îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu celelalte comisii ale AAEC, în vederea promovarii 
imaginii AAEC.Comisia Imagine si Comunicare are următoarele atribuţii: 
1. elaborează, actualizează şi supune aprobării Consiliului director, regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Comisiei; 
2. coordonează relaţia asociaţiei cu eventuale firme de PR, angajate de AAEC şi aprobă si supune aprobării 

Consiliului director strategia de promovare a imaginii AAEC elaborată de aceasta; 
3. coordonează relaţia Asociaţiei cu mass-media şi cu membri, inclusiv prin pagina de internet a Asociaţiei; 
4. coordonează şi propune spre aprobare CD comunicatele de presă elaborate de firma de relaţii cu 

publicul, angajată de AAEC; 
5. coordonează relaţiile cu alte organisme care au legătură cu specificul activităţii desfăşurate deAAEC; 
6. avizează materialele legate de domeniul de activitate al comisiei, care urmează sa fiepostate/eliminate 

de pe site-ul AAEC. 
Art.8.  
1. Comisia se întruneşte în şedinţă ordinară pentru a analiza activitatile desfasurate si a întocmi propuneri 

către CD, referitor la strategia si planul de actiune/masuri propuse si adoptate de catre CD AAEC. 
2. Pentru validitatea deliberărilor Comisiei, este necesară participarea a jumătate plus unul din numărul 

membrilor săi, iar hotărârile sunt luate cu votul majorităţii; în caz de egalitate de voturi, votul decisiv va fi 
cel al Sefului Comisiei;  

3. Seful Comisiei poate consulta membri Comisiei telefonic sau prin e-mail, răspunsurile sau votul acestora 
fiind transmise individual prin e-mail Sefului Comisiei pentru inregistrare si validare. 

 

CAPITOLUL IV - FUNCŢIONAREA COMISIEI 

 
Art. 9.Seful comisiei are următoarele atibuţii: 
1. colaborează cu preşedintele AAEC, cu sefii celorlalte comisii de specialitate, cu preşedinţii Filialelor, cu 

mass-media în scopul bunei organizări şi desfăşurări a activităţii; 
2. numeşte grupurile de lucru pe probleme specifice; 
3. propune activitatile pentru promovarea imaginii AAEC; 
4. propune actiuni care vizeaza imbunatatirea comunicarii in interiorul si exteriorul AAEC 
5. prezintă Adunarii Generale, o dată pe an, raportul de activitate al Comisiei. 
Art.10.Membri Comisiei au următoarele atribuţii: 
1. colaborează cu Seful comisiei, alti membri AAEC si mass-media în vederea bunei organizări şi desfăşurări 

a activităţii CIC;  
2. fac propuneri privind strategia de afirmare si dezvoltare a profesiei de auditor energetic pentru cladiri, 

aceste propuneri vor fi transmise Sefului Comisiei care le va sintetiza şi prezenta spre aprobare CD AAEC; 
Art.11.Contestaţiile împotriva hotărârilor Comisiei pot fi depuse în termen de 30 zile de ladata comunicării lor, 
la Consiliul Director, care va putea menţine sau revoca hotărârea Comisiei. 

 

CAPITOLUL V - ALTE PREVEDERI 

 
Art.12. Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul 
Director şi va fi publicat pe site-ul AAEC. 


