ADEZIUNE
FEDERATIA PATRONALA A TEXTILELOR,
CONFECTIILOR SI PIELARIEI

Nr. _________din ___ ___ 2018
SOCIETATEA COMERCIALĂ
SEDIUL
COD POSTAL
TELEFON
FAX
E-MAIL
SITE
REPREZENTANT
solicită Consiliului de Conducere al FEPAIUS acordarea calităţii de

MEMBRU AL FEDERAŢIEI PATRONALE A TEXTILELOR,CONFECTIILOR SI
PIELARIEI
cu sediul în Bucureşti, str. George Enescu nr. 27-29, sector 1, telefon
0213112981/82, e-mail: fepaius@fepaius.ro, office@fepaius.ro
Am luat la cunoştinţă de prevederile statutului, de drepturile şi obligaţiile ce îmi revin în
calitate de membru şi mă angajez să respect aceste prevederi.
Am fost informat asupra modului de funcţionare al FEPAIUS şi despre oferta de
servicii şi consimt la o participare activă în cadrul organizaţiei/asociaţiei patronale la
care mi – am exprimat sau îmi exprim opţiunea de înscriere după cum urmează:
OP TRICONTEX
OP TEXTILLANA
ACIR
APPBR
ADTCP
OP PINC

Ţesătorii , filaturi , tricotaje
Prelucrare lână
Asociatia Confectionerilor
Asociatia Producatorilor de Piele si Blana din Romania
Asociatia de Design pentru Textile, Confectii, Pielarie.
Incaltaminte

SC ___________________
Prin___________________

Preşedinte OP___________
_______________________

Preşedinte FEPAIUS

MEMBRI FEDERATIEI - DREPTURI SI OBLIGATII
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.
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;
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).
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).
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.
Consiliul de Conducere poate hotărî suspendarea calităţii de membru al FEPAIUS până la prima adunare generală, în
cazul în care sunt întrunite una sau ambele prevederi de la pct.b şi c.

Nota: valoarea cotizaţiei în funcţie de cifra de afaceri, a fost stabilită în adunarea generală FEPAIUS din 18
aprilie 2018, astfel:

Valoarea cotizaţiei / lună
50 EURO la inscriere
100 LEI / lună
150 LEI / lună
200 LEI / lună
250 LEI / lună
300 LEI / lună
350 LEI / lună
400 LEI / lună
450 LEI / lună

Nr. crt.
Cifra de afaceri
TAXA DE INSCRIERE
1.
Până la 2.000.000 Lei
2.
2.000.000 – 5.000.000 Lei
3.
5.000.000 – 15.000.000 Lei
4.
15.000.000 – 30.000.000 Lei
5.
30.000.000 – 50.000.000 Lei
6.
50.000.000 – 80.000.000 Lei
7.
80.000.000 – 100.000.000 Lei
8.
Peste 100.000.000 Lei

Str. George Enescu 27-29, et. 4, camera 10, Palatul UGIR-1903, sector 1, Bucuresti, CP010303,
Tel: 021/3112981-82, E-mail: fepaius@fepaius.ro, Web: www.fepaius.ro

2/3

FIŞA DE IDENTITATE A FIRMEI
DATE GENERALE
Denumire
Firmă
Sediul firmei localitatea
Adresa
Cod unic de
înregistrare
Nr. Reg. Com.
Banca
Telefon
Reprezentant
Persoana de
contact
Capital social – milioane lei
Romanesc

Forma
Juridică
Cod
poştal
Data
Cod fiscal
Cod iban
E-mail
Functia
Functia
Strain

Ţara de
origine

OBIECTUL DE ACTIVITATE
Cod CAEN

Enumerarea tipurilor de produse fabricate

Principal
Secundar 1
Secundar 2

INDICATORI FINANCIARI
Nr. Crt.
Indicator
1.
Cifra de afaceri
2.
Export
3.
Profit
4.
Investiţii
5.
Productivitate
6.
Salariu mediu/ unitate
7.
Număr angajaţi
Organizaţia patronală la care voi activa
Servicii solicitate :

2015

2016

2017
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