STATUTUL
FEDERATIA PATRONALA A TEXTILELOR, CONFECTIILOR SI PIELARIEI
– F.E.P.A.I.U.S. -

PREAMBUL
Pentru promovarea intereselor agenţilor economici din ramura industriei de textile
– pielărie, organizaţiile patronale din acest sector se asociază într-o federaţie patronală de
ramură.
În acest scop, în adunarea constitutivă din data de 14.02.1992 prin liberul
consimţământ al membrilor fondatori, s-a hotărât înfiinţarea „Federaţiei patronale din
ramura industriei uşoare - FEPAIUS (FEDERATIA PATRONALA A TEXTILELOR,
CONFECTIILOR SI PIELARIEI) ” pentru a le reprezenta interesele în faţa organelor de
conducere, centrale şi locale, ale puterii legislative şi executive, în raporturile cu
sindicatele şi cu alte instituţii/organizaţii, din ţară şi străinătate.
Federaţia funcţionează pe baza prevederilor OG 26/30.01.00, ale Legii
Patronatelor 356/10.07.01, precum si ale prezentului statut având in compunere
organizatii patronale, asociatii si firme.
FEPAIUS este de interes national prin scopul si obiectivele sale.
1.

DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICĂ

1.1. Denumirea federaţiei este „FEDERATIA PATRONALA A TEXTILELOR,
CONFECTIILOR SI PIELARIEI” prescurtat FEPAIUS, denumită în
continuare FEPAIUS (FEDERATIA PATRONALA A TEXTILELOR,
CONFECTIILOR SI PIELARIEI) conform dovezii emise de Ministerul
Justitiei nr. 52778 din 24.05.2007.
1.2. Sediul federaţiei este în Municipiul Bucureşti, Str George Enescu, nr 27-29,
et 4, cam 4, 5 si 7, sector 1, şi poate fi mutat în baza hotărârii Consiliului
Naţional la propunerea Comitetului director al FEPAIUS.
1.3. FEPAIUS, este asociatie fără scop patrimonial a organizaţiilor
patronale/profesionale, si dupa caz a firmelor autonome, neguvernamentala şi
apolitica, constituita pe criteriul ramurii de activitate din domeniul textile –
pielărie (cod CAEN: 13,14,15,72 ).
1.4. FEPAIUS, participă, potrivit rolului său, la constituirea altor entităţi
patronale, la nivel naţional, şi se poate afilia la organizaţii internaţionale.
2.

SCOPUL

2.1. FEPAIUS s-a constituit în scopul reprezentării, susţinerii, apărării şi
promovării intereselor tuturor firmelor si a organizaţiilor patronale sau
asociaţii profesionale membre ale FEPAIUS, în relaţiile cu autorităţile
publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice sau fizice, atât în plan
naţional cât şi în plan internaţional
2.2. Pentru atingerea scopului, FEPAIUS isi stabileşte OBIECTIVE SI
STRUCTURA ORGANIZATORICA.
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3.

OBIECTIVE

3.1. Creşterea imaginii ramurii textile – confecţii – încălţăminte în piaţa globală.
3.2. Diminuarea obstacolelor birocratice în deschiderea, dezvoltarea si
funcţionarea unei firme.
3.3. Creşterea procentului de piaţa internă.
3.4. Creşterea ponderii producţiei bazată pe marcă proprie.
3.5. Dezvoltarea industriei de textile, confecţii şi pielărie - incaltaminte cu
accent pe dezvoltarea industriei primare.
3.6. Promovarea concurenţei loiale, în scopul asigurării de şanse egale fiecăruia
dintre membri organizaţiilor/asociaţiilor patronale/profesionale, şi a fiecărei
firme in parte.
3.7. Influenţarea reglementărilor, în cadrul comisiilor de dialog social in
favoarea unui mediu legislativ coerent şi permisiv desfăşurării afacerilor.
3.8. Reprezentarea firmelor din domeniu in structurile Uniunii Europene in
vederea asigurării unui acces egal la programele UE.
3.9. Desfăşurarea unui dialog constructiv, permanent cu sindicatele, în vederea
promovării unui parteneriat eficient care sa asigure încheierea unui Contract
Colectiv de Muncă la nivel de Ramură bazat pe principiul eficienţei şi a
standardelor sociale europene.
3.10. Promovarea tranferului tehnologic prin valorificarea si implementarea
cercetarii si dezvoltarii.
4.

DURATA FEDERAŢIEI

4.1. Data înfiinţării Federaţiei Patronale din ramura industriei uşoare ( industria
textila, confectii, pielarie) este data înregistrării la instanţa competentă
(judecătoria).
4.2. Durata de funcţionare a federaţiei este nelimitată

5.

PATRIMONIUL

5.1. Patrimoniul social al FEPAIUS este de 134406 lei si este constituit din
contribuţiile membrilor şi mijloacele fixe existente în inventarul federaţiei.

6.

DOMENII DE ACTIVITATE A FEPAIUS

6.1. Participă şi susţine elaborarea Strategiei Nationale prin politici industriale
de sector si prin strategii sectoriale.
6.2. Promovează şi susţine măsuri care să asigure condiţii de transparenţă a
legislaţiei şi condiţii de concurenţa loială pe piaţă internă.
6.3. Acordă asistenţă tehnică şi consultanţă membrilor săi pentru soluţionarea
unor probleme organizatorice, legislative şi manageriale.
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6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.

7.

Realizează la cerere, studii de piaţă, pe grupe de produse.
Editează cataloage, creează baze de date.
Informează membri cu noutăţile din domeniu şi modificările legislative.
Participa, în condiţiile legii în comisiile de dialog social din România şi
UE.
Participa in comisia de negociere a Contractului Colectiv de Muncă.
Conlucrează cu alte asociaţii profesionale, federaţii, confederaţii, uniuni
din ţară şi străinătate.
Organizează prin firme specializate proprii sau terţe, misiuni economice,
expoziţii, simpozioane, conferinţe, etc.
Editează şi tipăreşte publicaţii proprii.
Poate înfiinţa si administra unităţii de cercetare, învăţământ, unităţii
economice sociale precum şi bancă proprie, in conditiile legii.
Se poate afilia la uniuni naţionale, patronale sau profesionale şi poate
încheia acorduri de cooperare.
Obiectul de activitate al federaţiei poate fi modificat sau completat de
Adunarea Generală a FEPAIUS, cu respectarea prevederilor legale.

MEMBRI FEDERATIEI - DREPTURI SI OBLIGATII

7.1. Membru al FEPAIUS poate fi orice organizaţie patronală/ asociaţie
profesională, care reuneşte firme cu activitate de producţie industriala
textile, confecţii, pielarie, cercetare – proiectare, comerţ exterior, design,
prestari servicii, societati de certificare (ISO,MEDIU, certificari produse,
standarde sociale), firme cu acelasi profil care si-au exprimat in mod liber
voinţa de a face parte individual din federaţie, considerandu-se totodata ca
fiind membru al organizatiei patronale de profil.
Membru al FEPAIUS poate fi orice companie care solicita si care are
obiect de activitate corespunzator statutului.
7.3. Fiecare membru al FEPAIUS are, în principal, următoarele drepturi:
a) să participe la adunarea generala, având dreptul la vot direct pentru
adoptarea tuturor hotărârilor;
b) să fie ales în oricare dintre organele de conducere sau comisiile de
specialitate ale federaţiei avand minim 3 (trei) ani experienta, în
condiţiile prezentului statut;
c) să participe la manifestările organizate de federaţie în ţară şi
străinătate;
d) să primească informaţiile de care dispune federaţia referitoare la
problemele comerciale, financiar-bancare, valutare, fiscale, vamale,
juridice, tehnice, tehnologice, manageriale;
e) să primească publicaţiile federaţiei şi să poată publica în acestea
articole, comunicări şi reclame;
f) să solicite facilitarea obţinerii de asistenţă şi consultanţă de
specialitate în vederea fundamentării deciziilor proprii;
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g) să fie apărat împotriva concurenţei neloiale şi împotriva abuzurilor
administrative şi sindicale, în condiţiile legii.
h) să sesizeze neregularitatile identificate in piaţa privind respectarea
legislaţiei.
i) să participe la toate acţiunile organizate de FEPAIUS.
j) să fie informat in legatura cu orice modificare adusa datelor de
contact ale FEPAIUS (adresa, telefon, fax, e-mail etc).
7.4. Membrii FEPAIUS au următoarele obligaţii:
a) să respecte statutul.
b) să promoveze obiectivele FEPAIUS.
c) să respecte normele de etică profesională în activitatea economică
şi relaţiile cu ceilalţi membri.
d) să contribuie la creşterea prestigiului FEPAIUS si a imaginii
acesteia.
e) să participe la acţiunile organizate de FEPAIUS la cererea expresa
a membrilor.
f) să plătească cotizaţia la FEPAIUS, (un cuantum de 50% din
cotizatia membrilor organizatiilor vor fi virati la FEPAIUS).
Cunatumul cotizatiei si modalitatea de plata va fi stabilita de
Comitetul director
g) să contribuie la consolidarea structurala si logistica a federaţiei
prin donaţii si sponsorizări in măsura posibilitatilor.
h) să nu întreprindă acţiuni care, prin natura lor pot leza interesele
federaţiei.
i) să informeze si sa comunice cu FEPAIUS în toate acţiunile
întreprinse pentru constituirea bazelor de date, strategiei, analize
sectoriale, etc.
j) să comunice la FEPAIUS orice modificare adusa datelor de contact
(adresa, telefon, fax, e-mail etc).
7.5. Calitatea de membru FEPAIUS încetează:
a) la cerere.
b) prin nerespectarea obligaţiilor statutare.
c) prin desfasurarea dovedita de acţiuni ce contravin statutului si
hotărârilor organelor de conducere FEPAIUS.
d) prin neplata cotizaţiei pe o perioada mai mare de 1 an.
e) Este in dezacord public sau actioneaza intr-o maniera care incalca
deciziile consiliului national.
Un membru care inceteaza sa mai fie membru datorita prevederilor de la
punctul 7.5, nu poate solicita nici un prejudiciu privind sumele platite ca si
cotizatii.
Pierderea calitatii de membru este validata de Comitetul Director cu 2/3
din votul celor prezenţi, in baza propunerii Comisiei de Etica.
Membrul FEPAIUS va fi instiintat in termen de 5 zile de la hotarare iar
acesta poate face contestatie in termen de 15 zile de la instiintare, la
Consiliul National.
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7.6. Validarea deciziei se va face in sedinta Consiliului National. Consiliul poate
valida (vota) electronic sau in scris.

8.

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA FEDERATIEI

8.1. Organele de reprezentare, conducere, administrare si control sunt:
a) Adunarea Generala.
b) Consiliul Naţional.
c) Comitet Director.
d) Preşedinte.
e) Presedinte Executiv.
f) Prim vicepreşedinte.
g) Vicepreşedinti.
h) Comisia de Cenzori/Auditor.
8.2. Adunarea Generala este organul de conducere al FEPAIUS, si este alcătuit
din reprezentanţii desemnaţi de organizaţiile membre cu o norma de
reprezentare de 1 delegat la 5 membri ai organizatiei.
8.2.1 Adunarea Generala are în competenta sa:
a) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilanţului
contabil.
b) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Naţional.
c) alegerea si revocarea cenzorului.
d) modificarea statutului.
e) reorganizare, dizolvare federaţiei.
f) Alegerea Presedintelui, Presedintelui Executiv si Prim
Vicepresedintelui.
g) Aprobarea strategiei FEPAIUS.
h) Alege Comisia de Etica, precum si alte comisii.
i) Vicepresedintii federatiei sunt Presedintii organizatiilor
patronale/Asociatii profesionale
8.2.2. Fiecare reprezentant are dreptul la 1 (unu) vot in Adunarea Generala.
a) Nici un membru nu va fi indreptatit sa voteze la nici o adunare
generala daca cotizatia este restanta de 6 luni.
b) Delegatia (mandatul) va fi facut conform anexei 1.
c) Delegatii de la organizatii si asociatii trebuie sa prezinte mandatul
dat de organizatie cu 24 de ore inainte de inceperea adunarii.
d) In caz de nedepunere in termen delegatul nu va fi validat
e) Adunarea Generala se va convoca cu cel putin 20 de zile inainte, in
scris.
f) Omisiunea accidentala de a convoca un membru, sau neprimirea
confirmarii de participare nu va invalida procedurile de desfasurare
a intalnirii.
g) Presedintele sau in absenta lui un alt membru al Consiliului,
nominalizat de Consiliu, va conduce sedinta. Adunarea Generala
este statutara daca sunt prezenti 50 % plus 1 din delegati.
5

h) Daca Adunarea Generala nu este statutara, se va convoca o a doua
Adunare in maxim 10 zile de la prima convocare si se va desfasura
cu delegatii prezenti.
i) Hotararile AGA se vor lua cu jumatate plus unu de voturi din cei
prezenti.
8.2.3. Un reprezentant poate avea un singur mandat de reprezentare de la
un alt reprezentant delegat.
8.2.4. Lista reprezentantilor care vor participa la adunarea generala se
primeşte la sediul FEPAIUS cu minim 24 ore (zi lucratoare) înainte
de adunarea generala.
8.2.5. Adunarea generala adopta hotărârile cu vot deschis, cu majoritate
simpla. Adunarea generala poate decide cu vot secret in situaţiile in
care exista propuneri pentru aceasta forma de vot.
8.2.6. Hotararile Adunarii Generale privitoare la persoane se vor adopta
intotdeauna prin vot secret.
8.2.7. Adunarea generala este legal constituita daca:
- la prima convocare participa membrii care reprezintă cel puţin
50% plus unu din numărul total al acestora stabilit prin
documentele depuse la federaţie.
- a doua convocare, programata in maxim 10 zile, de la data
primei convocari se va tine cu membri prezenti si se vor lua
hotarari cu jumatate plus unu din cei prezenti.
- intervalul intre Adunarile Generale nu poate fi mai mare de 15
luni.
- consiliul poate convoca Adunarea Generala Extraordinara si la
cererea membrilor (minim 1/3) la o data, nu mai tarziu de opt
saptamani de la primirea cererii.
8.2.8. Convocarea adunarii generale se va face in scris prin urmatoarele
mijloace de comunicare: fax, e-mail, scrisoare, cu cel putin 20 de zile
inainte de data fixata.
8.3.

8.3.1.
8.3.2.

8.3.3.
8.3.4.

Consiliul National
Este organul de reprezentare generala, care asigura funcţionarea
federaţiei.
Consiliul Naţional este ales pe 4 ani de către adunarea generala si este
compus din maxim 25 membri.
Consiliul Naţional este reprezentat de Presedinte si este condus de
Presedintele Executiv In lipsa Presedintele deleaga o alta persoana din
conducere.
Consiliul Naţional se intruneste o data pe trimestru sau ori de cate ori
este nevoie.
Consiliul Naţional poate fi convocat de Preşedinte sau de Presedintele
Executiv sau la cererea a cel putin 1/3 din membrii Consiliului
National.
Structura membrilor din Consiliul National trebuie sa fie echilibrata
din punct de vedere a membrilor confectioneri, textilisti, industria
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incaltamintei. Norma reprezentantilor in Consiliul National este de
1/15 membri.
Fiecare membru din Consiliu inceteaza sa mai fie membru daca:
a) devine falimentar.
b) La cerere.
c) demisioneaza din functie in scris.
d) este trimis in judecata si de afacerile lui este o alta persoana
desemnata sa se ocupe.
8.3.5. Consiliul Naţional are in principal, următoarele atribuţii:
a) Concepe strategia FEPAIUS
b) Aproba organigrama si politica de personal.
c) Prezintă Adunarii Generale:
- Raportul de activitate, bilantul contabil si executia bugetului
pe anul anterior;
- Bugetul pe anul in curs.
- Proiectele si programul de activitate pe anul urmator, precum
si programul de investitii.
- Strategia si obiectivele federatiei.
d) Urmareste realizarea Strategiei Generale si a masurilor
stabilite de Adunarea Generala.
e) Aproba programele de colaborare cu alte patronate, asociaţii,
etc.
f) Alege membrii Comisiilor de Specialitate si a reprezentanţilor
de zona.
g) Numeşte colegiile de redacţie si propune directorii generali la
societatile infiintate cu aport de capital propriu.
h) Aproba înfiintarea de filiale.
i) Pentru buna desfasurare a activitatii Consiliului Naţional,
acesta poate desemna responsabili de zona si direcţii de
specialitate (comisii), consilieri pe probleme.
j) Atribuţiile comisiilor, departamentelor, responsabililor de zona
si a consilierilor sunt aprobate de Consiliul National la
propunerea Comitetului Director..
k) Consiliul poate autoriza crearea unui forum al textilistilor, un
forum al confectionerilor si un forum al industriei de pielarie –
incaltaminte care vor indruma consiliul.
l) Consiliul poate delega atributiile sale unui comitet director.
m) Rezolvarea contestatiilor depuse de catre membri suspendati.

8.4. Comitetul Director
8.4.1. Conducerea operativa este asigurata de Comitetul Director.
8.4.2. Comitetul director este format din: Preşedinte, Presedinte Executiv,
Prim vicepreşedinte, Vicepresedinti, Director General.
8.4.3. Comitetul director coordoneaza personalul FEPAIUS prin Presedinte
Executiv
7

8.4.4. Comitetul director răspunde de aplicarea strategiei FEPAIUS,
realizarea directivelor si a scopului federaţiei.
8.4.5. Comitetul director selectează, angajează şi coordonează personalul din
structura funcţională a federaţiei, în baza Regulamentului de
organizare şi funcţionare întocmit de Comitetul Director şi aprobat de
Consiliul Naţional
8.4.6. Comitetul director răspunde de realizarea atribuţiilor de serviciu a
angajaţilor si atesta calitatea activitatii lor.
8.4.7. Comitetul director se intruneste cel putin o data la doua saptamani sau
oricand este nevoie.
8.4.8. Comitetul director transmite informare sub forma unui buletin
informativ Consiliului Naţional si membrilor cu principalele probleme
(sinteza) rezolvate sau aflate in derulare si propuneri pentru luna
următoare.
8.4.9. Comitetul director prezintă cenzorului situaţiile solicitate pentru
verificare conform legii.
8.4.10. Comitetul director intocmeste Regulamentul de organizare si
funcţionare, care va fi aprobat de Consiliul Naţional

8.5. Presedintele
8.5.1. Preşedintele este ales de către Adunarea generală a federaţiei dintre
reprezentanţii membrilor colectivi, în baza recomandării Adunării
Generale a membrilor colectivi, respectiv propunerea/autopropunerea.
Candidaturile pentru funcţia de preşedinte se vor depune la sediul
FEPAIUS pana la data de 31 ianuarie a anului de alegeri.
8.5.2. În timpul Adunării generale de alegeri, lista candidaţilor va fi
întocmită în ordine alfabetică iar candidaţii îşi vor expune pe scurt un
proiect de management pentru mandatul pentru care candidează.
Votarea se va face obligatoriu prin vot secret. În caz de balotaj se va
proceda la tururi de scrutin suplimentare.
8.5.4. Preşedintele reprezintă Federaţia pe plan intern si internaţional in
relaţia cu organizaţii similare, instituţiile statului si organizaţii
sindicale, cu aprobarea Comitetului Director.
8.5.5. Preşedintele poate delega atribuirea de reprezentare oricărui membru
al Consiliului Naţional, in principal Presedintelui Executiv si/sau
Prim Vicepresedintelui.
8.5.6. Preşedintele este de drept preşedinte al Comisiei de etica.
8.6. Presedintele Executiv,
8.6.1. Presedintele Executiv reprezintă Federaţia pe plan intern si
internaţional in relaţia cu organizaţii similare, instituţiile statului si
organizaţii sindicale in baza mandatului dat de Presedinte.
8.6.2. Presedintele Executiv răspunde de activitatea executiva si coordonarea
responsabililor de zone si de actiunile celorlalte comisii.
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8.6.3. Preşedintele Executiv este ales prin aceeaşi procedură ca si
Presedintele atât la depunerea candidaturii cât şi la alegerea propriuzisă .
8.6.4. Preşedintele Executiv are ca principală atribuţie de serviciu asigurarea
conducerii executive a federaţiei, îndeplinind şi funcţia de preşedinte
al Comitetului director.
8.6.5. Preşedintele Executiv poate avea o indemnizaţie egală cu 10-15% din
salariul Directorului General.

8.7. Prim Vicepreşedintele
8.7.1. Procedura de alegere a Prim Vicepreşedintelui – atât în ce priveşte
depunerea candidaturii cât şi alegerea propriuzisă este aceeaşi cu cea
aplicată la alegerea Preşedintelui.
8.7.2. Prim Vicepreşedintele are atribuţii stabilite de către Preşedinte

8.7. Director General
8.8.1. Comitetul director trebuie sa desemneze un Director General care va fi
angajat.
8.8.2. Comitetul director va angaja o structura de personal aprobata de
Consiliul National.
8.9. Comisia de Cenzori / Cenzor
8.9.1. Comisia de Cenzori asigura controlul financiar intern al federaţiei.
8.9.2. Comisia de Cenzori este aleasa de Adunarea Generala, in conformitate
cu legislaţia in vigoare si revocata tot de adunarea generala.
8.9.3. Comisia de Cenzori are următoarele atribuţii:
a) verifica modul in care este gestionat patrimoniul FEPAIUS.
b) intocmeste rapoarte semestriale pentru Consiliul Naţional si raport
anual pentru Adunarea Generala.
c) Participa ca invitata la sedintele Consiliului Naţional, fara drept de
vot.
d) Urmareste ca întreaga activitate a federaţiei sa se desfasoare in
limitele legilor in vigoare.
9. PROCEDURILE CONSILIULUI NATIONAL sunt stabilite conform
regulamentului de ordine interioara.
9.1. Votul in Consiliul National se poate da si electronic, in scris daca se primesc
propuneri cu cel putin 5 zile inainte de a hotara.
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10. MIJLOACE FINANCIARE.
Veniturile federaţiei provin din:
a) taxe de înscriere in federaţie – suma finala echivalentul in lei a 200 €
(euro).
b) cotizaţiile stabilite de Adunarea Generala.
c) dividende de la societatile comerciale create de FEPAIUS .
d) donaţii, sponsorizări.
e) venituri din prestări servicii.
f) alte surse conform legislaţiei in vigoare.
11. RASPUNDERI
Persoanele care îndeplinesc atribuţii de conducere executiva in cadrul federaţiei
precum si angajaţii răspund potrivit legii si a atribuţiilor propuse stabilite prin
regulamentul de ordine interioara, individual sau solidar, după caz, pentru prejudiciile
aduse federaţiei.
Un membru nu poate sa adopte alta pozitie sau sa actioneze intr-o maniera contrara cu
o decizie a Consiliului si nici nu are dreptul de a da o declaratie sau a comenta public
nici un subiect care urmeaza sa fie dezbatut in urmatorul Consiliu.

12. DIZOLVARE SI LICHIDARE
Federatia se poate dizolva si lichida conform legislatiei in vigoare.
13. Sigiliul, ştampila se poate folosi doar cu acordul comitetului director care
desemneaza cine semneaza orice document pe care se aplica ştampila.
14. Bilantul Contabil trebuie semnat de 2 membri ai Comitetului desemnati si poate fi
vazut la cerere de orice membru.
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