FEDERAȚIA PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR
DIN CONSTRUCȚII,
DIN 2007 PENTRU DUMNEAVOASTRĂ!

Federația Patronatelor Societăților din Construcții – F.P.S.C. – a luat ființă în anul 2007, cu scopul
asigurării reprezentării unitare a societăților de construcții, susținerea și apărarea intereselor
economice, juridice si sociale ale membrilor săi în relație cu terți, îmbunătățirea cadrului legislativ
aplicabil, realizarea de schimburi de informații și experiență, întărirea relațiilor cu organizații
profesionale naționale și internaționale, promovarea concurenței loiale, a imaginii constructorilor și
rolului lor în societate.
FPSC este constituită din 4 patronate și sute de membri în cadrul acestora:
•

Patronatul Societatilor din Constructii - PSC

•

Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta - PPTT

•

Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice - UNRMI

•

Asociația Română a Distribuitorilor de Metale – ARDIMET

FPSC este organizație reprezentativă la nivel de sector de activitate Construcții Civile și Industriale
în România începând cu octombrie 2015;
FPSC este membră a Uniunii Generale a Industriașilor din România (UGIR);
FPSC participă în mod activ și susținut la elaborarea / modificarea actelor normative specifice
domeniului, în sensul îmbunătățirii cadrului legal, participând în Comisii de dialog social, grupuri de
lucru, ședințe publice, consultări. Eforturile noastre au făcut ca în timp, FPSC să devină un partener
de dialog respectat de autorități, organizații profesionale sau patronale, propunerile noastre fiind
analizate și acceptate, într-o bună măsură;
FPSC este semnatară a ”Protocolului de colaborare al asociațiilor profesionale și patronale din
domeniul construcțiilor” împreună cu alte 8 organizații naționale, aplicând o politică de promovare
și realizarea unor obiective comune ale sectorului;

FPSC este semnatara unui Acord Cadru de Parteneriat Național pentru Dezvoltarea Teritoriului cu
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea fundamentării deciziilor publice
și susținerii politicii guvernamentale în domeniul coeziunii și dezvoltării teritoriale, amenajarea
teritoriului, urbanism;
Totodată, FPSC a încheiat acorduri de parteneriat cu organizații având domenii de activitate similar
sau conexe, cel mai recent acord fiind cel semnat cu Asociația Parteneriat pentru Proiecte și Fonduri
Europene (APPFE)
FPSC organizează evenimente, conferințe, iar în parteneriat cu Universitatea Tehnică de Construcții
București (UTCB) premiază anual cadre universitare și studenți care s-au evidențiat prin rezultate
deosebite. Împreună cu Casa de Meserii și Casa Socială a Constructorilor, FPSC organizează
evenimente menite să pregătească viitorii ingineri pentru condițiile din piața muncii;

AVANTAJELE SOCIETĂȚILOR MEMBRE ALE PATRONATELOR FPSC:
✓ Informare în timp util cu privire la reglementările/ actele normative cu impact asupra
activității, a evenimentelor naționale și internaționale de interes, a calendarului
acestora;
✓ Participarea la grupuri de lucru, întâlniri legate de modificări legislative, astfel încât veți
putea contribui încă la faza anterioară dezbaterilor publice la formularea/
îmbunătățirea/ clarificarea actelor normative;
✓ Participarea la evenimentele FPSC și a patronatelor membre, sau ale partenerilor noștri,
în condiții avantajoase și informare cu privire la aspecte actuale, de interes pentru
breaslă;
✓ Stabilirea de relații profesionale între membrii FPSC în vederea unor colaborări
viitoare, schimb de experiență;
✓ Posibilitatea de a fi informat sau de a participa la evenimente naționale și internaționale
de interes pentru domeniul construcțiilor, invitații la târguri, simpozioane, conferințe,
parte din ele gratuite sau la prețuri preferențiale;
✓ Discount-uri la cursurile organizate de FPSC.

