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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  
COMISIA PROFESIONALA SI STIINTIFICA 

 
CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art.1. Scop.Comisia Profesionala si Stiintifica (denumită în continuare „COMISIA",acronim CPS), a Asociația 
Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România (denumită în continuare „AAEC"), are drept scop elaborarea 
strategiei de afirmare si dezvoltare a profesiei de auditor energetic pentru cladiri. Comisia urmareste sa asigure 
membrilor Asociaţiei un suport, teoretic si practic, de cunoştinţe tehnice avansate necesare dezvoltării 
nivelului de competenţă şi profesionalism. 

Art.2. Principii.Activitatea ComisieisedesfăşoarăpebazaStatutuluiAsociaţieişi are următoarele principii: 
1. Transparenţă, în sensul că procesul de organizare si desfasurare a activitatii in domeniul profesional si 

stiintific se realizează pe baza unor regulamente şi proceduri aprobate de Consiliul Director, precum si in 
sensul asigurarii comunicarii catre membrii Asociatiei. 

2. Profesionalism, în sensul că activitatea comisieiare ca obiectiv crestereacompetenţei profesionale în 
rândul membrilor asociaţiei; 

3. Calitate, in sensul asigurarii unui nivel superior de instruire si formare a auditorilor energetici, membrii ai 
Asociatiei. 

Art.3 Directii de actiune. In vederea atingerii scopului propus prin prezentul Regulament, Comisia va desfasura 
actiuni, in conformitate cu obiectivele prevazute in statutul AAEC, pe urmatoarele directii: 
1. sustinerea afirmarii in societate a rolului si importantei auditorului energetic pentru cladiri, ca 

profesionist in domeniu; 
2. asigurarea cadrului necesar accesului la informatiile profesionale si furnizarii cunostiintelor de 

specialitate;  
3. dezbaterea prevederilor reglementarilor tehnice si legislative din domeniul eficientei energetice pentru 

cladiri in scopul imbunatatiri formei si continutului acestora; 
4. formarea continua, perfectionarea si specializarea auditorilor energetici pentru cladiri; 
5. promovarea si sustinerea realizarilor tehnice si stiintifice, deosebite, din domeniul auditarii energetice, 

rationalizarii consumurilor de energie si utilizarii surselor regenerabile de energie insectorul cladirilor; 
6. organizarea de conferinte si participarea membrilor AAEC la mese rotunde, simpozioane, vizite tehnice si 

intalniri tematice din domeniul energeticii cladirilor si protectiei mediului precum si la orice alte 
manifestari profesionale care pot fi utile auditorilor energetici, membrii ai Asociatiei. 

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

membrii Asociaţiei cu aptitudini şi/sau experienţă, profesionala si stiintifica in domeniul auditului 
energetic pentru cladiri. 

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. 
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CAPITOLUL III -ORGANIZAREA COMISIEI 
 
Art.7. Atribuţii. Comisia (CPS) îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu celelalte comisii ale AAEC în vederea 
eficientizării activităţii profesional-stiintifice si de promovare a celor mai bune practici. CPS are următoarele 
atribuţii: 
1. elaboreaza, actualizeaza si supune aprobarii Consiliului Director Regulamentul de organizare si 

functionare a Comisiei; 
2. propune programele de formare continua , perfectionare si specializare a auditorilor energetici pentru 

cladiri, membri ai Asociatiei; 
3. organizeaza cursuri de pregatire in domeniul auditului energetic pentru cladiri; 
4. coordonează partea ştiinţifică a conferinţelor si altor manifestatii stiintifice si profesionale organizate de 

AAEC (tematici, lectori, continutul ştiinţific al lucrarilor etc.)  
5. avizează conţinutul brosurilor, cartilor, cursurilor si altor publicaţii editate sub egida AAEC 
6. propune achiziţii pentru biblioteca AAEC; 
7. analizează oferta de cursuri din domeniul specific auditorilor energetici şi propune participarea autorilor 

de cursuri sau lectorilor AAEC la instruiri pe temele pe care sunt specializaţi, în condiţiile aprobate de 
Consiliul Director; 

8. propune Consiliului Director, direcţii de studii si cercetare relevante pentru ocupaţia de auditor energetic 
in cadrul unor programe nationale sau internationale, precum si in cadrul unor proiecte proprii; 

9. stabileşte relaţii cu instituţiile de învăţământ superior şi alti formatori si iniţiază schimburi de experienta 
în vederea armonizarii programelor de pregatire a auditorilor energetici si adoptarii unor metodologii 
standard de calcul a performantei energetice a cladirilor. 

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 al 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. Pentru luarea unei decizii, Seful Comisiei poate consulta membrii 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 comisieiare următoarele atibuţii: 
1. colaborează cu preşedintele AAEC, cu sefii celorlalte comisii de specialitate, cu preşedinţii FIlialelor, 

comunitatea ştiinţifică si profesionala în scopul bunei organizări şi desfăşurări a activităţii; 
2. numeşte grupurile de lucru pe probleme specifice; 
3. propune programele de formare continua, perfectionare si specializare; 
4. propune agenda manifestarilor stiintifice si profesionale organizata de AAEC sau la care participa AAEC 
5. propune actiuni de imbunatatire a cadrului legislativ si de reglementare tehnica in domeniul auditului 

energetic al cladirilor. 
6. prezintă Adunarii Generale, o dată pe an, raportul de activitate al Comisiei. 

 

Art.10.Membrii Comisiei au următoarele atribuţii: 
1. colaborează cu Seful comisiei, alti membrii AAEC si comunitatea profesionala si ştiinţifică în vederea 

bunei organizări şi desfăşurări a activităţii CPS;  
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; 
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3. pot participa ca referenţi ştiinţifici la recenzarea unor lucrări şi prezentări din cadrulmanifestărilor 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. 


