
 
 
Alegeri pentru Consiliul Director al Consiliului Roman pentru Cladiri Verzi – 12 Iunie 2014  

1. Structura Consiliului Director, Roluri si Atributii  

Vor fi 5 locuri in Consiliul Director. Toate companiile membre pot prezenta un singur candidat pentru 

consiliul director prin completarea, semnarea, si (daca este cazul) stampilarea formularului de 

nominalizare pana pe 9 mai ora 6pm  (ora Bucurestiului). 

Membrii asociati nu sunt eligibili pentru a prezenta un candidat sau de a vota. 

Consiliul va alege un Presedinte, un Vicepresedinte si un Trezorier. In cadrul Consiliului Director 

functiile de Secretar sau de Directori responsabili pentru Certificare, Training si Demersuri Legislative 

vor fi atribuite potrivit preferintei directorului interesat sau, daca este necesar, prin alegeri. Datorita 

numarului acestor roluri, vor exista suprapuneri: de exemplu, un Vicepresedinte sau un Trezorier va 

prelua o responsabilitate aditionala – si anume cea de Director a unui Grup de Lucru.  

Nu exista nici o compensatie pentru directori in afara acoperirii cheltuielilor pentru activitatile cerute 

de Consiliu. Trebuie retinut ca exista un buget limitat pentru calatorii pentru Consiliul Director si, de 

aceea, membrii Consiliului trebuie sa isi organizeze calendarele din timp pentru a fi in Bucuresti cat 

mai mult posibil.  

Consiliul Director proaspat ales va decide frecventa intalnirilor, dar Consiliul Existent sugereaza o 

intalnire lunara si o conferinta prin telefon stabilita regulat intre aceste intalniri lunare. Angajamentul 

din punct de vedere al timpului va fi determinat dupa alegeri, dar un numar estimativ de 6-10 ore/luna 

de pregatiri si participare in intalniri/conferinte telefonice trebuie luat in considerare.  

Atributiile Consiliului Director  

a) Sa supravegheze, controleze si indrume activitatile Consiliului, comitetele si publicatiile sale.  

b) Sa aleaga Presedintele Consiliului, Vicepresedintele, Secretarul si Trezorierul si sa angajeze  

un Presedinte/ CEO  

c) Sa adopte si sa voteze Planul Anual  

d) Sa urmareasca in mod activ obiectivele Consiliului si sa supravegheze utilizarea fondurilor.  

e) Sa adopte o politica referitoare la conflicte de interes  

f) Sa intreprinda actiunile necesare pentru a conduce organizatia, inclusiv dar fara a se limita la: 

adoptarea regulilor pentru conducerea activitatilor așa cum se considera ca este potrivit, stabilirea 

politicilor din timp in timp si sa delege responsabilitati si o anumita putere de decizie Comitetului 

Executiv  



 
 
g) Sa aleaga membrii Comitetului Executiv in cazul in care numarul membrilor creste si  

activitatea Consiliului va impune organizarea unui astfel de Comitet.  

h) Sa implementeze deciziile Adunarii Generale.  

2. Cine are dreptul de vot?  

Fiecare entitate membra va avea un vot, putand vota prin persoana care a semnat formularul de 

membru si cererea de aderare sau directorul general in functie ori prin reprezentantul desemnat prin 

simpla imputernicire.  

3. Procedura de vot  

Pe data de 9 Mai 2014 veti primi pe e-mail buletinul de vot si lista candidatilor - persoanelor 

nominalizate pentru Consiliul Director RoGBC in 2014. Buletinele de vot completate vor putea fi 

trimise de catre persoanele care au drept de vot, asa cum este explicat la punctul anterior :  

• prin e-mail /(adresa de e-mail la care puteti trimite buletinele de vot va fi anuntata in buletinele de 

vot) SAU  

• livrat la sediul RoGBC pana la data de 11 Iunie 2014.  

4. Adunarea generala a membrilor si anuntarea rezultatelor votului  

Adunarea generala va avea loc pe 12 iunie 2014, in Bucuresti, de la ora 16:00 (locatia exacta urmeaza a 

fi confirmata). Desemnarea castigatorilor se va face in cadrul Adunarii Generale a Membrilor pe baza 

exprimarii votului majorităţii (50% +1) membrilor organizatiei. Membrii isi pot exprima votul prin e-

mail (la adresa de e-mail anuntat in buletinele de vot) sau fax (021 223 12 01). Castigatorii vor fi primii 

cinci candidati care primesc cele mai multe voturi.  

5. Comitetul de Alegeri:  

Comitetului de alegeri are atributia principala de a se asigura ca formularele de nominalizare si de 

declaratie ale candidatului sunt corecte si de a asigura integritatea procesului de votare.  

Daca doriti sa desemnati un reprezentant din partea companiei dumneavoastra care sa asiste la 

coordonarea procesului de alegeri si numararea buletinelor de vot, va rugam sa o contactati pe 

Monica Zarnescu (monica.zarnescu@rogbc.org) pana cel tarziu la data de 9 Mai 2014.  

 

 


