STATUTUL
FEDERAŢIEI PATRONALE ENERGETICA
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. l - Denumire. Principii de bază. Forma juridică
Denumirea persoanei juridice este "Federaţia Patronala Energetica", cu prescurtarea
oficială FED „E”. În cuprinsul prezentului statut se va folosi cuvântul „Federaţia”, înţelegânduse prin aceasta Federaţia Patronală ENERGETICA.
FEDERATIA PATRONALA ENERGETICA este o federaţie autonoma,
neguvemamentala si nepolitica, care va trata si reprezenta cu acelasi interes problemele tuturor
membrilor săi, indiferent de mărimea acestora.
Toate informaţiile furnizate de catre membrii federatiei vor fi considerate confidentiale si
tratate ca atare, daca membrul respectiv nu dispune altfel.
Prin activitatea sa, federatia nu va afecta caracterul concurential al pietii muncii, precum
si al celei de produse si servicii.
Federatia Patronala Energetica este persoana juridica romana, fara scop lucrativ, de drept
privat, constituita pe criteriul ramurii de activitate, respectiv industria energiei.
Art.2 - Durata federatiei
Durata de functionare a Federatiei Patronale Energetica este nelimitata.
Art. 3 - Sediul
Sediul se afla in Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu nr.9, sector 1.
Art. 4 - Patrimoniul initial este de 5 000 lei, provenit din aporturile patronatelor membre.
Capitolul II
SCOPUL. OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art.5 - Scopul
Scopul Federatiei Patronale Energetica il constituie:
a) reprezentarea, sustinerea si apararea intereselor legitime ale membrilor sai, in relatiile
cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice;
b) realizarea unui dialog permanent cu organismele de specialitate, parlamentare,
guvemamentale sau ministeriale, pentru solutionarea problemelor privind ramura energiei
electrice si termice, inclusiv participarea la elaborarea proiectelor actelor legislative si normative
specifice;
c) crearea cadrului organizatoric propriu pentru dezvoltarea relatiilor de colaborare intre
membrii organizatiei;
d) sprijinirea membrilor in stabilirea unor strategii tehnice, economice, de personal si
salariale comune sau de grup, in scopul desfasurarii unei activitati profitabile.

Art.6 - Obiectul de activitate
In vederea realizarii scopului sau, Federatia:
a) reprezinta interesele economice, tehnice, juridice si sociale de grup ale organizatiilor
patronale membre, acordand sprijin in elaborarea si aplicarea strategiei proprii sau de grup;
b) urmareste si sprijina respectarea legalitatii, eticii profesionale, precum si a normelor
privind concurenta loiala si activitatea economica si in relatiile dintre membri. De asemenea, isi
exprima disponibilitatea de a participa si contribui la dialogul social si de a sprijini cu experienta,
cunostintele si informatiile necesare pe membrii sai in elaborarea deciziilor si actelor normative
privind activitatea agentilor economici asociati din ramura industriei petrol si gaze naturale;
c) punerea la dispozitia membrilor sai, prin editarea de publicatii de specialitate si
organizarea de manifestari tehnico-stiintifice, a informatiilor de interes cu privire la legislatia
si.politica economica, financiar-bancara si comerciala; totodata asigura informatii privind
tendintele pietei produselor din ramura energiei electrice si termice, evolutia cercetarilor
stiintifice si a tehnologiilor in domeiu, managementul in conditiile economiei de piata;
d) asigurarea facilitarii obtinerii de catre membri a unor servicii, de marketing si
fezabilitate, asistenta de specialitate in fundamentarea deciziilor, expertize, asistent potentialilor
parteneri a unei imagini favorabile a agentilor economici din ramura energiei electrice si termice,
prin optimizarea tehnicilor de transparenta si reclama comerciala, combaterea concurentei
neloiale si a tendintelor de monopol si prin intensificarea relatiilor cu presa si cu celelalte
mijloace de informare in masa, in vederea asigurarii unei prezente active a federatiei si a
membrilor acesteia in mass media;
f) intocmeste si promoveaza, catre autoritatile publice competente, propuneri de
legiferare in domeniile de interes patronal;
g) raspunde la consultarile guvernului privind initierea, elaborarea si promovarea
programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economica si participa
in structurile de coordonare si gestionare a programelor cu Uniunea Europeana;
h) asigura dialogul cu sindicatele organizate la nivel de federatie si, dupa caz, cu
reprezentantii salariatilor, in vederea negocierii contractelor colective de munca la nivel national
si de ramura din industria energiei electrice si termice.
i) desfasoara o activitate interna si internationala, avand ca obiective, promovarea
exporturilor, dezvoltarea schimburilor de informatii si publicatii, promovarea intereselor
federatiei si a organizatiilor patronale asociate in domeniul cooperarii economice interne si
internationale si al investitiilor de capital;
j) stabileste relatii de colaborare cu federatii similare, asociatii profesionale si agenti
economici din tara si strainatate, se afiliaza la organisme internationale patronale, asigura
participarea membrilor sai la reuniunile internationale in domeniul de interes al federatiei;
k) infiinteaza sau participa ca membru fondator sau actionar, la constituirea de asociatii,
organizatii, fundatii, cluburi profesionale, fonduri mutuale, pentru cresterea prestigiului si a
autonomiei financiare pentru realizarea obiectului de activitate al federatiei;
l) infiinteaza si/sau administreaza, in interesul membrilor sai, unitati de cultura, tratament
si cercetare in domeniul activitatii patronale, infiinteaza unitati economico-sociale, comerciale
precum si banca proprie pentru operatiuni in lei si in valuta.
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Art.7 - Calitatea de membru
Membru al federatiei poate fi orice organizatie patronala, cu capital de stat si/sau privat,
din ramura energetica si a celor cu activitate strans legata de aceasta ramura, care si-au exprimat
in mod liber dorinta de a face parte din federatie.
Calitatea de membru al altei structuri asociative patronale trebuie notificata in scris
Federatiei la inscriere sau in decurs de 30 de zile de la aparitia situatiei respective.
Art.8 - Procedura de admitere
In vederea dobandirii calitatii de membru, cei interesati vor inainta Federatiei o cerere
scrisa, din care sa rezulte acceptarea Statutului Federatiei. Cererea va fi supusa aprobarii
Adunarii Generale.
Patronatele care solicita afilierea la federatie trebuie sa depuna urmatoarele documente:
-copie statut;
-copie hotarare judecatoreasca de infiintare legalizata;
-hotarare organului de conducere care a aprobat afilierea;
-numarul de angajati.
Taxa de afiliere este echivalentul a 3 salarii minime pe economie (stabilit prin hotarare de
Guvern in vigoare la data afilierii).
Art.9 - Conditii de functionare
Membrii federatiei isi mentin independenta si se bucura de drepturi specifice, conferite de
statutul propriu, cu conditia punerii de acord cu prevederile din Legea patronatelor.
Art. 10 - Pierderea calitatii de membru
Calitatea de membru al federatiei se poate pierde:
a) la cerere;
b) prin neplata cotizatiei timp de 3 luni in cursul unui an calendaristic
c) prin nerespectarea obligatiilor ce-i revin, conform statutului;
d) pentru savarsirea unor fapte nelegale sau neloiale fata de federatie;
e) datorita incompatibilitatii prevazute la art 7 alin 2.
Pierderea calitatii de membru al federatiei, cu exceptia celei la cerere, se hotaraste de
Adunarea Generala cu 2/3 din numarul voturilor exprimate.
Consiliul de Conducere al Federatiei Patronale poate hotari suspendarea calitatii de
membru al federatiei pana la prima Adunare Generala, in cazul in care sunt intrunite prevederi de
la (b), (c) si (d).
Incetarea calitatii de membru al Federatiei in cazurile aratate mai sus, nu da dreptul la
restituirea activului cu care a participat.
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Art. 11 - Drepturi si obligatii
Membrii federatiei au urmatoarele drepturi:
a) sa participe la lucrarile Adunarii Generale a federatiei, avand drept de vot direct pentru
adoptarea tuturor hotararilor;
b) sa fie ales in oricare dintre organele de conducere sau de specialitate ale federatiei, in
conditiile prezentului statut;
c) sa participe la manifestarile organizate de federatie in tara si strainatate;
d) sa primeasca informatiile de care dispune federatia referitoare la problemele
comerciale, financiar-bancare, valutare, fiscale, vamale, juridice, tehnice, tehnologice,
manageriale;
e) sa primeasca publicatiile federatiei si sa poata publica in acestea articole, comunicari si
reclame;
f) sa solicite facilitarea obtinerii de asistenta si consultanta de specialitate in vederea
deciziilor proprii;
g) sa fie aparat impotriva concurentei neloiale si impotriva abuzurilor administrative;
h) sa beneficieze de dreptul de preemtiune la achizitionarea de actiuni in societatile
comerciale infiintate de Federatie;
Membrii federatiei au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte prevederile statutului si hotararile Adunarii Generale a Federatiei;
b) sa promoveze obiectivele federatiei;
c) sa respecte normele de etica profesionala in activitatea economica si in relatiile cu
ceilalti membri;
d) sa militeze pentru cresterea prestigiului federatiei si a membrilor acesteia, in tara si in
strainatate;
e) sa participe la actiunile organizate de federatie;
f) sa achite la timp cotizatia de membru si sa sustina material federatia;
g) sa informeze asupra schimbarilor din structura proprie care ar putea afecta calitatea de
membru.
Art. 12 – Reprezentare
Reprezentantii patronatelor cu drept de vot in Adunarea Generala a Federatiei se stabilesc
corespunzator numarului de salariati.
In Adunarea Generala participa, cu drept de vot, un singur reprezentant al fiecarui
patronat membru.
Fiecare patronat va nominaliza proprii reprezentanti si va asigura participarea acestora la
Adunarile Generale.
Federatia se poate asocia, in conditiile legii, la o singura structura patronala de tip
confederativ.
Asocierea va avea drept scop promovarea intereselor membrilor federatiei in dialogul cu
partenerii sociali si in reprezentarea la nivel european al acestora la nivelul organizatiilor
similare pe plan international.
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Capitolul III
CONDUCEREA, REPREZENTAREA SI CONTROLUL FEDERATIEI
Art. 13 - Organele de conducere. reprezentare. administrare si control
A. Organele de conducere si reprezentare ale Federatiei sunt:
- Adunarea Generala
- Consiliul de Conducere
- Presedintele
B. Organul de control al Federatiei: Cenzorul.
Capitolul IV
COMPETENTELE ORGANELOR DE CONDUCERE SI CONTROL
Art. 14 - Adunarea Generala
Adunarea Generala a federatiei reprezinta organul de conducere al federatiei si are, in
principal, in competenta sa:
a) alegerea si revocarea din functie a presedintelui federatiei precum si a membrilor
Consiliului de Conducere; alegerea Cenzorului precum si stabilirea indemnizatiei acestuia.
Presedintele si membrii Consiliului de Conducere se aleg pe o durata de 4 ani si mandatul
acestora poate fi prelungit.
b) aprobarea si modificarea Regulamentului propriu de functionare al Federatiei;
c) examinarea raportului de activitate al federatiei si stabilirea strategiei generale a
acesteia;
d) aprobarea raportului Cenzorului, aprobarea bugetului federatiei si a contributiei
financiare a membrilor acesteia;
e) admiterea de noi membri;
f) excluderea membrilor;
g) aprobarea si modificarea statutului federatiei;
h) reorganizarea sau dizolvarea federatiei;
i) aproba schimbarea sediului Federatiei.
Hotararile Adunarii Generale se i-au cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul
de voturi exprimate; in caz de balotaj, votul presedintelui este hotarator.
Hotararile privind exercitarea atributiilor prevazute la punctele a, f, g si h se pot lua
numai cu majoritatea calificata de 2/3 din totalul voturilor detinute de membrii Adunarii
Generale.
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Art. 15 - Convocarea Adunarii Generale
Convoacarea Adunarii Generale se face de catre presedinte, ori de cate ori este nevoie si
cel putin o data pe an. Convocarea Adunarii Generale se face cu cel putin 10 zile calendaristice
inainte de data stabilita. Delegatii participanti (reprezentantii) vor depune imputernicirea din
partea patronatului pe care il reprezinta in vederea verificarii indeplinirii conditiilor statutare.
Adunarea generala este organul de conducere al Patronatului, care hotaraste asupra
activitatii acestuia. Ea se considera statutara cand sunt indeplinite cumulativ, urmatoarele
conditii:
A) sunt prezenti majoritatea reprezentantilor patronatelor componente
B) reprezentantii prezenti detin, impreuna, majoritatea simpla din totalul de voturi aferent
Adunarii Generale, stabilit in conformitate cu numarul de angajati (la 31 decembrie a
anului anterior), dupa cum urmeaza:


Patronate cu pana la 1000 de angajati

1 vot



Patronate avand intre 1001 si 5 000 de angajati

2 voturi



Patronate avand intre 5001 si 10 000 de angajati

4 voturi



Patronate avand intre 10 001 si 20 000 de angajati

8 voturi



Patronate avand peste 20 000 angajati

13 voturi

Daca prin prezenta nu se intruneste jumatate plus unu din numarul de voturi aferent
Adunarii Generale, (pentru a fi statutara) se convoaca o noua Adunare Generala in termen de 10
zile, care se considera statutara, indiferent de prezenta.
Au drept de vot la Adunarea Generala ordinara numai membrii Federatiei care au
cotizatia platita la zi.
Art. 16 - Consiliul de Conducere ; Presedintele Federatiei
Consiliul de Conducere este organul de reprezentare care asigura coordonarea unitara a
activitatii federatiei. Are in componenta sa 3 membri. Presedintele Consiliului de Conducere este
de drept si presedintele federatiei.
Membrii Consiliului de Conducere sunt si reprezentanti ai organizatiilor patronale in
federatia patronala.
Consiliul de Conducere are un aparat administrativ condus de un director general
executiv, care poate folosi si colective de specialisti si experti, pe baza de cotract.
Consiliul de Conducere se intruneste ori de cate ori este nevoie, dar cel putin o data pe
semestru, fiind convocat de presedinte.
Consiliul de Conducere are, in principal, urmatoarele atributii:
a) coordoneaza si controleaza activitatea intregii federatii;
b) urmareste realizarea strategiei generale stabilite de Adunarea Generala a Federatiei
c) prezinta raportul anual de activitate a federatiei, executia bugetara pentru anul expirat,
proiectul de buget pentru anul urmator, care se supun dezbaterii si aprobarii Adunarii
Generale
d) hotareste schimbarea sediului Federatiei
e) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala
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Consiliul de conducere al Federatiei este format din :


Presedintele federatiei



Primvicepresedintele federatiei



Vicepresedintele federatiei

Consiliul de Conducere ia hotarari prin consens asupra activitatii organizatiei si
supravegheaza activitatea aparatului execcutiv al Federatiei.
Primvicepresedintele Federatiei exercita atributiile Presedintelui in caz de indisponibilitate a
acestuia de a-si exercita functia sau in cazul in care Presedintele il mandateaza pentru a exercita
atributiile specifice.
Art.17 –Presedintele Federatiei
Presedintele Federatiei are urmatoarele competente:
a) reprezinta Federatia in relatiile cu tertii;
b) asigura conducerea curenta a activitatii Federatiei;
c) asigura executarea programelor anuale si a hotararilor Adunarii Generale;
d) intreprinde actiunile necesare indeplinirii atributiilor si competentelor stabilite prin
Regulamentul de organizare si functionare al Federatiei;
e) angajeaza in conformitate cu prevederile Codului Muncii si concedieaza personalul
propriu (inclusiv directorul general executiv);
f) stabileste nivelul drepturilor banesti pentru personalul propriu in cadrul bugetului
aprobat;
g) deleaga din competentele sale celorlalti membri ai Consiliului de Conducere
h) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala
i) Presedintele raspunde in fata Adunarii Generale de activitatea desfasurata si de modul
de aducere la indeplinire a hotararilor acesteia
Art.18 – Cenzorul
Cenzorul este ales de adunarea generala si are urmatoarele atributii:
a) verifica gestiunea federatiei;
b) prezinta periodic Consiliului de Conducere si Adunarii Generale, rapoarte asupra
activitatii desfasurate
Art.19 - Directorul General Executiv si aparatul executiv
Directorul general executiv asigura desfasurarea curenta a activitatii sub indrumarea
directa a presedintelui federatiei.
Directorul general executiv este purtatorul de cuvant al Federatiei
Sarcinile, atributiile si competentele de detaliu ale directorului general executiv si ale
personalului din aparatul executiv sunt prevazute in regulamentul de organizare si functionare a
aparatului executiv, aprobat de Consiliul de Conducere.
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Aparatul executiv isi desfasoara activitatea sub coordonarea directorului general executiv
si se organizeaza pe domeniile prioritare de activitate, care se regasesc in cadrul organizatiilor
patronale afiliate la federatie.
Art.20 - Sectiile si comisiile de specialitate
In functie de specificul activitatii desfasurate de membrii asociati, in cadrul federatiei se
pot constitui sectii si comisii pe domenii. Normele de constituire si functionare a sectiilor si
comisiilor de specialitate, precum si participarea membrilor federatiei la activitatea acestora,
urmeaza a fi prevazute in Regulamentul propriu al federatiei.
Capitolul V
PATRIMONIUL FEDERATIEI
Art. 21 - Activitatea economico-financiara
Activitatea economico-financiara a federatiei se desfasoara pe baza Bugetului de venituri
si cheltuieli, prescurtat "buget", aprobat de Adunarea Generala a federatiei. Federatia efectueaza
incasari si plati in lei si in valuta, prin casieria proprie si prin conturile deschise la bancile
specializate.
Art.22 - Veniturile federatie;
Veniturile Federatiei se compun din:
a) Cotizatii din veniturile organizatiilor patronale membre.
b) Contributii pentru activitatile privind negocierea contractului colectiv de munca si alte
activitati patronale;
c) Donatii, sponsorizari, potrivit prevederilor legale;
d) Dobanzi bancare;
e) Vanzarea publicatiilor proprii;
f) Alte surse stabilite de regulamentul propriu al federatiei;
g) Taxa de afiliere;
f) Cuantumul cotizatiilor si al taxei de afiliere se stabilesc prin hotarare a Adunarii Generale.
Art. 23 - Veniturile federatiei se folosesc pentru finantarea activitatilor prevazute in statul.
Art. 24 - Federatia trebuie sa acopere din taxele, cotizatiile si celelalte venituri provenite din
activitatea sa, toate cheltuielile aferente, inclusiv amortizarea investitiilor, rambursarea
creditelor, plata dobanzilor, achitarea altor obligatii prevazute de lege.
Art.25 - Federatia poate contracta credite in limitele stabilite de Adunarea Generala a federatiei.

20/01/2009

8

Art.26 - Din veniturile realizate, dupa acoperirea tuturor cheltuielilor, federatia isi poate
constitui urmatoarele fonduri:
a) fond pentru investitii si dezvoltare;
b) fond de rezerva;
c) fond pentru stimularea creatiei tehnico-stiintifice;
d) fond pentru recompensarea persoanelor care au avut o contributie deosebita la
activitatea si promovarea obiectivelor federatiei.
Art.27- Soldurile rezultate la incheierea activitatii bugetare pe anul in curs se vor raporta in
prevederile bugetului pe anul urmator.
Capitolul VI
PIERDEREA PERSONALITATII JURIDICE, RASPUNDERI SI DISPOZITII
FINALE
Art.28 - Federatia isi pierde personalitatea juridica prin dizolvare si lichidare.
Calitatea de persoana juridica a federatiei inceteaza in momentul radierii din registrul de
persoane juridice de catre instanta care a efectuat inscrierea. In cazul lichidarii federatiei ac tivul
acesteia se repartizeaza astfel:
- se achita toate obligatiile de plata pana la data lichidarii;
- restul activului se imparte intre membrii federatiei, in raport de participarea acestora la
veniturile federatiei.
Art.29 - Persoanele care indeplinesc atributii in cadrul federatiei raspund potrivit legii,
individual si solidar, dupa caz, pentru prejudiciile aduse federatiei.
Art.30 - Modificarea prezentului Statut se face cu votul a 2/3 din numarul reprezentantilor care
constituie Adunarea Generala, cu respectarea prevederilor legale.
*
Prezentul Statut este varianta în vigoare de la data de 20 ianuarie 2009.
Forma iniţială a Statutului a suferit modificări succesive prin actele adiţionale nr. 1/2004,
nr. 2/2005, nr. 3/2007 si nr. 4/2009
Pentru conformitate:

Director General Executiv FPEN,

Consilier Juridic,

Dr.Ing. Ion Conecini

Margareta Culcea
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