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PARTENERI PLATINUM

PARTENERI SILVER

PARTENERI GOLD

DE ANI

2.2. Variante
de logo
Au fost gandite doua variante 
de logo, pentru ca brandingul 
sa se adapteze usor pe orice 
spatiu, fara a se pierde din 
lizibilitate.

Varianta 1 - cu prioritate pe 
logotip (nume)

Varianta 2 - cu prioritate pe 

PARTENERI STANDARD PLUS

ROMANIA
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P S C
Împreună pentru protejarea valorilor breslei!

Patronatul Societăților din Construcții
UNRMI

Uniunea Nationala a Restauratorilor de Monumente Istorice
Piața Victoriei, nr. 4, bloc CC Vest, sc. C, ap. 78,  Ploiești,  jud. Prahova, Tel/Fax 024 452 57 03, E-mail: office_unrmi@yahoo.com

(

,

“Orice putere este slabă dacă nu este unită!”
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”În viaţă trebuie să învăţăm mereu din greşelile altora sau din 
propriile greşeli. Greşeala cea mai mare este aceea de a crede că nu 
mai avem de învaţat, că nu mai avem de progresat, că suntem prea 
obosiți sau prea bătrâni să mai continuăm.”

Cristian Romeo ERBAȘU
Președinte FPSC
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Compania ARABESQUE

 Companie românească fondată în 1994 care activează în zona de 

industrie, Arabesque are o prezenţă regională în Moldova, Ucraina, Bulgaria. 

Arabesque deţine 37 de centre comerciale, dintre care 22 în România. Echipa 

din România numără peste 3200 de oameni iar forţa logistică este asigurată de 

cele peste 1000 de camioane specializate.

 

 Arabesque, cel mai mare distribuitor de materiale de construcţii 

şi finisaje din România,  inovează în permanenţă şi dezvoltă activ serviciile 

oferite clienţilor săi din sfera construcţiilor. Astfel, cu ajutorul unui singur contact, o persoană dedicată, se asigură controlul strict al costurilor 

investiţiei prin: ofertare competitivă; stocuri permanente; livrarea ritmică pe santier în funcţie de stadiul lucrărilor oriunde în România; 

monitorizarea online/gps a comenzilor/livrărilor; consilierea tehnică de specialitate; propunerea/confirmarea unor soluţii, tehnologii, 

produse adecvate; asigurarea tuturor documentelor de certificare şi calitate; alte servicii precum: prelucrarea şi fasonarea carcaselor pentru 

structuri şi fundaţii, camioane cu macara pentru livrarea blocurilor de zidărie, 

camioane specializate necesare respectării limitării de tonaj impuse în zonă, 

mixarea tencuielilor, debitarea panourilor de lemn, etc.

 

 Arabesque pune la dispoziţia specialiştilor un portofoliu complet de materiale 

pentru construcţii, finisaje şi amenajări (peste 40.000 repere), de la materiale grele 

(blocuri pentru zidărie, produse metalurgice, betoniere, etc.), sisteme pentru 

acoperişuri (hidroizolaţii, ţiglă ceramică de beton şi metalică, şindrilă bituminoasă, 

plăci ondulate, policarbonat, etc.), produse pentru amenajări interioare (vopsele, gleturi, adezivi, chituri, 

sisteme de gips carton, termoizolaţii, tavane casetate, parchet, lambriuri, uşi, etc.), instalaţii sanitare şi 

termice, echipamente electrice, corpuri de iluminat, până la materii prime pentru mobilier (pal, feronerie, 

blaturi de masă şi bucătărie, lemn stratificat, etc.).

 În ţară, centrele comerciale Arabesque sunt la: Bucureşti, Cluj, Timişoara, Braşov, Constanţa, 

Iaşi, Craiova, Ploieşti, Galaţi, Piatra Neamţ, Bacău, Focşani, Târgu Mureş, Oradea, Piteşti, Baia Mare, 

Buzău, Sibiu, Deva, Suceava.

Furnizorul Nr. 1 pentru construc]ii

 Transport asigurat

Deţinem o flotă de transport impresionantă – peste 1.000 de camioane, din care multe specializate. Este 

practic cea mai mare flotă deţinută de o companie cu domeniu de activitate diferit de cel al transportului. 

Astfel, putem să livrăm orice comandă de stoc la orice şantier din ţară în următoarele 24 de ore de la 

lansare pentru distanţele de până în 100 de kilometri, respectiv 48 de ore pentru distanţe mai mari. În 

plus, clienţii noştri ştiu în orice moment statusul comenzii lor beneficiind de monitorizarea online/gps a 

livrărilor.

 Fasonare

Pentru a uşura munca pe şantier şi pentru a diminua costurile, Arabesque oferă partenerilor săi servicii 

complete de îndreptat, debitat şi fasonat oţelul beton. Prelucrăm prin mijloace automate, în funcţie de 

indicaţiile proiectului, orice tip de oţel beton la standardele BST 500 şi OB 37, în multiple forme şi 

dimensiuni cuprinse între Ø 8 mm –  Ø 32 mm. 

După prelucrare, produsele sunt etichetate in funcţie de marcă şi tipodimensiunile indicate în proiect. 

Specialiştii Arabesque pot pregăti marfa 

pentru livrare împreună cu o serie de 

produse conexe necesare punerii rapide în 

operă precum: distanţieri de montaj, sârmă 

de legat, plasă sudată sau alte materiale necesare lucrărilor.

Cele trei centre de prelucrare aflate la Bucureşti, Braşov şi Iaşi pot livra toată 

comanda sau eşalonat, conform etapelor de construcţie, la orice şantier din ţară civil 

sau industrial.

 Consultanţă tehnică

Arabesque a format o echipa puternică de vânzari care este în mod constant 

pregătită din punct de vedere tehnic dar şi la curent cu cele mai moderne strategii de 

vânzare. Astfel, specialiştii Arabesque sunt pregătiţi să ofere consultanţă tehnică 

pentru proiectele pe care clienţii le au în derulare, să asigure informaţii referitoare la 

calcularea consumurilor specifice, alegerea celor mai bune alternative constructive, 

cât şi în privinţa metodelor de utilizare şi aplicare a diverselor materiale astfel încât 

clienţii noştri să beneficieze de cele mai performante şi eficiente soluţii, prin agenţi 

dedicaţi.

BRICO EXPERT BUCURESTI

Comanda contine urmatoarele materiale:

Otel beton PC bara 14mm                                          

Caramida plina 240x116x63mm                 

EPS50 Polistiren TERMOFIX – 50mm               

Denumire                                            cantitate     UM

Comanda dumneavoastra din 13 iunie se va livra astazi, 14 iunie. 
Detalii la https://expeditie.arabesque.ro:%201881525-4110002985/. 
Va multumim!

1653

2580 buc.

kg

84 pachete
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Proiectăm și construim de peste 32 de ani
în România o gamă variată de lucrări, indiferent

de complexitatea sau mărimea acestora. 
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NOARK Electric este o companie internațională cu activitate la nivel mondial care dezvoltă, produce 
și distribuie echipamente și componente electrotehnice. Compania  este parte a unui grup cu peste 
30,000 de angajaţi care își desfășoară activitatea la nivel global. 

NOARK Electric - Partenerul tău de 
încredere

Veranda Mall - București

Sala Polivalentă - OradeaCBC - Cluj Business Campus - Cluj

      Soluții sustenabile pentru 
      energia viitorului

NOARK Electric investește perma-
nent milioane de euro în dezvolta-
rea de soluții inovatoare, folosind 
cele mai noi tehnologii de cer-
cetare și de producție, deținând 
un portofoliu impresionant de  
soluții  tehnice  brevetate, vali-
date cu succes în proiecte im-
plementate la nivel internațional. 

NOARK Electric se diferențiază 
prin calitatea premium a produse-
lor oferite, dar și printr-o politică 
coerentă și transparentă pe piață 
pentru care și-a câștigat respec-
tul și recunoașterea în rândul 
partenerilor. Un alt punct forte 
al companiei îl reprezintă echi-
pa tânără, motivată și flexibilă, 
precum și calitatea și profesio-
nalismul suportului logistic și teh-
nic.

Stadion Steaua - București

Centru de Screening și Diagnostic în 
Boli Oncologice - Iași 

NOARK Electric este o companie internațională cu activitate la nivel mondial care dezvoltă, produce 
și distribuie echipamente și componente electrotehnice. Compania  este parte a unui grup cu peste 
30,000 de angajaţi care își desfășoară activitatea la nivel global. 

NOARK Electric - Partenerul tău de 
încredere

Veranda Mall - București

Sala Polivalentă - Oradea

      Soluții sustenabile pentru 
      energia viitorului
Aplicațiile fotovoltaice au devenit surse alternative de energie electrică utilizate la scară largă. Având în ve-
dere nevoile lor specifice, este necesară dezvoltarea unei noi generații de componente DC.
Inginerii noștri iau în considerare aceste cerințe, iar dispozitivele NOARK respectă cele mai recente tendințe 
de pe piața fotovoltaică.
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și distribuie echipamente și componente electrotehnice. Compania  este parte a unui grup cu peste 
30,000 de angajaţi care își desfășoară activitatea la nivel global. 

NOARK Electric - Partenerul tău de 
încredere

Veranda Mall - București

Sala Polivalentă - Oradea

      Soluții sustenabile pentru 
      energia viitorului
Aplicațiile fotovoltaice au devenit surse alternative de energie electrică utilizate la scară largă. Având în ve-
dere nevoile lor specifice, este necesară dezvoltarea unei noi generații de componente DC.
Inginerii noștri iau în considerare aceste cerințe, iar dispozitivele NOARK respectă cele mai recente tendințe 
de pe piața fotovoltaică.

15



Arad, Zona Industriala Micălaca Est
Tel: 004 (0) 257 253399, Fax: 004 (0) 257 279988

E-mail: office@pab.ro

ROMANIA

www.pab.ro

Înființată în 1993, la Arad, P.A.B. România este în prezent unul dintre cei mai importanți jucători 
de pe piața de construcții locală și regională.

Compania are sucursale proprii în Germania, Marea Britanie și Serbia și o echipă de peste 1.600 
de specialiști cu experiență dovedită pe piețe europene. P.A.B. România a dezvoltat până în prez-
ent peste 200 de proiecte din diverse sectoare de business, precum retail, industrial, birouri, logis-
tic, rezidential, drumuri și poduri, sport, agricultură etc.

Cu un portofoliu diversificat și experiență de peste 29 de ani, P.A.B. România înțelege în detaliu 
cele mai sensibile aspecte ale proiectelor de construcții și oferă excelență în execuția lucrărilor, 
respectarea termenelor, utilizarea celor mai eficiente și mai noi tehnologii, grijă pentru angajați, 
clienți și mediu.

Pe lângă servicii de construcții, proiectare și project management, P.A.B. România oferă confecții 
metalice din cele mai complexe, produse în fabrica proprie din Arad, ce are o capacitate de peste 
1.500 de tone pe lună.

P.A.B. România oferă clienților suportul și disponibilitatea unei firme locale și resursele unei orga-
nizații multinaționale.
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ROMANIA

REZIDENȚIAL & BIROURI

CIVIL & INFRASTRUCTURĂ
Pod Autostradă Sebeș Turda

Țiriac Tower, București
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SPORTIV

INDUSTRIAL

ROMANIA

Fabrica Contitech Timișoara

Stadionul Steaua, București

LOGISTIC

RETAIL

ROMANIA

METRO, Voluntari

Depozit Penny Market, Turda
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LOGISTIC

RETAIL

ROMANIA

METRO, Voluntari

Depozit Penny Market, Turda
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NR. 1 ÎN ACOPERIŞURI
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www.rheinzink.ro
Complex CABU54, Calea București, nr.54, et.1, ap.2, Brașov
E-mail: info@rheinzink.ro, Telefon: +40 268 546550
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Este vorba de o cupolă de formă aproximativ semisferi-
că, cu un lanternou rotund în partea superioară, având acel 
decupaj la bază unde este amplasat grupul statuar și o se-
rie de lucarne rotunde tip „ochi de bou”, foarte importante 
pentru mansardarea spațiului interior și deosebite ca efect 
din exterior. 

Ca materiale, pentru învelitoarea propriu-zisă s-au folosit 
fâșii de tablă din titan-zinc Rheinzink, prepatinat gri grafit, 
dispuse orizontal, cu lățime de 275 mm interax, de 0,7 
mm grosime. Foarte importante au fost însă traveele sub 
formă de arce, care dau efectiv forma cupolei. Acestea au 
fost marcate prin realizarea unor coame ornamentale am-
butisate din zinc moale natural, cu grosimea de 0,8 mm. 
Lucarnele, ca și învelitoarea, au fost confecționate din tablă 
de 0,7 mm din titan-zinc Rheinzink , gri grafit, prepatinat. 
Sistemul de jgheaburi și burlane, foarte bine încadrate în 
arhitectura fațadei, au fost executate de asemenea din ti-
tan-zinc natural de 0,7 mm. Lanternoul este decorat cu un 
ornament metalic vertical ce pune în valoare întreaga cu-
polă. Datorită acestor opțiuni, a combinațiilor dintre titan-
zinc prepatinat gri și zinc natural, acoperișul are jocuri de 
culoare ce sugerează ardezia, un material la fel de nobil și 
destul de folosit în arhitectura clasică occidentală, combi-
nată în prezent cu tinichigeria Rheinzink . 

„A fost o lucrare complexă 
prin forma generală a aco-
pe rișului, prin detaliile ele-
mentelor decorative, dar și 
pentru că nu am avut posi-
bilitatea de a realiza o schelă 
în exterior. Dat fiind faptul că 
eram într-o zonă centrală a 
Bucureștiului, nu ne puteam 
desfășura cu șantierul și nu 
aveam un spațiu de lucru 
unde să putem amenaja un 
mic atelier de tinichigerie. 

VIRGIL BACIU, 

 
Fondator Valcon Roofs

Acoperișul „Casei cu Himeră“ - 
de la atelier la montajul cu alpiniști
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Cursul de învelitori, cu o parte 
teoretică și una practică, a fost 

susținut de domnul Virgil Baciu , 
fondatorul Valcon Roofs, și a in-
clus diverse teme de mare interes 
pentru practica arhitecților, luând 
în calcul detalii de execuție, prin-
cipii de proiectare și tehnologii de 
execuție, situații reale de șantier, 
evoluția în timp a metodelor de pu-
nere în operă. Astfel, au fost puse în 
discuție sistemele de învelitori me-
talice, cu tipurile de falțuri (simple, 
duble, cu șipci de lemn etc.), detalii 
de streașină, texturi speciale (solzi, 
piese decorative, parazăpezi, trepte 
de intervenție), sisteme de jghea-
buri și burlane  – calcul, principii 
de proiectare și detalii de execuție. 

Au fost dezbătute de asemenea as-
pecte ale învelitorilor ceramice, de 
ardezie și lemn (șiță, șindrilă).

La acest curs a fost prezent și 
domnul Bogdan Muntean , repre-
zentantul în România al producă-
torului german de tablă din titan-
zinc Rheinzink. Acesta a vorbit 
despre avantajele unor materiale 
de calitate, cu un aspect deosebit, 
care cresc valoarea unei lucrări și, 
în consecință, a clădirii care bene-

Aceste materiale sunt furnizate în 
sisteme complete, astfel încât mon-
tatorul să aibă o execuție cât mai 

Au fost alocate detalieri speciale 
pentru sistemele pluviale din metal, 

punându-se accent pe acele aspecte 

elemente de dilatație, prevenirea 
formării dopurilor de gheață și a 
țurțurilor, metode moderne de de-
givrare cu evaluarea consumurilor 
de energie, considerente estetice – 
importante pentru arhitecți.   

Foarte interesante au fost exem-
-

tice pe învelitori metalice fălțuite, 
în cadrul cărora arhitecții au 
înțeles principiile pe baza cărora 
un acoperiș este bine realizat, da-
torită unei fălțuiri și etanșeizări 

deteriorarea în timp sub acțiunea 

Curs de învelitori pentru parteneri și arhitecți la Valcon Roofs

Circa 20 de arhitecți și viitori arhitecți au participat pe 10 martie 2017 la un curs 
dedicat acoperișurilor, organizat de �rma Valcon Roofs, la sediul acesteia din Măgurele 
– Ilfov.  Evenimentul face parte din sesiunea februarie – aprilie a programului de 
dezvoltare  profesională inițiat de Filiala București a Ordinului Arhitecților din România. 
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TIAB

Suntem integratori de sisteme si solutii tehnice in 
domeniul instalatiilor electrice, HVAC, sanitare si al 
automatizarilor pentru industrie, infrastructura si 
tertiar. De peste 73 de ani suntem parteneri de 
incredere pentru clientii nostri si implementam 
proiecte la cheie folosind cele mai avansate 
standarde si tehnologii. 

A te alatura TIAB inseamna sa contribui la realizarile 
noastre menite sa imbunatateasca societatea si sa 
pregateasca viitorul. A lucra in echipa noastra 
inseamna sa ne impartasesti valorile:
 - INCREDERE ce sta la baza tuturor parteneriatelor 
noastre;
 - Perseverenta si SERIOZITATE in atingerea 
asteptarilor clientilor nostri;
 - Punem PASIUNE in tot ceea ce facem!
 - RESPECT pentru munca noastra si valorile clientilor 
nostri.

Misiunea noastra este sa anticipam nevoile clientilor 
nostri si le transformam in solutii, pentru a ne bucura 
impreuna de succes.
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TIAB
70 de ani

 de calitate, expertiză 
și inovație 

 în domeniul izolațiilor 
din Romania

Str. Marin Mehedințeanu nr. 1, Ploiești
Telefon: (+40 244) 407 500

e-mail: info@stizo-is.ro

www.stizo-is.ro

Frig Comercial 
Frig Industrial
Service

Frigotehnica SA
Str. Delea Veche nr.24, Cladirea A, Etaj 11, Sector 2,

București
+40(021)250-3441

Expert în dezvoltarea de
soluții complexe în
domeniul frigului

comercial și industrial

Din anul 1949
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FPSC - 15 ani de activitate

În dimineaţa unei zile reci dar 
senină din noiembrie 2006, adică 
exact în urmă cu 16 ani, PATRO-
NATUL SOCIETĂŢILOR DIN 
CONSTRUCŢII - PSC şi PATRO-
NATUL PRODUCĂTORILOR DE 
TÂMPLĂRIE TERMOIZOLANTĂ – 
PPTT, în aroma unei cafele 
aburinde (evident prin reprezen-
tanţii lor de la acea vreme) aveau 
să pună bazele unei noi structuri 
asociative care urma să se 
numească FEDERAŢIA PATRO-
NATELOR SOCIETĂŢILOR DIN 
CONSTRUCŢII. Cele două patro-
nate erau foarte tinere, în plină 
dezvoltare şi cu multă speranţă ca 
existenţa lor va fi de mult ajutor 
firmelor cu activitate în construcţii 

care erau bulversate de schimbar-
ea de regim social, de faptul că vor 
trebui să aibe un nou comporta-
ment într-o piaţă liberă. 

Pe fondul unui decalaj între avântul 
mediului de afaceri şi dorinţa de 
dezvoltare a acestuia şi inerţia 
maşinăriei anchilozate a autorităţii 
statului şi a capacităţii reduse de 
adaptare la noile reguli de piaţă a 
acesteia a apărut nevoia unei 
organizaţii mai puternice care să 
poată avea un dialog cu autorităţile 
statului prin care să se rezolve noi 
probleme ce apăreau atât datorită 
revoluţiei tehnice cât şi apariţiei 
unor condiţii concurenţiale cu care 
tânărul întreprinzător român nu era 
obişnuit.

Mesajele celor două entităţi 
“Împreună pentru valorile breslei” şi 
“Produse de calitate, oameni califi-
caţi” trebuiau să se convingă sub 
umbrelă unuia mai generos, mai 
cuprinzător. Aşa a apărut idea că 
“Orice putere este slabă dacă nu 
este unită”.

De la idee până la fapte au trecut 
doar câteva luni. La jumătatea 
anului 2007 noua entitate era deja 
în activitate, cu scopul asigurării 
reprezentării unitare a societăților 

de construcții, susținerea și 
apărarea intereselor economice, 
juridice şi sociale ale membrilor săi 
în relație cu terți, îmbunătățirea 
cadrului legislativ aplicabil, realiza-
rea 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.

Munca a fost anevoioasă, cu 
fonduri modeste, cu uşile instituţiilor 
de stat deschise pe jumătate şi 
apoi trântite, cu satisfacţia 
autorităţilor ca formal au “mimat” 
dialogul social, cu nemulţumiri din 
partea membrilor care doreau 
rezultate mai vizibile şi în pas cu 
nevoile pieţii etc.

Nevoia de reprezentare a adus 
alături de cei doi membri fondatori 
ai tinerei federaţii noi membri care 
au completat celelalte domenii de 
activitate:
Uniunea Naţională a Restaurato-
rilor de Monumente Istorice – 
UNRMI, Asociația Română a 
Distribuitorilor de Metale – ARDI-
MET, Patronatul Drumarilor din 
România - PDR.

Adriana Iftime,
Director FPSC

Începând cu octombrie 2015 FPSC 
devine organizație reprezentativă 
la nivel de sector de activitate 
Construcții Civile și Industriale în 
România iar din anul 2019 este 
reprezentativă și pe sectorul de 
activitate „Industria sticlei şi a 
ceramicii fine. Industria materialelor 
de construcţii – fabricarea altor 
produse din minerale nemetalice”

La 15 ani de existenţă, FPSC are 
ca membri peste 600 de firme din 
domeniul construcţiilor şi 
producătorilor de materiale de 
construcţii care însumează peste 
62.000 de angajaţi. În federaţie îşi 
găsesc locul atât firme foarte mari 
recunoscute pe piaţa europeană 
dar şi firme mai mici care contribuie 
la activitatea sectorului.

An de an cu eforturi dar şi cu perse-
verenţă, cu responsabilitate şi 
speranţă, federaţia a câştigat mici 
“bătălii” în arena dialogului social, 
şi-a consolidat poziţia şi respectul 
în breaslă. Determinarea de a pune 
pe masa decidenţilor politici prob-
leme şi propuneri îndrăzneţe dar 
corecte  de rezolvare a unor 
probleme grave ale sectorului 
precum criza de forţă de muncă şi 
pericolul îngheţării activităţii din 
şantiere au convins Guvernul să 

intervină în 2018 şi să ia măsuri 
legislative pentru salvarea situaţiei.
Semnarea ACORDULUI dintre 
Guvernul României şi Federaţia 
Patronatelor Societăţilor din 
Construcţii -  la sfârşitul lunii noiem-
brie de la Alba Iulia prin care “se 
declara sectorul construcţiilor 
sector prioritar, de importanţă 
naţională pentru economia 
românească pe următorii 10 ani 
începând cu 01.01.2019”, urmată 
de măsuri legislative prin care se 
stabilea un salariu minim pe sector 
de 3.000 lei şi facilităţi fiscale pe 
salariile din construcţii a constituit 
salvarea investiţiilor din România în 
acel moment, a însemnat o cotitură  
a intergului proces investiţional. 
Faptul că deciziile au fost corecte 
s-a măsurat apoi în cifre: doar în 
2019 a crescut volumul de încasări 
la bugetul de stat cu peste 12 
procente ceea ce înseamnă o 
reducere corespunzătoare a 
muncii nedeclarate, creşterea 
numărului de angajaţi din 2018 
până în 2022 cu peste 50%, termi-
narea unor investiţii ameninţate de 
eşec.

Eforturile executivului federaţiei au 
fost tot timpul concentrate pe 
diminuarea turbulenţelor din piaţa 
generate de pandemie, criza preţu-

rilor la materialele de construcţii, 
criza preţurilor la energie, războiul 
din Ucraina, probleme pentru a 
căror rezolvare FPSC cu expe-
rienţa firmelor pe care le reprezintă 
a putut să propună măsuri realiste 
de rezolvare.

După 15 ani de activitate, vorbim 
despre o organizaţie matură, 
respectată în piaţă şi un partener 
de dialog solid, atât în relaţia cu 
autorităţile cât şi cu sindicatele şi 
alte entităţi asociative.

Ne propunem să continuăm trendul 
de dezvoltare chiar dacă drumul 
este sinuos, uneori cu obstacole 
mai greu de trecut, ne dorim o fami-
lie a  breslei  pentru ca “Orice 
putere este slabă dacă nu este 
unită”.

La 15 ani de activitate, să urăm “La 
mulţi ani frumoşi, FEDERAŢIA 
PATRONATELOR SOCI-
ETĂŢILOR DIN CONSTRUCŢII” 
întrucât constructorii (proiectanţi, 
executanţi, producători) sunt cei 
care dau o identitate oricărei urbe, 
făuresc imaginea de ţară arătând 
nivelul de trai şi de civilizaţie al unui 
popor!
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acel moment, a însemnat o cotitură  
a intergului proces investiţional. 
Faptul că deciziile au fost corecte 
s-a măsurat apoi în cifre: doar în 
2019 a crescut volumul de încasări 
la bugetul de stat cu peste 12 
procente ceea ce înseamnă o 
reducere corespunzătoare a 
muncii nedeclarate, creşterea 
numărului de angajaţi din 2018 
până în 2022 cu peste 50%, termi-
narea unor investiţii ameninţate de 
eşec.

Eforturile executivului federaţiei au 
fost tot timpul concentrate pe 
diminuarea turbulenţelor din piaţa 
generate de pandemie, criza preţu-

rilor la materialele de construcţii, 
criza preţurilor la energie, războiul 
din Ucraina, probleme pentru a 
căror rezolvare FPSC cu expe-
rienţa firmelor pe care le reprezintă 
a putut să propună măsuri realiste 
de rezolvare.

După 15 ani de activitate, vorbim 
despre o organizaţie matură, 
respectată în piaţă şi un partener 
de dialog solid, atât în relaţia cu 
autorităţile cât şi cu sindicatele şi 
alte entităţi asociative.

Ne propunem să continuăm trendul 
de dezvoltare chiar dacă drumul 
este sinuos, uneori cu obstacole 
mai greu de trecut, ne dorim o fami-
lie a  breslei  pentru ca “Orice 
putere este slabă dacă nu este 
unită”.

La 15 ani de activitate, să urăm “La 
mulţi ani frumoşi, FEDERAŢIA 
PATRONATELOR SOCI-
ETĂŢILOR DIN CONSTRUCŢII” 
întrucât constructorii (proiectanţi, 
executanţi, producători) sunt cei 
care dau o identitate oricărei urbe, 
făuresc imaginea de ţară arătând 
nivelul de trai şi de civilizaţie al unui 
popor!

www.federatiaconstructorilor.ro
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FPSC - 15 ani de activitate

În dimineaţa unei zile reci dar 
senină din noiembrie 2006, adică 
exact în urmă cu 16 ani, PATRO-
NATUL SOCIETĂŢILOR DIN 
CONSTRUCŢII - PSC şi PATRO-
NATUL PRODUCĂTORILOR DE 
TÂMPLĂRIE TERMOIZOLANTĂ – 
PPTT, în aroma unei cafele 
aburinde (evident prin reprezen-
tanţii lor de la acea vreme) aveau 
să pună bazele unei noi structuri 
asociative care urma să se 
numească FEDERAŢIA PATRO-
NATELOR SOCIETĂŢILOR DIN 
CONSTRUCŢII. Cele două patro-
nate erau foarte tinere, în plină 
dezvoltare şi cu multă speranţă ca 
existenţa lor va fi de mult ajutor 
firmelor cu activitate în construcţii 

care erau bulversate de schimbar-
ea de regim social, de faptul că vor 
trebui să aibe un nou comporta-
ment într-o piaţă liberă. 

Pe fondul unui decalaj între avântul 
mediului de afaceri şi dorinţa de 
dezvoltare a acestuia şi inerţia 
maşinăriei anchilozate a autorităţii 
statului şi a capacităţii reduse de 
adaptare la noile reguli de piaţă a 
acesteia a apărut nevoia unei 
organizaţii mai puternice care să 
poată avea un dialog cu autorităţile 
statului prin care să se rezolve noi 
probleme ce apăreau atât datorită 
revoluţiei tehnice cât şi apariţiei 
unor condiţii concurenţiale cu care 
tânărul întreprinzător român nu era 
obişnuit.

Mesajele celor două entităţi 
“Împreună pentru valorile breslei” şi 
“Produse de calitate, oameni califi-
caţi” trebuiau să se convingă sub 
umbrelă unuia mai generos, mai 
cuprinzător. Aşa a apărut idea că 
“Orice putere este slabă dacă nu 
este unită”.

De la idee până la fapte au trecut 
doar câteva luni. La jumătatea 
anului 2007 noua entitate era deja 
în activitate, cu scopul asigurării 
reprezentării unitare a societăților 

de construcții, susținerea și 
apărarea intereselor economice, 
juridice şi sociale ale membrilor săi 
în relație cu terți, îmbunătățirea 
cadrului legislativ aplicabil, realiza-
rea 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.

Munca a fost anevoioasă, cu 
fonduri modeste, cu uşile instituţiilor 
de stat deschise pe jumătate şi 
apoi trântite, cu satisfacţia 
autorităţilor ca formal au “mimat” 
dialogul social, cu nemulţumiri din 
partea membrilor care doreau 
rezultate mai vizibile şi în pas cu 
nevoile pieţii etc.

Nevoia de reprezentare a adus 
alături de cei doi membri fondatori 
ai tinerei federaţii noi membri care 
au completat celelalte domenii de 
activitate:
Uniunea Naţională a Restaurato-
rilor de Monumente Istorice – 
UNRMI, Asociația Română a 
Distribuitorilor de Metale – ARDI-
MET, Patronatul Drumarilor din 
România - PDR.

Adriana Iftime,
Director FPSC

Începând cu octombrie 2015 FPSC 
devine organizație reprezentativă 
la nivel de sector de activitate 
Construcții Civile și Industriale în 
România iar din anul 2019 este 
reprezentativă și pe sectorul de 
activitate „Industria sticlei şi a 
ceramicii fine. Industria materialelor 
de construcţii – fabricarea altor 
produse din minerale nemetalice”

La 15 ani de existenţă, FPSC are 
ca membri peste 600 de firme din 
domeniul construcţiilor şi 
producătorilor de materiale de 
construcţii care însumează peste 
62.000 de angajaţi. În federaţie îşi 
găsesc locul atât firme foarte mari 
recunoscute pe piaţa europeană 
dar şi firme mai mici care contribuie 
la activitatea sectorului.

An de an cu eforturi dar şi cu perse-
verenţă, cu responsabilitate şi 
speranţă, federaţia a câştigat mici 
“bătălii” în arena dialogului social, 
şi-a consolidat poziţia şi respectul 
în breaslă. Determinarea de a pune 
pe masa decidenţilor politici prob-
leme şi propuneri îndrăzneţe dar 
corecte  de rezolvare a unor 
probleme grave ale sectorului 
precum criza de forţă de muncă şi 
pericolul îngheţării activităţii din 
şantiere au convins Guvernul să 

intervină în 2018 şi să ia măsuri 
legislative pentru salvarea situaţiei.
Semnarea ACORDULUI dintre 
Guvernul României şi Federaţia 
Patronatelor Societăţilor din 
Construcţii -  la sfârşitul lunii noiem-
brie de la Alba Iulia prin care “se 
declara sectorul construcţiilor 
sector prioritar, de importanţă 
naţională pentru economia 
românească pe următorii 10 ani 
începând cu 01.01.2019”, urmată 
de măsuri legislative prin care se 
stabilea un salariu minim pe sector 
de 3.000 lei şi facilităţi fiscale pe 
salariile din construcţii a constituit 
salvarea investiţiilor din România în 
acel moment, a însemnat o cotitură  
a intergului proces investiţional. 
Faptul că deciziile au fost corecte 
s-a măsurat apoi în cifre: doar în 
2019 a crescut volumul de încasări 
la bugetul de stat cu peste 12 
procente ceea ce înseamnă o 
reducere corespunzătoare a 
muncii nedeclarate, creşterea 
numărului de angajaţi din 2018 
până în 2022 cu peste 50%, termi-
narea unor investiţii ameninţate de 
eşec.

Eforturile executivului federaţiei au 
fost tot timpul concentrate pe 
diminuarea turbulenţelor din piaţa 
generate de pandemie, criza preţu-
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criza preţurilor la energie, războiul 
din Ucraina, probleme pentru a 
căror rezolvare FPSC cu expe-
rienţa firmelor pe care le reprezintă 
a putut să propună măsuri realiste 
de rezolvare.
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despre o organizaţie matură, 
respectată în piaţă şi un partener 
de dialog solid, atât în relaţia cu 
autorităţile cât şi cu sindicatele şi 
alte entităţi asociative.
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TERRAGAZ    CONSTRUCT
soluția completă

34



 77

În viziunea noastră, relaţia cu clienţii este una bazată pe transparenţă, 
încredere şi respect. Pentru noi dezvoltarea unei relaţii solide cu partenerii 
noştri este prioritatea principală, permanentă cooperare, schimbul de 
informaţii şi servicii întărind aceste relaţii.

Respectând aceste principii am reuşit să răspundem cu succes nevoilor şi 
intereselor concrete ale clienţilor şi partenerilor noştri.

www.terragaz.ro
Str. Ion Mihalache nr.3, Otopeni, ILFOV; Telefon: 031.71.71.711

În ac�vitatea sa de peste 20 de ani, Terra Gaz Construct s-a concentrat pe 
procesul de op�mizare şi perfecţionare a tehnicilor şi procedurilor de lucru în 
domeniul construcţiilor dar şi a celorlalte servicii oferite, orientate către 
sa�sfacerea totală a cerinţelor beneficiarilor.unei relaţii solide cu partenerii 
noştri este prioritatea principală, permanentă cooperare, schimbul de 
informaţii şi servicii întărind aceste relaţii.
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FPSC - ACTIVITATE

DE ACTIVITATE

ANI

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ INNOCONSTRUCT 2022 - „DRUMUL CĂTRE 
TRANSFORMAREA DIGITALĂ” , București, Hotel Pullman,12-13 mai 2022
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Partener de top in solutii si tehnologie
pentru o dezvoltare durabila

www.acvatot.ro
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ADRIAN CONSTRUCT S.R.L.

Str.Inginer Zablovschi nr.46, Sector 1 , Bucuresti, cod postal 011313.
Telefon/Fax: 021/230.25.89; 021/230.09 92
E-mail: office@adrian-construct

www.adrian-construct.ro

În�ințată în anul 2003, societatea cu capital privat românesc S.C. ADRIAN 
CONSTRUCT S.R.L. are ca obiect principal de activitate lucrari de 
construcții a cladirilor rezidențiale și nerezidențiale (cod CAEN 4120), efec-
tuând în decursul anilor lucrari de construcții noi, consolidari a structurilor 
de rezistență, amenajari interioare, asamblare și montare tâmplarie PVC, 
instalații sanitare si canalizare, instalații încalzire, termo hidroizolații la 
cladiri, restaurari.

Prin respectarea si aplicarea legislației interne si internaționale 
specifce domeniului, prin implementarea Sistemelor de Manage-
ment ISO9001, ISO14001si OHSAS 18001, S.C. ADRIAN CONSTRUCT 
S.R.L. a acumulat în decursul anilor o experiență vastă, principalele 
lucrări executate �ind lucrări de construire sau restaurare la lacașuri 
de cult, lucrări de construire, consolidare sau modernizare a 
unitaților de învațământ și a unitaților sanitare, lucrări reabilitare 
termică a blocurilor de locuințe incluse în Programul local 
multianual de creștere a performanței energetice a blocurilor de 
locuințe din Sectoarele 1, 2, 3, 4 si 6 ale Municipiului București – 
peste 310 blocuri.

39



A.F. CONSULTING S.R.L. este o companie
care a fost înfiinţată în anul 2000 ca o societate
comercială cu capital românesc privat.

Societatea ac�vează în domeniul construcţiilor,
executand urmatoarele �puri de lucrari:
Lucrari de construc�i civile si industriale,
precum si lucrari de instala�i aferente
construc�ilor;
Infrastructura ru�era;
Construc�i edilitare;
Servicii de proiectare si consultanta.

Scopul companiei noastre este de a furniza
clienţilor produse / servicii de cea mai înaltă
calitate, la �mp şi într-o manieră care implică
metode inovatoare pentru op�mizarea costurilor.

Ne impunem prin profesionalism, mo�vare,
seriozitate, respect faţă de clienţi, iar intenţia
noastră este de a dezvolta şi ex�nde relaţii de
lungă durată cu clienţii noştri, bazate pe
ones�tate , seriozitate, soluţii rapide şi eficiente.

Fiecare lucrare trebuie să cons�tuie o
recomandare pentru noi şi o bază de referinţă
pentru clienţii noştri. www.afconsulting.ro

A.F. CONSULTING S.R.L,
Str. Odei nr 89 ,Sector 4, Bucures�

Telefon: 021 326 48 15, 
E-mail: office@afconsul�ng.ro
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A.F. CONSULTING S.R.L. este o companie
care a fost înfiinţată în anul 2000 ca o societate
comercială cu capital românesc privat.

Societatea ac�vează în domeniul construcţiilor,
executand urmatoarele �puri de lucrari:
Lucrari de construc�i civile si industriale,
precum si lucrari de instala�i aferente
construc�ilor;
Infrastructura ru�era;
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Scopul companiei noastre este de a furniza
clienţilor produse / servicii de cea mai înaltă
calitate, la �mp şi într-o manieră care implică
metode inovatoare pentru op�mizarea costurilor.

Ne impunem prin profesionalism, mo�vare,
seriozitate, respect faţă de clienţi, iar intenţia
noastră este de a dezvolta şi ex�nde relaţii de
lungă durată cu clienţii noştri, bazate pe
ones�tate , seriozitate, soluţii rapide şi eficiente.

Fiecare lucrare trebuie să cons�tuie o
recomandare pentru noi şi o bază de referinţă
pentru clienţii noştri. www.afconsulting.ro

A.F. CONSULTING S.R.L,
Str. Odei nr 89 ,Sector 4, Bucures�

Telefon: 021 326 48 15, 
E-mail: office@afconsul�ng.ro

HVAC

SANITARE

STINGEREA INCENDIILOR

CONF. METAL. PT INSTALATIIRETELE EDILITARE

ELECTRICE SI AUTOMATIZARI

BRENNEKA  - ROMANIA
telefon            +4 031 4313095 
e-mail             office@brenneka.com                
web                 www.brenneka.ro 

BRENNEKA  - FRANTA
telefon +33 63 52 70 847
e-mail            brennekasas@brenneka.com                
web                www.brenneka.com 
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Building 
energetic highways 
since 1949 
for the electric future 
in Romania and beyond

Design, construction and maintenance of high 
voltage OHL, power stations and substations

Specific manufacturing capabilities in owned 
production units

Testing of OHL towers in owned Tower Testing 
Station internationally accredited

Design and construction of wind farms and 
photovoltaic parks

Civil engineering electrical projects

Consultancy, drafting of solutions and 
feasibility studies

ELECTROMONTAJ 

The Future is Electric

www.electromontaj.ro

ELECTROMONTAJ group

Turnkey Projects in 
Energy Construction Sector
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FPSC

FPSC – Activitate legislativă – Ajustarea contractelor

Mare parte din activitatea Federației o reprezintă monitorizarea, formularea de 
adrese, puncte de vedere și propuneri de îmbunătățire a legislației aplicabile 
sectorului construcții.

Creșterea fără precedent a prețurilor la materialele de construcții, care a 
început la sfârșitul anului 2020, a continuat în 2021 și în 2022 a produs o 
dezechilibrare și o instabilitate generală în activitatea firmelor de construcții, 
iar federația noastră a trebuit să vină cu soluții concrete, rapide, susținute în 
fața Guvernului, să convingă legiutorul că fără măsuri concrete investițiile vor 
fi blocate. 

Inițiativele și insistențele FPSC au avut rezultate, deși - din păcate – într-o 
formă trunchiată, astfel încât  OUG 15/2021 s-a dovedit insuficientă pentru 
ajustarea contractelor. 

Au urmat consultări și dezbateri la MDLPA respectiv MIPE, pentru ca OUG 47/2022, respectiv OUG 64/2022 
să permită o ajustare care să acopere într-o mai mare măsură  costurile cu materiile prime, materiale, carbu-
rant, energie electrică, etc.

Introducerea conceptului de ”element de cost semnificativ” și a unor formule care să țină cont de creșterile 
prețurilor la cele mai importante materiale, cu pondere semnificativă în economia contractului, sau intro-
ducerea posibilității de încetare a contractului de comun acord  dacă reechilibrarea contractuală nu este 
posibilă, au fost propuneri ale federației pe care am reușit să le regăsim în forma finală a actului normativ. 
Mai mult, dacă în forma inițială OUG 64/2022 nu permitea actualizarea în cazul în care contractantul  a 
înregistrat penalități sau întârzieri, prevederea în cauză a fost modificată conform propunerii FPSC. 

Acestea sunt numai 3 exemple, dar trebuie menționat că – așa cum prea puțin s-a întâmplat în trecut – 
întâlnirile la nivel de ministru ale FPSC pe tema ajustării contractelor au demonstrat nu numai că am reușit 
să le atragem atenția asupra problemelor din piață, a riscului investițional, dar am devenit un partener de 
dialog real, respectat și ascultat.

După ani de insistențe ale FPSC pe tema obligației autorităților contractante de a include clauze de ajus-
tare/revizuire a preţului în toate contractele de lucrări care se derulează pe o perioadă ce depăşeşte 6 luni, 
iată că legislația achizițiilor publice s-a modificat și pentru contractele viitoare riscurile de blocaj datorită 
prețului contractual fix va scădea.

Irina Forgo
Director FPSC

45



46



47



 

 General Management Construction Group SRL  
| office@gmcg.ro | www.gmcg.ro | 
 

 

 

Suntem pe piață construcțiilor civile și industriale din anul 2003 cu dorința de a soluționa pe deplin cerințele 
clienților noștri, având în vedere asigurarea celui mai bun raport calitate-preț.
Pentru a ne îndeplini misiunea și pentru a obține mulțumirea clienților noștri, tratăm cu atenție �ecare detaliu 
al proiectelor pe care urmează să le executăm, parcurgând �ecare etapă a lor cu răbdare și profesionalism.

Experiență noastră în domeniul construcțiilor, amenajărilor interioare și exterioare, reiese din lucrările de 
referință pe care le-am realizat. Un punct forte pe care compania noastră îl deține este că ține pasul cu tot ceea 
ce înseamnă noutate în acest domeniu. Construcțiile se fac după cele mai înalte tehnologii, folosindu-se utilaje 
de ultima generație.

Indiferent de tipul de construcție pe care vrei să îl realizezi te putem ajuta să transformi o idee într-un proiect 
�nalizat. Consultanța oferită asupra proiectului va însemna costuri reduse cu materialele și execuția acestuia. 
Cunoaștem materialele și modul lor e�cient de utilizare astfel încât obținem calitatea dorită la un cost corect.

Considerăm că principalele avantaje competitive ale �rmei sunt : calitatea serviciilor, cali�carea personalului și 
prețurile oferite.
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www.mitclima.ro

De peste un deceniu, Mit Clima s‐a poziționat pe piața din România ca 
o companie de import și distribuție, care promovează cele mai noi 
tehnologii în HVAC, ca VRF și HP, având în echipa sa cei mai buni 
profesioniști din domeniu!

Gama de soluții oferite de Mit Clima este una variată, adresându‐se 
următoarelor sectoare din domeniul construcțiilor: industrial, comer-
cial, terțiar și rezidențial.

Mai mult de un deceniu de activitate …

CONFIGURARE & BUGETARE

Mit Clima, în cadrul departamentului de ofertare, utilizează software  personalizat  pentru  con�gurarea  sistemelor  și realizarea 
ofertelor de preț. Ingineri cu experiență studiază tema  de  proiectare  și  propun  soluții  tehnice  conform dezideratelor de performanță 
formulate.

Mit Clima își propune să ofere o gamă variată de soluții, cu cele mai noi tehnologii și cele mai e�ciente echipamente din punct de vedere 
energetic.

CONSULTANȚĂ

Pentru a răspunde celor mai exigente cerințe ale clienților noștri,  inginerii  tehnico-comerciali  ai  Mit  Clima  oferă consultanță  speci�că  
pentru  toată  gama  de  sisteme  de climatizare.

De ce noi?
În consultanță, oamenii sunt cheia performanței, iar sinergia dintre departamentele de consultanță, ofertare și tehnic ale Mit  Clima,  
reprezintă  principalul  diferențiator  față  de competiție și cheia reușitei proiectelor.

CENTRU DE PROCESARE OȚEL

SECȚII DE CONFECȚII METALICE

CENTRU DE DEBITARE

SECȚIE DE PRELUCRĂRI MECANICE

TRANSPORT + LABORATOR EXAMINĂRI NEDISTRUCTIVE

DISTRIBUȚIE DE PRODUSE METALURGICE:
Oțeluri rotunde, pătrate, hexagonale din carbon, aliate, scule, speciale

Tablă neagră, decapată, aliată, cazane și recipienți, inox

Profile laminate, L, Lat, UNP, INP, HEA, HEB, HEM, IPE, IPE/A, UAP 

Țevi sudate, trase și zincate (rotunde, pătrate sau rectangulare)

Oțel beton, plasă sudată, sârmă ghimpată + zincată

BIROU COMERCIAL+ DEPOZIT
+ CENTRU PROCESARE
Adresa:  Str. Stupini 85A
  Bănești, Prahova
Tel+Fax:  0244/374.012; 0244/374.168

       

BIROU COMERCIAL 
+ DEPOZIT
Adresa:  Str. Oxigenului 2
  Chitila, 077045, Ilfov
Tel+Fax:  021/436.31.01; 490.22.72; 
               436.34.64; 350.42.92

SEDIUL SOCIAL
Adresa:  Șos. București-Târgoviște 104,
  Buftea, 070000, Ilfov
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FPSC - ACTIVITATE

DE ACTIVITATE

ANI

SEMNAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ PENTRU SECTOR DE 
ACTIVITATE CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE,  înregistrat la Ministerul 
Muncii și Solidarității Sociale drept contract la nivel de grup de unități, București, 
29 septembrie 2022
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14 septembrie - ZIUA NAȚIONALĂ A CONSTRUCTORULUI

Ziua de 14 septembrie - grație demersurilor FPSC și a unui grup de parlamentari care au înțeles importanța sector-
ului construcții în economie -  a devenit ziua celor ce proiectează, cercetează, construiesc și contribuie la realizarea 
construcțiilor în România, fiind instituită prin Legea 350/2018.

Am ales această zi datorită semnificației deosebite pentru constructorii din România: în 14.09.1895, au fost 
recepționate lucrările de execuție a Podului „Anghel Saligny“ sau Podul „Carol“ de la Fetești, lucrare emblematică 
pentru acele vremuri, cu o lungime totală, inclusiv viaductele, de 4.087,95 m, fiind cel mai lung pod în Europa și al 
doilea ca lungime din lume la acea vreme. 

În 2021 Ziua Națională a Constructorului am marcat-o împreună cu partenerii sociali, FGS Familia și Casa Socială 
a Constructorului la Biblioteca Academiei Române, unde s-au reunit reprezentanți ai breslei, personalități din 
domeniu și din mediul universitar, dar și invitați din partea Guvernului.

Cu această ocazie am omagiat o personalitate marcantă pentru breasla noastră, pe dl ing Eugeniu Iordăchescu, 
cel care a pus la punct o tehnică prin care clădirile erau mutate prin translație, fiind astfel salavate de la demolare 
29 de clădiri, dintre care 13 biserici sau mănăstiri în anii regimului comunist, între 1982- 1989.

”LA MULȚI ANI, CONSTRUCTORI ROMÂNI!”
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SIPEX, un sfert de secol pe piața construcțiilor: de la un mic depozit în Prahova, la un 
brand de peste 50 milioane de euro în 2021
SIPEX, unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale de construcții din România, listat 
la Bursa de Valori București în piața AeRO  (simbol bursier SPX), a aniversat anul acesta, 
25 de ani de activitate cu obiective ambițioase: dublarea cifrei de afaceri și listarea pe 
piața principală a BVB.  

În cei 25 de ani de activitate, compania a investit cca 10 milioane de euro în dezvoltarea 
centrelor de desfacere, în facilități logistice și de transport moderne, în dezvoltarea 
angajaților și într-o gamă de materiale de construcții completă și de calitate, toate 
menite să ofere încredere partenerilor săi.  

Irinel Gheorghe, fondator SIPEX Company: 
        „SIPEX este un proiect frumos, care a ajuns la această aniversare prin muncă, 
pasiune și inspirația unei echipe de oameni cu suflet, alături de care am construit o 
afacere de succes. Această aniversare a fost marcată de un eveniment important, 
listarea la Bursa de Valori București, în piața AeRO, în iunie 2022, în  urma unui plasament 
privat prin care am atras 10,6 mil lei de la 54 de investitori. Se pare că cifra 10 este 
prezentă tot timpul în activitatea noastră, am început cu 10.000 de dolari și am investit cca 10 milioane de euro în cei 25 de ani 
de activitate. Deținem licențele Düfa și Profitec în urma încheierii unui acord de exclusivitate pe 10 ani cu grupul german 
Meffert AG. Ne-am propus atingerea unor  ținte ambițioase, dublarea cifrei de afaceri la 100 milioane de euro ( multiplu de 10)  
și listarea pe piața principală a BVB.”      
  Povestea SIPEX  începe în 1997, odata cu deschiderea primului depozit de materiale de construcții în Ploiești, județul 
Prahova. La 25 de ani de la înființare, SIPEX este o companie specializată în vânzarea și distribuția de materiale și finisaje 
pentru construcții, prestări servicii (consultanță tehnică) și vânzare de produse finite colorate, cu distribuție națională și unul 
dintre partenerii de încredere pentru piața construcțiilor din România. Dovadă stau cele peste 1.000 de proiecte realizate cu 
succes în domeniile: rezidential, educațional, medical, hotelier, de birouri, sportiv, comercial, public și cultural și cei peste 
2.000 de clienți din portofoliu. În prezent, SIPEX are 300 de angajați și 12 centre logistice care funcționează ca puncte de lucru 
și de desfacere: Brașov, București, Cluj, Craiova, Iași, Ilfov (Pantelimon), Focșani, Piatra Neamț, Prahova (Ariceștii Rahtivani), 
Râmnicu Vâlcea, Suceava, Timișoara. 
 Activitatea de vânzare și distribuție se desfășoară pe 3 canale: retail tradițional, business to business și online. Retailul 
tradițional este reprezentat de magazinele de diferite dimensiuni altele decât DIY (Do It Yourself). Segmentul de piață B2B 

(corporate) cuprinde societăți de 
construcții, dezvoltatori, instituții 
de stat sau private, echipe de 
meseriași și persoane fizice, care 
construiesc în regie proprie sau își 
renovează proprietățile. 
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ID CARDS pentru muncă decentă în sectorul de construcții

Pe o perioadă de 15 luni, începând cu luna februarie 2021, Federația Patronatelor Societăților din Construcții 
a fost partener în proiectul „ID CARDS for Decent Work in the Construction Industry/ID CARDS pentru 
muncă decentă în sectorul de construcții”, cod proiect: PA05/2020/510946”, alături de Fellesforbundet, cea 
mai mare federație sindicală din Norvegia. Lider de proiect a fost Federația Generală a Sindicatelor
 FAMILIA.

Principalul scop al proiectului l-a constituit elaborarea unei politici publice pentru introducerea unui card de 
identitate (fizic sau virtual) pentru toți lucrătorii din sectorul de construcții din România. Această măsură este 
deja implementată în mai multe țări europene ca mijloc de contracarare a fenomenului muncii fără forme 
legale și a concurenței neloiale între firmele din sector.

Industria construcțiilor se află în topul sectoarelor cu cel mai mare nivel al muncii nedeclarate. Conform 
Eurobarometru, în Europa, mai mult de 1 din 5 locuri de muncă nedeclarate se află în sectorul de
construcții.

Propunerea de politică publică s-a elaborat pornind de la rezultatele și concluziile cele două cercetări: un 
studiu comparativ privind utilizarea cardurilor de identitate în mai multe țări europene (soluții, efecte, costuri), 
respectiv o cercetare mai profundă privind piața muncii din industria de construcții din România.

Echipa de management                
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www.forumulconstructorilor.ro

Soluția propusă vizează introducerea unui card social fizic, cu 
cod QR, care va fi citit printr-o aplicație electronică, cu o 
valabilitate de 5 ani, care va stoc informații relevante cum ar fi:

- informații vizuale (fotografie angajat, nr. unic angajat, dată 
emitere și dată expirare card, emitent, siglă emitent, precum și 
elemente anti-fraudare)
- datele generale de identificare ale angajatului
- informații contractuale care să permită stabilirea unei legături 
între angajat și angajator, precum și identificarea lucrătorului cu 
șantierul de construcții. 
- informații relevante privind nivelul de pregătire, calificările 
obținute, experiența profesională și instruirea în domeniul 
sănătății și securității în muncă; 
- informații la zi despre plata de către angajatori a contribuțiilor 
datorate bugetului de stat pentru veniturile realizate de către 
angajați. 

Accesul la informațiile stocate pe card se va realiza pe nivele 
de competență: angajat, angajator (prin departamentul de 
resurse umane și/ sau personalul desemnat), responsabil 
SSM, autorități de control, partenerii sociali. Accesarea infor-
mațiilor se va face cu respectarea legislației provind protecția 
datelor personale.

Introducerea cardului social ar trebui să se realizeze prin Lege, 
acesta urmând a deveni obligatoriu într-o perioadă de maxim 2 
ani de la aprobarea Legii. Cardul se va aplica tuturor salariaților 
români și străini care lucrează în România.

Bugetul proiectului: 208.730 euro, din care 187.000 euro au 
reprezentat grantul nerambursabil primit prin intermediul 
Norway Grants.
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certificare conform condițiilor din standardul 
ISO 9001:2015 / SR EN ISO 9001:2015

membru observator al AEIP
Asociația Europeană a 
Instituțiilor Paritare de Protecție Socială

 
A SECTORULUI DE CONSTRUCȚII DIN ROMÂNIA

ORGANIZAȚIA PARITARĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ

Asigurarea protecţiei salariaţilor din activitatea

de construcţii şi de producere a materialelor de 

construcţii în perioada întreruperii activităţii:

• din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile

• datorită stării de urgenţă decretate şi a stării de 

alertă instituite la nivel naţional

Constituirea, gestionarea şi administrarea

fondului pentru formarea profesională a salariaţilor

din activitatea de construcţii şi de producere a

materialelor de construcţii
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certificare conform condițiilor din standardul 
ISO 9001:2015 / SR EN ISO 9001:2015

membru observator al AEIP
Asociația Europeană a 
Instituțiilor Paritare de Protecție Socială

 
A SECTORULUI DE CONSTRUCȚII DIN ROMÂNIA

ORGANIZAȚIA PARITARĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ

Asigurarea protecţiei salariaţilor din activitatea

de construcţii şi de producere a materialelor de 

construcţii în perioada întreruperii activităţii:

• din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile

• datorită stării de urgenţă decretate şi a stării de 

alertă instituite la nivel naţional

Constituirea, gestionarea şi administrarea

fondului pentru formarea profesională a salariaţilor

din activitatea de construcţii şi de producere a

materialelor de construcţii

FPSC - ACTIVITATE

GRUP DE LUCRU INTERMINISTERIAL PRIVIND  SECTORUL APA CANAL,  
Guvernul României - 26 iulie 2022

DE ACTIVITATE

ANI
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BMS 
Smart Lighting 
Video Surveillance 
Access Control 
Fire Detection 
Fire Extinguishing 
Parking 
IT&C 
Maintenance 

AVITECH is one of the most important Low Voltage Contractor & System 
Integrator in the fields of Security, Safety, Parking, Automation,
IT & Communication throughout Romania and the Balkan Region.
We provide professional solutions based on cutting edge equipment and 
software platforms from our technology partners famous throughout the 
world such as Assa Abloy, Automatic Systems, Axis, Bosch, Electrovoice, 
Fortinet, Fujitsu, Honeywell, Legrand, Milestone, NEC, Nexans, Schrack Seconet.
Moreover, Avitech provides maintenance and technical support for any type 
of installation in the low voltage field, having a permanent on-site presence 
in 16 important cities in Romania and Republic of Moldova.
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Portofoliul CORAL cuprinde un spectru divers de 
lucrări, sintetizate în următoarele categorii:
 - Infrastructură de apă / apă uzată
 - Îmbunătățiri funciare, lucrări hidrotehnice și 
   managementul deșeurilor
 - Lucrări civile
 - Restaurare și consolidare monumente istorice

CORAL este compania românească de antrepriză 
generală cu peste 30 de ani de experiență în dome-
niul construcțiilor, oferind servicii complete de 
proiectare, dezvoltare și execuție a lucrărilor de 
anvergură mare și medie. În implementarea acestor 
categorii de proiecte ne-am asumat responsabilita-
tea coordonării întregului proces, de la faza de 
proiectare până în momentul punerii în funcțiune a 
edificiilor. 

SEAU Buftea - Dezvoltare și construcție stație de epurare 
apă uzată             

STAP Tulcea - Reabilitare și extindere stație  de tratare apă 
potabilă                  

STAP Calafat – Reabilitare captare, conductă
de aductiune si statie tratare apă potabilă 

INFRASTRUCTURĂ DE APĂ
ȘI APĂ UZATĂ

www.coralconstructii.ro

RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, PROTECȚIA, 
CONSERVAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A SITULUI 
ARHEOLOGIC ”CETATEA CAPIDAVA”
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FPSC - GALA STAR CONSTRUCT

Tradiția se construiește în timp, iar constructorii știu cel mai bine ce înseamnă asta.

Începând din 2018 construim o tradiție și la finele fiecărui an ne întâlnim pentru un 
networking neconvențional, pentru bucuria de a fi împreună, de a socializa și a 
transmite un mesaj de unitate și forță.
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www.scgis.ro

G.I.S. System Security  are ca obiect de activitate oferirea de consultanţă, proiectare, execuţie şi 
service în următoarele domenii:

   ► detecţie şi avertizare efracţie
   ► detecţie şi avertizare incendiu, gaze toxice şi/sau explozive
   ► sisteme de desfumare & diminuare a concentraţiei gazelor toxice/explozive
   ► televiziune cu circuit închis
   ► televiziune comercială
   ► controlul accesului
   ► interfonie şi videointerfonie
   ► adresare publică şi sonorizare
   ► instalaţii electrice, automatizări, sisteme de case inteligente
   ► cablare structurată

În demersurile pe care le facem pentru realizarea fiecărui proiect, încercăm să înţelegem nevoile 
fiecărui client, să fim inovatori, eficienţi, să alegem soluţii optime, contribuind astfel la resursele 
de care acesta are nevoie pentru ca afacerea lui să prospere.

Punem mare preţ pe flexibilitatea soluţiilor oferite, pe utilizarea echipamentelor de calitate 
furnizate de producători cunoscuţi în întreaga lume şi pe înaltă calificare a personalului nostru.

www.scgis.ro74
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FPSC - ACTIVITATE

ADUNAREA GENERALĂ FIEC, Limassol, Cipru, 11 – 13 mai 2022

DE ACTIVITATE

ANI
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FPSC - ACTIVITATE

ADUNAREA GENERALĂ FIEC, Limassol, Cipru, 11 – 13 mai 2022

DE ACTIVITATE

ANI
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‘’Ne-am construit reputația unui partener stabil, 
de încredere și suntem alături de clienții noștri în

dezvoltarea proiectelor’’ 

Adresa: Municipiul Ploies�, Str. Ceahlău, nr.7, județ Prahova, ROMANIA
Telefon: +40.244.532.577 Fax: +40.244.530.571 E-mail: office@vialis.ro www.vialis.ro

VIALIS ENGINEERING a fost înființată în anul 2012 ca 
antreprenor general de execuție lucrări inginerie civilă. 

Un accent clar pe calitate a permis companiei să își ex�ndă 
operațiunile, iar experiența acumulată la realizarea 
lucrărilor a contribuit la a�ngerea unui nivel superior de 
perfecționare, din punct de vedere organizatoric, tehnic si 
profesional.

Puterea companiei constă în forța de muncă calificată supra-
vegheată de manageri de contracte cu experiență în șan�er, 
oferind o calitate înaltă a lucrărilor, indiferent de dimensi-
unea proiectului și de nevoile variate ale beneficiarilor
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Str. Cernăuţi, nr. 27 B, Sector 2,  
Cod poștal 022183, Bucureşti, România
031.10.11.884 | 0720.884.884 | 0747.884.884
www.uticfm.ro | info@uticfm.ro

UTI Construction and Facility Management este 
o companie specializată în soluții de construcții și 
servicii profesionale de facility management.  

În domeniul construcțiilor și instalațiilor oferim servicii 
customizate pentru: 

• Transporturi (aeroporturi, porturi, metrou)
• Industrie (stații de epurare, facilități de producție, 
spații logistice, utilități publice)
• Infrastructură publică (spitale, arene sportive, 
stadioane, săli polivalente, clădiri administrative, 
obiective de patrimoniu, iluminat public inteligent)
• Spații comerciale și de afaceri (mall-uri, clădiri de 
birouri, etc)

Specialiștii noștri au competențele și certificările 
necesare pentru a gestiona orice proiect, indiferent de 
complexitatea lui.  
 
Suntem un partener de tip One-stop-shop întrucât 
oferim tot pachetul necesar clientului: consultanță de 
specialitate, audit tehnic si proiectare, management 
de proiect, dirigenție de șantier și supervizare a 
lucrărilor, gestionarea procesului de achiziții și a 
furnizorilor, execuție, punere în funcțiune, testare, 
operare și mentenanță în garanție și post garanție.  

PORTOFOLIU

AEROPORTURI: Aeroportul Internațional Henri 
Coandă, București, Aeroportul Internațional Aurel 
Vlaicu, București, Aeroportul Internațional Avram 
Iancu Cluj, Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, 
Aeroportul Internațional Oradea, Aeroportul 
Internațional Iași, Aeroportul Internațional Satu-
Mare, Aeroportul Internațional Bacău, Aeroportul 
Internațional Timișoara, Aeroportul Internațional 
Varna, Bulgaria 

INFRASTRUCTURI DE TRANSPORT: Metrou Berceni, 
Magistrala 4 și 5 a Metroului din București 

ARENE SPORTIVE: Arena Națională București, 
Cluj Arena  

SPITALE: Spitalul de Urgență Profesor Doctor 
Bagdasar-Arseni, Spitalul de Urgență Râmnicu Vâlcea, 
Spitalul Orășenesc Sinaia 

STAȚII DE EPURARE A APEI: Stația de epurare a apei 
Cluj-Napoca, Stații de tratare a apei din județul Olt 

CLĂDIRI DE BIROURI: Vasile Lascar 31 Business 
Center, Charles de Gaulle Plaza, Europe House

INSTITUȚII FINANCIARE: BRD Group Société 
Générale, Raiffeisen Bank, CitiBank, CEC Bank

CENTRE ADMINISTRATIVE: Curtea de Justiție - 
București, Camera de Comerț și Industrie - București
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Când petreci timp acasă,   
   suntem lângă tine
Asigură-ți locuința și bunurile cu My Home!
→ www.allianztiriac.ro 
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FPSC - ACTIVITATE

CONFERINȚA PATRONATULUI DRUMARILOR DIN ROMÂNIA
Târgu-Frumos,  5 august 2021 

DE ACTIVITATE

ANI

Când petreci timp acasă,   
   suntem lângă tine
Asigură-ți locuința și bunurile cu My Home!
→ www.allianztiriac.ro 
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Societatea ART CONSTRUCT ACM S.R.L. este o companie tânără şi dinamică, cu o vastă experienţă 
în domeniul construcţiilor de imobile noi, reabilitare termică a imobilelor vechi, precum şi în procesul de 
realizare a tâmplăriei din PVC, cu scopul declarat de a satisface pe deplin cerinţele clienţilor. 

apreciată, făcând faţă cu succes concurenţei acerbe, deoarece răspunde cu profesionalism la cer-
 

Obiectivul nostru prioritar este satisfacerea cerinţelor exprimate şi implicite ale clienţilor şi chiar de-
păşirea acestora. 

Calitatea lucrărilor realizate şi aprecierile pozitive ale clienţilor noştri sunt tot atâtea dovezi care susţin 
maniera serioasă în care înţelegem să ne implicăm în acest demers.

       or.mcatcurtsnoctra@cinhet :liam-E ,893.473.1370 :libom .leT ,10.91.163/120 :xaF/.leT

 
 

ART CONSTRUCT ACM S.R.L.

Tel./Fax: 021/361.19.01; 
Tel. mobil: 0731.374.398; 
E-mail: tehnic@artconstructacm.ro       

de construcţii apreciată, făcând faţă cu succes concurenţei acerbe, deoarece răspunde cu

Obiectivul nostru prioritar este satisfacerea cerinţelor exprimate şi implicite ale clienţilor şi 
chiar depăşirea acestora. 

Calitatea lucrărilor realizate şi aprecierile pozitive ale clienţilor noştri sunt tot atâtea dovezi 
care susţin maniera serioasă în care înţelegem să ne implicăm în acest demers.

Societatea ART CONSTRUCT ACM S.R.L. este o 
companie tânără şi dinamică, cu o vastă experienţă în 
domeniul construcţiilor de imobile noi, reabilitare 
termică a imobilelor vechi, precum şi în procesul de 
realizare a tâmplăriei din PVC, cu scopul declarat de a 
satisface pe deplin cerinţele clienţilor. 
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Proiectare  |   Execuție  |   Service și Mentenanță

Construcții și Instalații pentru generații!

www.das.ro                 office@das.ro                   Tel/fax:+40 232 230 637 86



FPSC - ACTIVITATE

CONFERINȚA PSC- FPSC ”PREZENT ȘI VIITOR ÎN CONSTRUCȚII”, 
Timișoara, 8 Iunie 2022

DE ACTIVITATE

ANI

Proiectare  |   Execuție  |   Service și Mentenanță

Construcții și Instalații pentru generații!

www.das.ro                 office@das.ro                   Tel/fax:+40 232 230 637 87



Service macarale
Service-ul și întreținerea macaralelor și a tuturor tipurilor de echipamente de ridicat reprezintă o parte importantă a activității 
noastre zilnice. Cu angajați instruiți și specialiști în fiecare componentă a instalațiilor de echipamente de ridicat precum 
hidraulic, electric, mecanic, transmisii și structuri metalice, asigurăm reparații și întreținere pentru clienții noștri și pentru 
flota noastră. Odată cu noua noastră unitate din orașul Oradea, serviciile noastre au devenit mai profesionale și mai 
eficiente, cu îmbunătățirea semnificativă a timpului necesar pentru reparații și întreținere și eficiență a costurilor, care se 
traduc în beneficiile clienților noștri.

Instalarea turbinelor eoliene
Cu o experiență de peste 10 ani și construirea a peste 600 de turbine eoliene, trecem cu succes de mai multe ori provocări 
dificile pentru principalii noștri clienți precum: General Electric, Vestas, Gamesa, Fuhrlander, Nordex, Power Wind etc.

Inginerie de mașini și instalații
Experiența și operatorii licențiați pe toată flota noastră de macarale împreună cu ingineri și supervizor foarte calificați facili-
tează chiar și cele mai dificile situații solicitate de clienții noștri în domeniul petrolului și gazelor.

Lucrări Civile
Împreună cu importante companii de construcții suntem implicați în toate proiectele mari și mici din țara noastră precum: 
construcții de drumuri, autostrăzi, poduri, căi ferate, construcții civile și industriale. 

Transporturi
Deținem o  flotă de 25 de camioane și remorci moderne cu capacitatea de a transporta greutăți mari de până la 350 de tone. 
În portofoliul nostru pe această categorie se regăsesc: transport  componente ale turbinelor eoliene,  reactoare pentru indu-
stria petrochimica, echipamente speciale pentru metrou subteran, constructii industriale speciale din otel, utilaje agricole, etc.

 ÎNCHIRIEM MACARALE!

www.dememacarale.ro88
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Administrarea și conducerea Societății este asigurată de Consiliul de Administrație
reprezentat de Președintele Consiliului de Administrație dl ing. Vlad-Sebastian Popa, 
acționarul majoritar, și Vicepreședintele Consiliului de Administrație și Directorul 
General al Societății dl ing. Ioan Popa.

În primii 40 de ani de existență, Energomontaj în calitate de contractor general sau 
asociat cu furnizorii importanți de echipament energetic din țară, a fost cea care a 
instalat și pus în funcțiune împreună cu beneficiarii noștri aproape 6.000 MW în 
centrale hidro și peste 20.000 MW în diferite tipuri de centrale termo. Începând cu anul 
1972, în cooperare cu importante firme românești de profil a executat lucrări de 
instalare la obiective industriale din Europa, Asia și Africa.

Începând cu anul 1993, (anul privatizării), pe fondul scăderii abrupte a investițiilor în 
capacități noi producătoare de energie, domeniul nostru de activitate s-a diversificat, 
prin execuția de:
• stații de tratare și epurare apă potabilă
• alimentări cu apa, rețele de canalizare, rețele de distributie gaze naturale
• lucrări de reabilitare rețele și stații de pompare pentru irigații
• termoficări urbane
• structuri metalice diverse
• protecții anticorozive speciale
• rețele de fibră optică
• lucrări de modernizare fabrici de ciment s.a.

Este important de menționat faptul că, bazată pe vasta experiență din domeniul 
energiei, Societatea ENERGOMONTAJ a fost participant activ la lucrările majore de 
retehnologizare și adaptare la legislația de mediu a Uniunii Europene la: Complex 
Energetic Oltenia (Turceni, Rovinari, Craiova, Ișalnița), CHE Porțile de Fier I și II, CHE 
Lotru, CHE pe Olt inferior, Ecluza RO Porțile de Fier I.

Energomontaj S.A. este organizată în țară prin unități de tip sucursale și puncte de 
lucru, precum și în străinătate, având firme înregistrate în țări precum: Norvegia, 
Germania, Finlanda, Egipt, Franța, Cipru, Estonia, Belgia și Portugalia, și are aproximativ 
1.000 angajați.

La peste 70 de ani de la înființare, Societatea Energomontaj S.A. își propune menține-
rea acelorași principii, care i-au adus notorietate și recunoaștere în relațiile cu clienții: 
profesionalism, seriozitate, calitate, respect pentru partenerii din țară și străinătate.

ENERGOMONTAJ S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, având capital 
integral privat, fondată în 1949, a fost prezentă preponderent în domeniul energiei, 
executând lucrări de montaj mecanic, electric și de automatizare în centrale termo, 
hidro și nuclear-electrice.1972, în cooperare cu importante firme românești de profil a 
executat lucrări de instalare la obiective industriale din Europa, Asia și Africa.

www.saem.ro90
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FPSC - ACTIVITATE

Conferință PSC- FPSC - ”Prezent și viitor în construcții” 
Constanța, 27 iunie 2022 

DE ACTIVITATE

ANI
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Cu o experienţă de peste 20 de ani în domeniul exploatării forestiere, Frasinul 
SRL a început din anul 2007 să activeze doar în domeniul construcţiilor, fiind 
specializată în:
▪ construcţii civile, industriale și agricole
▪ construcţii de drumuri naţionale, judeţene, locale, agricole sau forestiere
▪ constructii hidrotehnice
▪ constructii de poduri cu structură din beton cât şi poduri metalice
▪ constructii rezidenţiale
▪ lucrari edilitare de apă şi canal.

Suntem o companie dinamică, ce asigură soluţii complete pentru o gamă largă 
de activităţi în domeniul construcţiilor. Calitatea activităţii noastre este dată de 
utilizarea unor sisteme tehnice moderne, conforme cu ultimele norme şi stan-
darde din domeniu.

Beneficiind de o calitate ridicată a materialelor utilizate, precum şi de o înaltă 
calificare a personalului nostru, va asigurăm că planurile şi implicit construcţiile 
dumneavoastră au garanţia calităţii lucrărilor.

www.frasinulbn.ro

Bistrita – Nasaud,
localitatea Maieru, 

sat Anieş nr.59

Tel.: 0263 377 681
Fax: 0263 377 491

office@frasinulbn.ro
www.frasinulbn.ro

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

Misiunea clusterului este concentrată pe creșterea compet-
itivității și cotei de piață a membrilor clusterului, prin 
creșterea calității produselor și serviciilor, prin întărirea 
relațiilor de cooperare între membrii clusterului, prin califi-
carea personalului și adoptarea unor tehnici inovative de 
proiectare-execuție, prin implementarea unor activități de 
cercetare-dezvoltare, prin promovarea comună a ofertei dar 
și prin atragere de cât mai multe finanțări nerambursabile 
pentru membrii cluster-ului și către cluster.
Cluster TEC organizează anual cel mai important eveniment 
internațional din industria construcțiilor dedicat trans-
formării digitale și inovării, care se află la cea de-a 3-a ediție 
(innoconstruct.ro)

Clusterul „TECHNOLOGY ENABLED CONSTRUCTION” (TEC) a luat ființă din necesitatea accelerării 
procesului de standardizare și digitalizare a industriei construcțiilor,  al doilea cel mai puțin digitali-
zat sector.   

Federația Patronatelor Societăților din Construcții este membru fondator al Clusterului TEC, alături 
de Universitatea Tehnică de Construcții București, Casa Socială a Constructorilor și 11 companii cu 
activitate în domeniu. 

www.clustertec.ro
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www.clustertec.ro
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www.karpathia.com

unic importator

în România
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“Ne asumăm responsabilitatea 
de a îndeplini angajamentele 

făcute clienților noștri, 
înțelegând clar urgența și 

seriozitatea activităților lor.”
 

Ioan Teslaru,  Administrator

www.intertranscom.ro
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CONFERINȚĂ DE PRESĂ, București, 14 Martie 2022

DE ACTIVITATE

ANI
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SC NEMAR EDIL CONSTRUCT a luat fiinţă in anul 2006 ca o 
societate cu capital privat românesc al carei domeniu princi-
pal de activitate îl constituie construcţiile. Datorită lucrărilor de 
bună calitate şi a gradului mare de diversitate a acestora, 
firma şi-a creat un portofoliu de clienţi fideli. Fiecare realizare 
poartă amprenta profesionalismului, pasiunii, energiei şi entu-
ziasmului unor tehnicieni de exceptie.  De a lungul anilor  
societatea a fost  capabilă sa abor¬deze o gamă variată de 
lucrări în domeniul construcţiilor  civile, drumuri respectiv apa 
canal .
Indiferent de mărimea şi complexitatea acestora, lucrările 
finalizate prin calitatea și profesionalismul cu care au fost 
realizate, reprezintă cartea de vizită a societății noastre.

VIZIUNE, MISIUNE, VALORI
Compania Nemar Edil Construct  are ca obiectiv principal 
satisfacerea cerințelor clienților prin respectarea termenelor 
contractuale agreate, respectarea condițiilor de calitate, apli-
carea cu strictețe a normelor de SSM și aplicarea legislației în 
vigoare.
Dezvoltarea unui sistem profesionist de lucru, pregătirea unui 
personal dedicat pentru fiecare activitate în parte orientat 
către rezultat.
Susținerea capitalului autohton prin utilizarea produselor și 
soluțiilor companiilor românești.

 

    NEMAR  EDIL-CONSTRUCT   SRL 

        B-dul Timișoara nr. 89-91, et. 1, sector 6, București 
 Tel: 021/318.10.43; Tel: 021/318.10.42 

      E-mail: office@nemar-edil.ro www.nemar-edil.ro103



OVI group este un grup de societăți specializate in domeniul construcţiilor. Oferind 
soluţii complete, expertiza OVI Construction & Real Estate & OVI Architecture & 
Engineering vizează aria construcţiilor civile, industriale, de infrastructură şi instalaţii. 
De aceea, grupul s-a poziţionat drept un partener de încredere într-o piaţă de 
construcţii competitivă şi în continuă schimbare, cu o experienţă de peste 10 ani în 
furnizarea de servicii de calitate.

Orientaţi spre profesionalism şi viabilitate, proiectele noastre, fie ele de mare sau 
mică anvergură, reprezintă o valoroasă carte de vizită, prin prisma seriozităţii cu care 
au fost tratate.

Proiectele noastre sunt în zona construcţiilor rezidenţiale, a clădirilor cu funcţii 
educaţionale, de sănătate, industriale, lucrări de infrastructură de transport şi de 
servicii, de apă, instalaţii şi nu numai.

Atenţia pe care o oferim atât clienţilor nostri, cat şi echipei cu care lucrăm, 
comunităţilor şi mediului în care ne desfăşurăm activitatea ne-a condus spre
 performanţă. Dedicat dezvoltării unei culturi bazată pe excelenţă, OVI Group se 
concentreză pe furnizarea unor soluţii adecvate şi inovative, la preţuri competitive.

Ne bazăm pe un sistem de valori, o politică organizaţională şi o strategie comună bine 
închegate şi însuşite de întreaga echipa. De aceea suntem de părere că putem fi 
partenerul care să conducă orice proiect spre succes.

www.ovigroup.ro office@ovigroup.ro
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PERI România
Sisteme de cofrare și esafodaje, foi cofrante și servicii 
de suport tehnic de la ofertă până la finalizarea 
lucrărilor.

Cofraje
Soluție optimă pentru orice solicitare

Schele și esafodaje
Diverse sisteme pentru operațiuni sigure și eficiente

Servicii
Suport profesional pentru proiectul dumneavoastră: 
consultanță, proiectare și suport tehnic pe șantier

Foi cofrante
Foi cofrante pentru orice solicitare

Construcții de succes cu PERI
www.peri.ro
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FPSC - un an de activitate in cadrul FIEC

La un  an de activitate în cadrul Federaţiei Europene a Industriei Construcţiilor 
(FIEC), organizaţia europeană reprezentativă la nivel de sector, partener de 
dialog direct al Comisiei Europene, al cărei membru suntem începând cu ianu-
arie 2022, suntem încântaţi să putem spune că activitatea şi implicarea noas-
tră sunt apreciate în mod deosebit în cadrul organizaţiei. Acest lucru a fost 
subliniat cu ocazia participării FPSC la cele două Adunări Generale ale FIEC 
din luna mai 2022 de la Limassol şi din decembrie 2022 la Bruxelles alături de 
reprezentanţii la nivel înalt ai celorlalte organizaţii membre, de reprezentanţii 
Comisiei Europene, dl. Franş Timmermans, vicepreşedintele executiv al 
Comisiei Europene (CE) fiind alături de constructori la această ultimă întâlnire.

A fost un an provocator, cu multe evenimente care au afectat major industria 
noastră, impactul războiului din Ucraina a fost resimţit de către toate ţările 
europene. Implicarea FIEC şi mesele rotunde organizate pe această temă cu 
participarea CE la parte dintre acestea, ne-a adus alături de reprezentanţii 
tuturor constructorilor europeni din diverse ţări, cadru în care discutăm 
constant problemele în sector generate de conflict, s-a făcut schimb de 
informaţii şi au fost raportate bunele practici din fiecare ţară, discutăm soluţii 
ce pot fi întreprinse la nivel de sector cu reprezentanţii CE.

FPSC se implică permanent alături de ceilalţi membri în acţiunile FIEC şi ale 
Comisiei Europene, participăm la întâlniri la care îi invităm şi pe membrii noştri 
specialişti pe domeniul specific, transmitem observaţii care de cele mai multe 
ori se regăsesc şi în documentele de poziţie transmise CE. Enumerăm câteva 
dintre acţiunile în care ne-am implicat : revizuirea Ghidului Produselor din 
Construcţii, participarea la grupul de lucru « Task Force Ukraine », 
Taxonomia- noua directivă a UE de raportare corporativă de sustenabilitate 
(CSRD), Propunerea de Regulament privind subvențiile externe care dena-
turează piața internă propusă de către Comisia Europeană în mai 2021, 
Propunerea de Directivă privind performanța energetică a clădirilor (EPBD).

FIEC rămâne legatura directă a FPSC cu constructorii europeni şi Comisia 
Europeană şi suntem convinşi că schimbul de experienţă constant este în 
interesul breslei.

Theodora Blum,
Director Relații Internaționale

Adunarea Generală FIEC, 
Limassol, mai 2022
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CEA MAI BUNĂ ALEGERE PENTRU CONSTRUCȚII!

RENAULT TRUCKS K&C EVOLUTION

renault-trucks.ro

București - 0735 312 353, București/Ilfov/Prahova - 0723 505 456
Cluj/Oradea - 0723 131 528, Sibiu/Brașov - 0736 300 537, 
Constanța/Buzău/Galați - 0736 399 420, Bacău - 0728 258 068,
Craiova/Pitești - 0722 509 138, Arad/Timișoara - 0755 063 778
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FPSC

ROUTE
CENTER

CONSTRUCT

Înființată în anul 2011, ROUTE CENTER CONSTRUCT, oferă o gamă variată de servicii şi 
produse în construcția şi întreținerea de drumuri şi poduri, construcții civile şi instalații, 
producerea betoanelor industriale şi ru�ere, producerea mixturilor asfal�ce, 
Laborator de analize şi încercări în construcții – Grad II cu echipamente performante, 
de ul�mă generație, necesare efectuării de încercări şi verificări la lucrările contractate, 
închirierea u�lajelor de construcții şi comercializarea materialelor de construcții.

Parcul societății ROUTE CENTER CONSTRUCT dispune de o gamă variată de u�laje şi 
echipamente performante pentru o execuție de calitate a lucrărilor de construcții, iar 
produsele distribuite şi serviciile prestate corespund normelor, standardelor şi 
prescripțiilor tehnice internaționale şi româneș�. Cu o evoluție ascendentă şi clienți atât 
în zona privată cât şi de stat, obiec�vele stabilite de către conducerea societății se 
bazează pe experiența în domeniu, seriozitate, promp�tudine şi nu în ul�mul rând 
calitate ridicată la cele mai avantajoase preţuri.

În ac�vitatea tehnică ROUTE CENTER CONSTRUCT dispune de o echipă calificată, 
consolidată în �mp, având o vastă experiența în domeniu, concre�zată în can�tatea 
semnifica�vă de lucrări realizate. Ca o recunoaștere a rezultatelor pozi�ve obținute în 
ac�vita-tea sa organizatorică şi de producție societatea ROUTE CENTER CONSTRUCT 
deține Cer�ficarea Sistemului de Management al Calității.

Înființată în anul 2011, ROUTE CENTER CONSTRUCT, oferă o gamă variată de servicii şi 
produse în construcția şi întreținerea de drumuri şi poduri, construcții civile şi instalații, 
producerea betoanelor industriale şi ru�ere, producerea mixturilor asfal�ce, 
Laborator de analize şi încercări în construcții – Grad II cu echipamente performante, 
de ul�mă generație, necesare efectuării de încercări şi verificări la lucrările contractate, 
închirierea u�lajelor de construcții şi comercializarea materialelor de construcții.

Parcul societății ROUTE CENTER CONSTRUCT dispune de o gamă variată de u�laje şi 
echipamente performante pentru o execuție de calitate a lucrărilor de construcții, iar 
produsele distribuite şi serviciile prestate corespund normelor, standardelor şi 
prescripțiilor tehnice internaționale şi româneș�. Cu o evoluție ascendentă şi clienți atât 
în zona privată cât şi de stat, obiec�vele stabilite de către conducerea societății se 
bazează pe experiența în domeniu, seriozitate, promp�tudine şi nu în ul�mul rând 
calitate ridicată la cele mai avantajoase preţuri.

În ac�vitatea tehnică ROUTE CENTER CONSTRUCT dispune de o echipă calificată, 
consolidată în �mp, având o vastă experiența în domeniu, concre�zată în can�tatea 
semnifica�vă de lucrări realizate. Ca o recunoaștere a rezultatelor pozi�ve obținute în 
ac�vita-tea sa organizatorică şi de producție societatea ROUTE CENTER CONSTRUCT 
deține Cer�ficarea Sistemului de Management al Calității.

DROBETA TURNU SEVERIN, STR. PACII, Nr.3, Jud. MEHEDINŢI; Tel: 0252-338 731
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Utilaje si echipamente de 
constructii

www.retutilaje.ro
Sos. Oltenitei, nr. 221, PopestiLeordeni, judet Ilfov

Tel:0725657.330; Email: office@retutilaje.ro
RET Utilaje este una dintre cele mai vechi firme de pe piața românească de profil, fiind fondată în anul 1994 
si având capital integral local. Portofoliul companiei cuprinde branduri de renume international precum 
Kubota, Terex, Magni, Hidromek și Atlas Copco. Oferind atât produse, cât și servicii postvânzare de înaltă 
calitate, RET Utilaje este cunoscut ca un partener serios de afaceri pentru clienții săi. Obiectivul companiei 
este de a oferi clienților orice echipament necesar întrun șantier, de la scule de mână, până la macarale 
mobile și excavatoare de mare tonaj.
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PRIMUL NETWORKING AL CLUSTERULUI TEC
București, Hotel IBIS - 8 iulie 2021

DE ACTIVITATE

ANI
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Societatea este dotată cu o gamă largă de mijloace auto și 
utilaje speci�ce întreținerii și modernizării drumurilor județene 
din administrare.

Societatea este atestată ca administrator / operator / furnizor de 
servicii rutiere în județul Dolj:
- reparații asfaltice, așternere covoare asfaltice, pietruiri, reparații, modernizări și 
întreținere 
  drumuri și poduri 
- reciclări în SITU la rece cu reciclator WR2500
- producție și livrări de mixturi asfaltice și agregate balastiere
- servicii de deszăpezire 
- estetica rutieră 
- siguranță rutieră 
- închiriere utilaje, etc.

Principalele obiective ale societății sunt:
- Meținerea administrării drumurilor județene la un nivel calitativ superior 

în județul Dolj;
- Realizarea unui program viabil  de reabilitare a drumurilor județene;
- Modernizare a drumurilor comunale și a drumurilor forestiere;
- Realizarea programului de producție asfalt;
- Realizarea de noi investiţii care să asigure reducerea costurilor de 

administrare a drumurilor judeţene concomitent cu creşterea continuă a 
standardului estetic şi de confort al căilor de rulare;

- Asigurarea unui climat propice desfășurării în bune condiții a activităților 
în cadrul serviciilor, departamentelor si loturilor socității, precum și o 
continuă îmbunătățire a condițiilor de muncă.

Loturi de producție, întreținere drumuri în județ:
Raznic , Baza producție mixturi asfaltice Cernele, Craiova, Plenița,  Băilești , 
Valea Stanciului,  Atelier Utilaj Transport Craiova

Tel./Fax: 0251 413 046, E-mail:spldpdjsa@gmail.com

www.drumurijudetenedolj.ro
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S.C. Spoting S.A.
Str. Principală, Nr. 35,
Sat Strejnicu, Com. Târgşoru Vechi
Jud. Prahova, cod 107592
� +40 (0)344 802 496
fax +40 (0)344 802 497
� office.spoting@actemium.com
LINK www.actemium.ro

S.C. Spoting S.A. activează sub 
marca comercială Actemium, 
o marca dedicată industriei a 
grupului VINCI Energies. 
În România, unitățile noastre de 
afaceri sunt:

Ca integrator de proiecte 
specifice sistemelor electrice, 
instrumentație și automatizări, 
ne oferim competențele în 
următoarele domenii:

Sedii  
Lucrări  

Instrumentație
Actemium

Ploiești

Instrumentație
Actemium

Târgu Mureș

Consultanță

Proiectare

Execuție

Mentenanță
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• Flotă locală şi accesorii
• Flotă extinsă în UE
• Instalare echipamente închiriate

CHILLERE
• Răcite cu aer sau apă
• Compresoare cu şurub, scroll, 

centrifugale sau cu levitaţie 
magnetică

CHILLERE POMPE DE CĂLDURĂ
• Răcite cu aer sau apă
• Compresoare cu şurub şi scroll
• Chillere cu 4 ţevi

POMPE DE CĂLDURĂ

CENTRALE TRATARE AER
• Centrale tratare aer 
• Terminale utilizând apă

CENTRALE TRATARE AER
ROOFTOP-uri
• Rooftop-uri pentru răcire, 

în pompă de căldură sau 
cu gaz

ROOFTOP-uri

SERVICE
• Trane Intelligent Services
• Trane Select™ Agreements
• Trane Care™ 
• Trane Controls

SERVICE

SOLUŢII EFICIENTIZARE 
ENERGETICĂ
• Trane Boost System 
• Free cooling
• 

SOLUŢII EFICIENTIZARE 
ENERGETICĂ

SERVICII de
ÎNCHIRIERE
SERVICII de
ÎNCHIRIERE

www.trane.eu/ro
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www.trane.eu/ro
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VESTA INVESTMENT
PREVINE imprevizibilul!

VESTA INVESTMENT, cel mai mare producator roman de elemente si echipamente des�nate semnalizarii ru�ere, vine in sprijinul 
administratorilor drumurilor in scopul cresterii sigurantei par�cipan�lor la trafic, cu o gama variata de produse si servicii. 
Printre acestea se numara:

Toate produsele si materialele sunt realizate conform 
standardelor si prescrip�ilor tehnice in vigoare și sunt 
instalate de echipe specializate de montaj.

Toata gama de indicatoare
ru�ere.1 Placute cu numere de inregistrare realizate in relief. 

Societatea noastra produce si comercializeaza 
placute de inregistrare (cu toate literele si cifrele in 
relief), supor� pentru acestea, precum si cer�ficate 
de inregistrare securizate cu respectarea preveder-
ilor legale.

7

Toata gama de marcaje ru�ere, benzi rezona-
toare, marcaj tac�l, figuri preformate. Din 
produsele preformate la cald se pot realiza 
jocuri educa�onale amplasate in parcuri, 
scoli, gradinite. 

8

Truse sanitare de perete pentru ins�tu�i 
publice, scoli, etc.; 9

Stalpi de iluminat si ansambluiri reflectorizante 
cu alimentare solara 10

Indicatoare cu LED si alimentare solara. 
Acestea pot fi echipate si cu senzor de 
miscare.                       

2

Stâlpi ornamentali de diferite feluri sau 
forme, din metal sau plas�c, pe diverse 
dimensiuni sau culori. Stâlpi flexibili.       

3

Indicatoare stradale cu nume de strazi si 
numere de imobil, aplicate sau in consola.     4

Limitatoare de viteză de diferite forme si 
dimensiuni.5

Garduri metalice fixe sau pliabile. 
Garduri de plas�c.6 www.vesta.ro
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Semnarea protocolului între  Federatia Patronatelor Societăților din 
Construcții (FPSC), rerpezentată prin dl președinte Cristian Romeo ERBAȘU
și  Asociația Română a Apei (ARA), prin dl președinte Ilie VLAICU 
Sinaia, 29 aprilie 2022

DE ACTIVITATE

ANI
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RC

revistaconstructiilor.eu

Despre Revista Construcțiilor
În fiecare număr al revistei sunt publicate: prezentări de materiale și tehnologii noi, studii tehnice de

specia litate pe diverse teme, interviuri, comentarii și anchete având ca temă problemele cu care se confruntă
societățile implicate în această activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de construcții,
prezentări de firme, informa ții de la patronate și asociațiile profesio nale, sfaturi economice și juridice etc.

Articolele de prezentare a mate rialelor, tehnologiilor, utilajelor și echipa telor care apar în Revista
Construcțiilor - ediția tipărită, sunt publicate și online în site-ul nostru revistaconstructiilor.eu.

Întreaga colecție a revistei tipărite poa te fi consultată gratuit, în format .pdf, pe site-ul nostru
revistaconstructiilor.eu
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l Știri, articole, analize l Servicii de informare l Conferințe seminarii, mese rotunde
l Identificare potențiali parteneri de afaceri

Cele mai importante informații din construcții și 
piața imobiliară
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P S C
Împreună pentru protejarea valorilor breslei!

2001 - 2022

Patronatul Societăților din Construcții

Str. Alexandrina nr. 20-22 Bl. C4, Et. 2, Sector 1, București
Tel: (+4) 0726 138 662; Fax: (+4) 0722 222 481

E-mail: office@psc.ro; Web: www.psc.ro

Patronatul Societăţilor din Construcţii – PSC s-a înfiinţat ca necesitate a breslei de a avea o voce comună
reprezentativă atât la nivel local cât şi internaţional şi de a asigura un mediu de afaceri sănătos în sectorul 
construcţiilor. 
PSC, prin aducerea sub aceeaşi umbrelă a companiilor din domeniu, a devenit locul unde problemele şi elementele 
specifice breslei se coagulează, fiind atât o platformă de exprimare unitară în relaţia cu partenerii sociali dar şi un 
furnizor de soluţii şi generator de iniţiative pentru sectorul construcţiilor. 
Perioada complicată pe care o traversăm începând din 2019, cu provocări noi şi situaţii excepţionale, a afectat 
semnificativ sectorul construcţiilor iar PSC, activează asumat şi responsabil, în interesul şi pentru protejarea mem-
brilor săi şi a breslei, aşa cum exprimă şi moto-ul patronatului nostru “Împreună pentru protejarea valorilor breslei”

• Reprezentăm interesele comune ale membrilor nostri din domeniul construcţiilor şi celelalte  
  domenii de activitate conexe, în relaţia cu toţi partenerii sociali;
• Susţinem dezvoltarea şi eficientizarea activităţii membrilor prin digitalizare;
• Promovăm concurența loială în condiţiile legii, în scopul asigurării de şanse egale fiecăruia dintre
   membrii săi;
• Participăm cu rol activ la iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare,
   restructurare, legiferare, cooperare economică;
• Ne implicăm în desemnarea reprezentanţilor antreprenorilor la negocierea şi încheierea 
   contractelor colective de muncă, la tratative şi acorduri cu autorităţile publice şi sindicatele;
• Promovam schimburile de experienţă şi informaţii între membrii noștri şi organisme de profil din 
   ţară şi străinătate;
• Iniţiem programe de pregătire şi specializare a personalului membrilor noștri în parteneriat cu
   specialişti atestaţi;
• Mediatizăm programele de investiţii publice şi private din domeniul construcţiilor atât din 
   România cât şi din afara graniţelor ţării.

Promovăm România în Europa!

În Mai 2019, BUILD EUROPE a lansat la Bucureşti, la nivel european, un document strategic privind 
locuirea accesibilă. Lansarea a avut loc în prezenţa înalţilor reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe 
şi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Toţi liderii dezvoltatori europeni prezenţi 
s-au arătat extrem de încântaţi de organizare şi de șantierele vizitate la Bucureşti. 
Organizator: Patronatul Societăţilor din Construcţii, membru al BUILD EUROPE – Uniunea Europeană a 
Dezvoltatorilor şi Constructorilor.

Manifestul pentru locuire accesibilă preia şi tratează principalele constrângeri în calea dezvoltării sectoru-
lui, identificate la nivelul ţărilor din UE, între care: finanţarea, costurile, indisponibilitatea terenurilor şi atitu-
dinea socială faţă de dezvoltarea imobiliară, producând soluţii măsurabile pentru acele categorii de 
cetăţeni pentru care deţinerea unui spaţiu adecvat de locuire reprezintă astăzi un efort prea mare.

                                                                      
 Tiberiu Andrioaiei, Secretar General PSC   

Ing. Iulian Liviu SIMION
 Președinte PSC

Ne-am născut din nevoia de asociere a companiilor care activează în 
domeniul construcțiilor și din dorința de a conlucra pentru a asigura 
un mediu de afaceri sănătos. Brandul nostru a devenit reprezentativ în 
domeniu, atât în interiorul României cât și în afara granițelor țării, fiind 
promotor activ pentru protejarea valorilor breslei. Moto-ul nostru 
“Împreună pentru protejarea valorilor breslei” este grăitor în aceasta 
direcție și este chiar esența existentei noastre. De asemenea, el 
exprimă spiritul organizației și felul în care interacționăm cu membrii, 
autoritățile, media sau alte organizații. Patronatul Societatilor din Con-
structii -  PSC aduce pe termen mediu și lung notorietate și reputație 
atat membrilor nostri cat si recunoastere la nivel de sector.

P S C

www.psc.ro

Iași Galați Cluj Napoca

Conferința PSC “ÎMPREUNĂ IRIGĂM DOBROGEA”, 7 octombrie 2022

Constanța, 27 iunie 2022Timișoara, 8 iunie 2022
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Am parcurs o perioadă plină de 
provocări. Pandemia, criza energetică, 
penuria forței de muncă, războiul de la 
granița României s-au succedat și 
afectează în continuare activitatea din 
domeniul nostru. Mereu apare o provo-
care  și este de așteptat ca fenomenul 
să continue în viitor, însă toate acestea 
nu trebuie să constituie o piedică în 
calea progresului. Din fericire, noi 
suntem niște învingători fiind convinși 
că vom avea capacitatea de a trece 
peste tot ceea ce va urma. PPTT a 
întreprins toate demersurile posibile în 
acești trei ani în interesul întregii 
branșe, iar noi considerăm că acest 
lucru s-a simțit, dacă ne amintim de 
facilitățile  fiscale obținute în 2018 – cea 
mai mare victorie obținută de organi-
zațiile patronale vreodată în România, 
de schemele de ajutor negociate cu 
Guvernul în timpul pandemiei etc.

 Este foarte important pentru dezvoltar-
ea armonioasă a branșei ca un număr 
tot mai mare de companii să se alăture 
în demersurile noastre, pentru a conferi 
o forță mai mare eforturilor de nego-
ciere și a putea acoperi o arie cât mai 
mare de interes. Multe dintre obiec-
tivele pe care nu le-am atins încă, vor 
putea  fi realizate doar în acest fel. De 
exemplu, în aceasta perioadă supra-
veghem cu maximă atenție procesul de 
elaborare a normativelor, pentru a 
preveni orice anomalie. Deja am reușit 

Rolul patronatului este fundamental, întrucât doar o astfel de organizație poate reprezenta 
interesele domeniului nostru si poate reuni energiile pentru a crea un cadru de dezvoltare 
coerent și bine racordat la noua realitate.

 
PPTT, de 20 de ani în slujba intereselor patronale din industria de 
tâmplărie termoizolantă

să evităm anumite pericole tehnice 
foarte mari care se strecuraseră în 
reglementarea tehnică indicativ Mc001- 
“Metodologie de calcul al performanței 
energetice a clădirilor”, și care, în 
absența patronatului, ar fi produs multe 
pagube breslei noastre. De asemenea, 
în cazul normativului cu indicativ P118 
–“Normativ de siguranță la foc a 
construcțiilor”, întregul sector a fost pus 
în pericol prin prevederea ca toate 
ansamblurile de tâmplărie să aibă 
caracteristici de rezistentă la foc. Desig-
ur, am reușit să eliminăm și acest risc, 
dar trebuie să  fim vigilenți în continuare 
și să stopăm la timp orice astfel de 
inițiative dăunătoare. De aceea, este 
vital ca PPTT să  fie o organizație puter-
nică, iar pentru aceasta este necesar 
să beneficieze de suportul cât mai 
multor companii din România.

Aniversarea a 20 ani de la constituirea 
Patronatului Producătorilor de Tâm-
plărie Termoizolantă este un prilej de a 
evalua și de a evidenția modul în care a 
evoluat acest domeniu specializat în 
contextul general al activităților din 
sectorul construcțiilor. 
  
Numeroase afaceri de succes apărute 
în această perioadă au avut ca obiect 
execuția și montajul de ferestre, uși și 
fațade. Din punct de vedere economic 
dezvoltarea acestor afaceri a avut inițial 
un ritm alert, atingând nivelul maxim în 

decursul anului 2008, situat la circa 
1mld.€, evoluția ulterioară s-a 
desfășurat pe fundalul dificil al unei 
perioade de criză, care s-a prelungit 
până în anul 2012, după care a urmat o 
restructurare a pieței, ajungându-se la 
o relativă stabilitate în anii 2018-2019. 
Apoi, a urmat o perioadă zbuciumată 
marcată de epidemia COVID 19, din 
anii 2020, 2021, și mai apoi războiul din 
Ucraina care a început la 24 februarie 
2022, ambele cu consecințe grave, 
aducând creșteri majore de prețuri la 
energie și materiale prime și cu regân-
direa și restructurarea  lanțurilor de 
aprovizionare și transport. Cu toate 
acestea,  domeniul nostru nu a fost atât 
de lovit față de alte sectoare, ceea ce 
înseamnă că are un fundament solid și 
management eficient la nivelul 
companiilor.

Ne propunem să încheiem într-o notă 
optimistă, fiind ferm încrezători în viitor-
ul branșei. Există multe firme în țara 
noastră care, prin dotările tehnologice 
deținute și prin calitatea materialelor 
utilizate, concurează de pe poziții de 
egalitate cu companii consacrate din 
Occident, oferind produse de cea mai 
înaltă calitate și performanță. Acestea 
sunt societățile pe care ne propunem 
să le premiem, recunoscându-le astfel 
meritele și încurajându-le să continue 
pe același drum. Ceea ce putem noi 
promite, este că astfel de companii vor 

beneficia întotdeauna de sprijinul 
nostru. 

Avem încredere că in perioada care 
urmează și care se întinde până în 
2050, când este termenul-limita al 
planului european Green Deal, 
companiile din țara noastră se vor 
transforma în competitori de prim rang 
ai pieței comunitare de ferestre, uși și 
fațade, contribuind activ la atingerea 
obiectivelor propuse de Comisia Euro-
peană prin producția și instalarea unor 
ansambluri de ferestre la cel mai înalt 
nivel, atât din punct de vedere estetic, 
cât și al performanțelor tehnice. 

Cu atât mai valoroase sunt realizările  
firmelor care, în ciuda provocărilor 
deloc simple sau ușoare, sunt prezente 
şi acum pe piață, menținând  același 
bun renume. Evenimentul aniversar din 
acest an constând în aniversarea a 20 
de ani activitate PPTT, este un bun 
prilej de alcătuire a unui TOP cu 
adevărat relevant pentru performanțele 
economice ale firmelor de profil dar şi 
pentru seriozitatea acestora. 
   
Conform mottoului nostru consacrat, 
« A fi împreună este un început, a 
rămâne împreună este un progres, a 
lucra împreună este un succes » 
(Henry Ford), reiterăm necesitatea 
reunirii eforturilor tuturor companiilor 
din domeniu pentru a se alătura în 
vederea îndeplinirii obiectivelor majore 
ale PPTT, care sunt, de altfel, comune 
întregii industrii.

Vă mulțumesc și vă doresc mult succes 
în activitatea dumneavoastră!

Valentin Petrescu
Președinte PPTT

Am parcurs o perioadă plină de 
provocări. Pandemia, criza energetică, 
penuria forței de muncă, războiul de la 
granița României s-au succedat și 
afectează în continuare activitatea din 
domeniul nostru. Mereu apare o provo-
care  și este de așteptat ca fenomenul 
să continue în viitor, însă toate acestea 
nu trebuie să constituie o piedică în 
calea progresului. Din fericire, noi 
suntem niște învingători fiind convinși 
că vom avea capacitatea de a trece 
peste tot ceea ce va urma. PPTT a 
întreprins toate demersurile posibile în 
acești trei ani în interesul întregii 
branșe, iar noi considerăm că acest 
lucru s-a simțit, dacă ne amintim de 
facilitățile  fiscale obținute în 2018 – cea 
mai mare victorie obținută de organi-
zațiile patronale vreodată în România, 
de schemele de ajutor negociate cu 
Guvernul în timpul pandemiei etc.

 Este foarte important pentru dezvoltar-
ea armonioasă a branșei ca un număr 
tot mai mare de companii să se alăture 
în demersurile noastre, pentru a conferi 
o forță mai mare eforturilor de nego-
ciere și a putea acoperi o arie cât mai 
mare de interes. Multe dintre obiec-
tivele pe care nu le-am atins încă, vor 
putea  fi realizate doar în acest fel. De 
exemplu, în aceasta perioadă supra-
veghem cu maximă atenție procesul de 
elaborare a normativelor, pentru a 
preveni orice anomalie. Deja am reușit 

Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă (PPTT) este o asociație 
patronală, persoană juridică română de drept privat, non guvernamentală și 
non profit, constituită in conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2001, cu 
privire la patronate având cauza principală protejarea valorilor breslei. 

Patronatul are ca obiect de activitate principal susținerea și apărarea intere-
selor tuturor producătorilor și montatorilor de ferestre, uși, fațade și vitraje 
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interesele domeniului nostru si poate reuni energiile pentru a crea un cadru de dezvoltare 
coerent și bine racordat la noua realitate.

 
PPTT, de 20 de ani în slujba intereselor patronale din industria de 
tâmplărie termoizolantă

să evităm anumite pericole tehnice 
foarte mari care se strecuraseră în 
reglementarea tehnică indicativ Mc001- 
“Metodologie de calcul al performanței 
energetice a clădirilor”, și care, în 
absența patronatului, ar fi produs multe 
pagube breslei noastre. De asemenea, 
în cazul normativului cu indicativ P118 
–“Normativ de siguranță la foc a 
construcțiilor”, întregul sector a fost pus 
în pericol prin prevederea ca toate 
ansamblurile de tâmplărie să aibă 
caracteristici de rezistentă la foc. Desig-
ur, am reușit să eliminăm și acest risc, 
dar trebuie să  fim vigilenți în continuare 
și să stopăm la timp orice astfel de 
inițiative dăunătoare. De aceea, este 
vital ca PPTT să  fie o organizație puter-
nică, iar pentru aceasta este necesar 
să beneficieze de suportul cât mai 
multor companii din România.

Aniversarea a 20 ani de la constituirea 
Patronatului Producătorilor de Tâm-
plărie Termoizolantă este un prilej de a 
evalua și de a evidenția modul în care a 
evoluat acest domeniu specializat în 
contextul general al activităților din 
sectorul construcțiilor. 
  
Numeroase afaceri de succes apărute 
în această perioadă au avut ca obiect 
execuția și montajul de ferestre, uși și 
fațade. Din punct de vedere economic 
dezvoltarea acestor afaceri a avut inițial 
un ritm alert, atingând nivelul maxim în 

decursul anului 2008, situat la circa 
1mld.€, evoluția ulterioară s-a 
desfășurat pe fundalul dificil al unei 
perioade de criză, care s-a prelungit 
până în anul 2012, după care a urmat o 
restructurare a pieței, ajungându-se la 
o relativă stabilitate în anii 2018-2019. 
Apoi, a urmat o perioadă zbuciumată 
marcată de epidemia COVID 19, din 
anii 2020, 2021, și mai apoi războiul din 
Ucraina care a început la 24 februarie 
2022, ambele cu consecințe grave, 
aducând creșteri majore de prețuri la 
energie și materiale prime și cu regân-
direa și restructurarea  lanțurilor de 
aprovizionare și transport. Cu toate 
acestea,  domeniul nostru nu a fost atât 
de lovit față de alte sectoare, ceea ce 
înseamnă că are un fundament solid și 
management eficient la nivelul 
companiilor.

Ne propunem să încheiem într-o notă 
optimistă, fiind ferm încrezători în viitor-
ul branșei. Există multe firme în țara 
noastră care, prin dotările tehnologice 
deținute și prin calitatea materialelor 
utilizate, concurează de pe poziții de 
egalitate cu companii consacrate din 
Occident, oferind produse de cea mai 
înaltă calitate și performanță. Acestea 
sunt societățile pe care ne propunem 
să le premiem, recunoscându-le astfel 
meritele și încurajându-le să continue 
pe același drum. Ceea ce putem noi 
promite, este că astfel de companii vor 

beneficia întotdeauna de sprijinul 
nostru. 

Avem încredere că in perioada care 
urmează și care se întinde până în 
2050, când este termenul-limita al 
planului european Green Deal, 
companiile din țara noastră se vor 
transforma în competitori de prim rang 
ai pieței comunitare de ferestre, uși și 
fațade, contribuind activ la atingerea 
obiectivelor propuse de Comisia Euro-
peană prin producția și instalarea unor 
ansambluri de ferestre la cel mai înalt 
nivel, atât din punct de vedere estetic, 
cât și al performanțelor tehnice. 

Cu atât mai valoroase sunt realizările  
firmelor care, în ciuda provocărilor 
deloc simple sau ușoare, sunt prezente 
şi acum pe piață, menținând  același 
bun renume. Evenimentul aniversar din 
acest an constând în aniversarea a 20 
de ani activitate PPTT, este un bun 
prilej de alcătuire a unui TOP cu 
adevărat relevant pentru performanțele 
economice ale firmelor de profil dar şi 
pentru seriozitatea acestora. 
   
Conform mottoului nostru consacrat, 
« A fi împreună este un început, a 
rămâne împreună este un progres, a 
lucra împreună este un succes » 
(Henry Ford), reiterăm necesitatea 
reunirii eforturilor tuturor companiilor 
din domeniu pentru a se alătura în 
vederea îndeplinirii obiectivelor majore 
ale PPTT, care sunt, de altfel, comune 
întregii industrii.

Vă mulțumesc și vă doresc mult succes 
în activitatea dumneavoastră!

Valentin Petrescu
Președinte PPTT

Am parcurs o perioadă plină de 
provocări. Pandemia, criza energetică, 
penuria forței de muncă, războiul de la 
granița României s-au succedat și 
afectează în continuare activitatea din 
domeniul nostru. Mereu apare o provo-
care  și este de așteptat ca fenomenul 
să continue în viitor, însă toate acestea 
nu trebuie să constituie o piedică în 
calea progresului. Din fericire, noi 
suntem niște învingători fiind convinși 
că vom avea capacitatea de a trece 
peste tot ceea ce va urma. PPTT a 
întreprins toate demersurile posibile în 
acești trei ani în interesul întregii 
branșe, iar noi considerăm că acest 
lucru s-a simțit, dacă ne amintim de 
facilitățile  fiscale obținute în 2018 – cea 
mai mare victorie obținută de organi-
zațiile patronale vreodată în România, 
de schemele de ajutor negociate cu 
Guvernul în timpul pandemiei etc.

 Este foarte important pentru dezvoltar-
ea armonioasă a branșei ca un număr 
tot mai mare de companii să se alăture 
în demersurile noastre, pentru a conferi 
o forță mai mare eforturilor de nego-
ciere și a putea acoperi o arie cât mai 
mare de interes. Multe dintre obiec-
tivele pe care nu le-am atins încă, vor 
putea  fi realizate doar în acest fel. De 
exemplu, în aceasta perioadă supra-
veghem cu maximă atenție procesul de 
elaborare a normativelor, pentru a 
preveni orice anomalie. Deja am reușit 

Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă (PPTT) este o asociație 
patronală, persoană juridică română de drept privat, non guvernamentală și 
non profit, constituită in conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2001, cu 
privire la patronate având cauza principală protejarea valorilor breslei. 

Patronatul are ca obiect de activitate principal susținerea și apărarea intere-
selor tuturor producătorilor și montatorilor de ferestre, uși, fațade și vitraje 
izolante, furnizorilor și comercianților din domeniu în relațiile cu autoritățile 
publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice, atât în plan națion-
al, cât și internațional și promovarea şi dezvoltarea producției de calitate a 
tâmplăriei şi vitrajelor izolante.

Asociaţia a fost fondată în decembrie 2002 de patronii a 12 firme specializate 
pe execuţie şi montaj tâmplărie termoizolantă, cu numele Asociaţia Naţională a 
Producătorilor de Ferestre din România – ANPFR. 

PATRONATUL PRODUCĂTORILOR DE 
TÂMPLĂRIE TERMOIZOLANTĂ DIN ROMÂNIA

www.pptt.ro
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Pentru a spori reprezentativitatea organizaţiei şi puterea de a-şi face 
cunoscută poziţia în probleme de interes comun Consiliul Director a hotărât 
schimbarea statutului organizaţiei din “asociaţie” în “patronat”, numele deve-
nind Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă.   
Membri ai patronatului sunt toate tipurile de companii active în acest dome-
niu: execuţie şi montaj ferestre, uşi şi faţade cortină, din PVC, aluminiu şi 
lemn stratificat, execuţie vitraje izolante, furnizori de sistem, furnizori de 
echipamente de prelucrare, furnizori de feronerie şi accesorii, de materii 
prime şi materiale pentru montaj, organisme de certificare, de calificare a 
personalului, companii specializate în proiectarea fațadelor și pereților 
cortină. Organizarea PPTT este structurată pe mai multe comisii de lucru, 
astfel: producători tâmplărie PVC,  producători tâmplărie aluminiu, 
producători vitraje izolante, producători de tămplărie lemn, furnizori, special-
iști în domeniul proiectării fațadelor și pereților cortină.

Sloganul PPTT este - " Produse de calitate, oameni calificați", iar mottoul utilizat la evenimentele sale este cel enunțat de 
Henry Ford despre success, progres: “A fi împreună este un început. A rămâne împreună este un progres. A lucra împreună 
este un success.” 

Inițial PPTT formează împreună cu Patronatul Societăţilor din Construcţii (PSC) o Federaţie în ramura construcţiilor – FPSC 
(Federația Patronatelor Societăților din Construcții), la care s-a alăturat ulterior și Uniunea Restauratorilor de Monumente 
Istorice din România (UNRMI), Asociația Română a Distribuitorilor de Metal (ARDIMET) și Patronatul Drumarilor (PD). 
FPSC este membră a Confederației Patronale UGIR. Din anul 2016, federația noastra-FPSC, a obținut prin hotărâre 
judecătorească statutul de federație patronală reprezentativă conform legii dialogului social 62/2011. 
Această reprezintă o mare victorie a branșei noastre, întrucât în acest moment suntem un partener obligatoriu de dialog cu 
Guvernul.

Lőrincz Barnabás, Director executiv PPTT



• posibilitatea de a participa direct la inițierea, elaborarea și revizuirea reglementărilor tehnice, normativelor și standardelor din 
domeniul nostru de activitate prin CTS din MDLPA (Comitetele Tehnice de Specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și a Administrației) și CT ASRO (comitetele tehnice CT 318 și CT 122). 
• legislaţie în vigoare aplicabilă în domeniu
• certificare profesională a companiilor la tarife preferențiale
• conferințe, workshop-uri cu teme legislative, inovații tehnice, evoluţia pieţei de profil
• informaţii tehnice şi economice de actualitate privind producţia şi montajul  tâmplăriei termoizolante
• calificare a personalului implicat în producerea şi montajul tâmplăriei si vitrajelor  izolante la tarife preferențiale
• susţinere şi consultanţă pentru aplicarea marcajului CE
• participare gratuită ca expozant la târguri internaționale de profil
• redirecționare cereri de oferte din țară și externe
• consultanță, arbitraj și sprijin tehnic în cazul unor litigii cu alte companii în vederea obținerii unor soluții pe cale amiabilă
• utilizare gratuită a spațiilor patronatului pentru întâlniri, reuniuni, conferințe
• posibilitate de a benficia în lunile de iarnă, cu volum scăzut de lucrări, de  ajutor pentru plata salariilor prin Casa Socială a 
Constructorilor

BENEFICIILE MEMBRILOR

Patronatul este singurul de profil din România și reprezintă interesele tuturor com-
paniilor din acest domeniu. În plus, membrilor PPTT oferă mai multe beneficii, dintre 
care putem enumera:

www.pptt.ro



Uniunea Națională 
a Restauratorilor de Monumente 
Istorice din România (UNRMI) 
a organizat la finalul 
lunii octombrie 2022 
Trienala Națională de Restaurare 
- Ediția a IX-a, ocazie cu care 
membrii organizației au prezentat 
pe 102 panouri 72 de lucrări de 
restaurare din toată țara finalizate 
în ultimii 3 ani.

Lucrările au fost evaluate de un 
Juriu extern, alcătuit din: 
• D-l. Arh. Șerban Sturdza - 
președinte Juriu
• D-na. Prof. Dr. Tereza Sinigalia 
• D-l. Ing. Dan Sava Ionescu  
• D-na. Ing. Gabriela Carpov
(președinte al UNRMI)

Juriul a ales din cele 
72 de lucrări prezentate, 
15 lucrări reprezentative, 
pe următoarele categorii:

A. Ansambluri arhitecturale
B. Monumente din mediul urban 
și rural – biserici
C. Monumente din mediul urban 
și rural – construcții civile
D. Componente artistice 
și cercetări de specialitate

Un premiu suplimentar special, 
“Premiul Președintelui UNRMI”, 
a fost acordat uneia dintre 
lucrările selecționate, 
dar nu și premiate de juriul extern.

Cele 15 premii ale Trienalei 
Naționale de Restaurare 2022 
au fost acordate astfel:

A. Categoria “Ansambluri 
arhitecturale”

1. REMON PROIECT
Restaurare, consolidare și punere 
în valoare Ansamblul Mănăstirii 
Negru-Vodă, Biserica Domnească 
“Adormirea Maicii Domnului” 
(Câmpulung-Muscel, 
Județul Argeș)

2. GENERAL CONSTRUCT
Consolidarea, restaurarea și 
conservarea Ansamblului 
Bisericii “Sfântul Ilie” - biserica, 
clopotnița, zid de incintă 
(Sat Sf. Ilie, Comuna Șcheia, 
Județul Suceava)

B. Categoria “Monumente din 
mediul urban și rural – biserici”

3. SCUT 
Restaurare pictură, finisaje 
interioare și exterioare 
Biserica “Sfânta Vineri” 
și restaurare Turn Clopotniță 
(Ploiești, Județul Prahova)

4. ABRAL ART PRODUCT 
și CAROLIN
Consolidare, restaurare și punere 
în valoare a Ansamblului Schitul 
“Sfinții Arhangheli Mihail 
și Gavriil” - fosta Mănăstire Berca 
(Sat Berca, Comuna Berca, 
Județul Buzău)

5. EURAS
Punerea în valoare a clădirii 
de patrimoniu 
Biserica Evanghelică C.A. Sibiu 
(Piața Huet, Sibiu, Județul Sibiu)

6. EURAS
Restaurarea Bisericii de lemn 
“Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”, 
amenajare cimitir - Sat Geogel 
(Comuna Ponor, Județul Alba)

C. Categoria “Monumente 
din mediul urban și rural – 
construcții civile”

7. RASUB
Restaurare, consolidare 
și valorificare clădirea 
“Școala Veche” în vederea 
amenajării centrului 
multicultural Bolintin-Vale 
(Bolintin-Vale, Județul Giurgiu) 

8. ABRAL ART PRODUCT 
și CORAL
Punerea în valoare a potențialului 
istoric prin restaurarea 
și conservarea obiectivului  
“Farul Vechi din Sulina” 
(Sulina, Județul Tulcea)

9. CELLA COSIMEX 
Restaurare și reamenajare 
imobil de locuit P+2E+M 
(Str. Aurel Vlaicu nr. 91, București)

10. RUSTIC 
Proiectare, asistență tehnică și 
execuție lucrări în primă urgență. 
“Școala Petre Dulfu” - refacere 
acoperiș primăria Baia Mare.
(Baia Mare, Județul Maramureș)

11.  Arh. SEVER MITRACHE
Restaurarea, consolidarea și 
promovarea monumentului istoric 
“Cula Izvoranu-Geblescu” 

(Sat Brabova, Comuna Brabova, 
Județul Dolj)

D. Categoria “Componente 
artistice și cercetări 
de specialitate”

12.  CERECS ART
Restaurarea și conservarea 
patrimoniului cultural 
la Mănăstirea Bogdana 
(Rădăuți, Județul Suceava)

13. HESTER ART 
Consolidare, restaurare, 
valorificare turistică 
Biserica “Sf. Nicolae” 
(Glogova, Județul Gorj)

14. DANART 
Renovare, conservare 
și reabilitare a clădirii 
Catedralei Romano-Catolice 
din Timișoara și a împrejmuirii 
(Timișoara, Timiș)

E. Categoria 
“Premiul Președintelui 
Uniunii Naționale 
a Restauratorilor 
de Monumente Istorice”

15. MILCONSTRUCT TOTAL 
Restaurare Biserica 
“Adormirea Maicii Domnului  - 
Icoanei” 
(București)

Proiectele prezentate la Trienală 
sunt lucrări de restaurare 
finanțate în principal prin 
“Programul Operațional Regional 
2014-2022, Axa prioritară 5.1”, 
singurul program de finanțare 
cu coerență al obiectivelor 
de patrimoniu, cu ajutorul 
căruia s-au pus în valoare prin 
restaurare-conservare adevărate 
comori arhitecturale cu o mare 
încărcătură istorică și/sau cu o 
inegalabilă expresie artistică. 
La restaurarea obiectivelor 
expuse au participat peste 50 
de antreprenori de specialitate 
și specialiști precum arhitecți, 
ingineri de structură, pictori 
restauratori, meșteri lemnari, 
pietrari și ipsosari, artiști plastici, 
ingineri cu diverse specializări. 
Jubileul Trienalei de Restaurare 
a avut loc în data de 3 noiembrie 
2022 la Teatrul Național “I.L. 
Caragiale” București, partener 
tradițional al Uniunii Naționale a 
Restauratorilor de Monumente 
Istorice. În cadrul jubileului 
și în prezența a peste 250 de 
invitați au fost anunțate lucrările 
premiate și s-au înmânat 
diplomele premianților.
Cu această ocazie s-a inaugurat 
oficial expoziția cu panourile 
proiectelor prezentate în cadrul 
Trienalei de Restaurare 
- expoziție găzduită în foaierul 
Sălii Media de la Teatrul Național, 
(intrarea din Str. Tudor Arghezi), 
până la finele acestui an.

Ing. Gabriela Simona Carpov
Președinte UNRMI
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în ultimii 3 ani.

Lucrările au fost evaluate de un 
Juriu extern, alcătuit din: 
• D-l. Arh. Șerban Sturdza - 
președinte Juriu
• D-na. Prof. Dr. Tereza Sinigalia 
• D-l. Ing. Dan Sava Ionescu  
• D-na. Ing. Gabriela Carpov
(președinte al UNRMI)

Juriul a ales din cele 
72 de lucrări prezentate, 
15 lucrări reprezentative, 
pe următoarele categorii:

A. Ansambluri arhitecturale
B. Monumente din mediul urban 
și rural – biserici
C. Monumente din mediul urban 
și rural – construcții civile
D. Componente artistice 
și cercetări de specialitate

Un premiu suplimentar special, 
“Premiul Președintelui UNRMI”, 
a fost acordat uneia dintre 
lucrările selecționate, 
dar nu și premiate de juriul extern.

Cele 15 premii ale Trienalei 
Naționale de Restaurare 2022 
au fost acordate astfel:

A. Categoria “Ansambluri 
arhitecturale”

1. REMON PROIECT
Restaurare, consolidare și punere 
în valoare Ansamblul Mănăstirii 
Negru-Vodă, Biserica Domnească 
“Adormirea Maicii Domnului” 
(Câmpulung-Muscel, 
Județul Argeș)

2. GENERAL CONSTRUCT
Consolidarea, restaurarea și 
conservarea Ansamblului 
Bisericii “Sfântul Ilie” - biserica, 
clopotnița, zid de incintă 
(Sat Sf. Ilie, Comuna Șcheia, 
Județul Suceava)

B. Categoria “Monumente din 
mediul urban și rural – biserici”

3. SCUT 
Restaurare pictură, finisaje 
interioare și exterioare 
Biserica “Sfânta Vineri” 
și restaurare Turn Clopotniță 
(Ploiești, Județul Prahova)

4. ABRAL ART PRODUCT 
și CAROLIN
Consolidare, restaurare și punere 
în valoare a Ansamblului Schitul 
“Sfinții Arhangheli Mihail 
și Gavriil” - fosta Mănăstire Berca 
(Sat Berca, Comuna Berca, 
Județul Buzău)

5. EURAS
Punerea în valoare a clădirii 
de patrimoniu 
Biserica Evanghelică C.A. Sibiu 
(Piața Huet, Sibiu, Județul Sibiu)

6. EURAS
Restaurarea Bisericii de lemn 
“Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”, 
amenajare cimitir - Sat Geogel 
(Comuna Ponor, Județul Alba)

C. Categoria “Monumente 
din mediul urban și rural – 
construcții civile”

7. RASUB
Restaurare, consolidare 
și valorificare clădirea 
“Școala Veche” în vederea 
amenajării centrului 
multicultural Bolintin-Vale 
(Bolintin-Vale, Județul Giurgiu) 

8. ABRAL ART PRODUCT 
și CORAL
Punerea în valoare a potențialului 
istoric prin restaurarea 
și conservarea obiectivului  
“Farul Vechi din Sulina” 
(Sulina, Județul Tulcea)

9. CELLA COSIMEX 
Restaurare și reamenajare 
imobil de locuit P+2E+M 
(Str. Aurel Vlaicu nr. 91, București)

10. RUSTIC 
Proiectare, asistență tehnică și 
execuție lucrări în primă urgență. 
“Școala Petre Dulfu” - refacere 
acoperiș primăria Baia Mare.
(Baia Mare, Județul Maramureș)

11.  Arh. SEVER MITRACHE
Restaurarea, consolidarea și 
promovarea monumentului istoric 
“Cula Izvoranu-Geblescu” 

(Sat Brabova, Comuna Brabova, 
Județul Dolj)

D. Categoria “Componente 
artistice și cercetări 
de specialitate”

12.  CERECS ART
Restaurarea și conservarea 
patrimoniului cultural 
la Mănăstirea Bogdana 
(Rădăuți, Județul Suceava)

13. HESTER ART 
Consolidare, restaurare, 
valorificare turistică 
Biserica “Sf. Nicolae” 
(Glogova, Județul Gorj)

14. DANART 
Renovare, conservare 
și reabilitare a clădirii 
Catedralei Romano-Catolice 
din Timișoara și a împrejmuirii 
(Timișoara, Timiș)

E. Categoria 
“Premiul Președintelui 
Uniunii Naționale 
a Restauratorilor 
de Monumente Istorice”

15. MILCONSTRUCT TOTAL 
Restaurare Biserica 
“Adormirea Maicii Domnului  - 
Icoanei” 
(București)

Proiectele prezentate la Trienală 
sunt lucrări de restaurare 
finanțate în principal prin 
“Programul Operațional Regional 
2014-2022, Axa prioritară 5.1”, 
singurul program de finanțare 
cu coerență al obiectivelor 
de patrimoniu, cu ajutorul 
căruia s-au pus în valoare prin 
restaurare-conservare adevărate 
comori arhitecturale cu o mare 
încărcătură istorică și/sau cu o 
inegalabilă expresie artistică. 
La restaurarea obiectivelor 
expuse au participat peste 50 
de antreprenori de specialitate 
și specialiști precum arhitecți, 
ingineri de structură, pictori 
restauratori, meșteri lemnari, 
pietrari și ipsosari, artiști plastici, 
ingineri cu diverse specializări. 
Jubileul Trienalei de Restaurare 
a avut loc în data de 3 noiembrie 
2022 la Teatrul Național “I.L. 
Caragiale” București, partener 
tradițional al Uniunii Naționale a 
Restauratorilor de Monumente 
Istorice. În cadrul jubileului 
și în prezența a peste 250 de 
invitați au fost anunțate lucrările 
premiate și s-au înmânat 
diplomele premianților.
Cu această ocazie s-a inaugurat 
oficial expoziția cu panourile 
proiectelor prezentate în cadrul 
Trienalei de Restaurare 
- expoziție găzduită în foaierul 
Sălii Media de la Teatrul Național, 
(intrarea din Str. Tudor Arghezi), 
până la finele acestui an.

Ing. Gabriela Simona Carpov
Președinte UNRMI
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Împreună ne construim propriul drum!

PATRONATUL
DRUMARILOR
DIN ROMÂNIA

Patronatul Drumarilor din România a fost înființat în anul 1995. 
În Patronatul Drumarilor din România sunt înscrise 38 de societăţi 
comerciale din toată țara care au ca obiect principal sau secundar de 
activitate consultanţă, proiectare, întreţinere, reparaţii, modernizări şi 
lucrări noi de drumuri şi poduri, cu un număr de cca 5500 de salariaţi. 

Patronatul Drumarilor din România este membru al 
Federației Patronatelor Societăților de Construcții

“Încă de la începutul existentei, organizația noastră 
s-a preocupat de bunul mers al  unităților compo-
nente, intervenind în interesul acestora, la 
autoritățile administrative și politice,  pentru a se 
crea cadrul legal de desfășurare a activităților 
specifice sectorului de drumuri.”

Liviu TOMULESEI
PREȘEDINTE

e-mail: patronatul.drumarilor@gmail.com
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30  

A.R.D.I.M.E.T
ASOCIATIA ROMANA

A DISTRIBUITORILOR DE METALE

Membru

www.ardimet.ro

COMAT BACAU S.A.

A.R.D.I.M.E.T
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FPSC - ACTIVITATE

LANSAREA PROIECTULUI “Digiconstruct - Competențe digitale pentru
 industria construcțiilor” - cod SMIS 143383 
Proiect co-finanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

DE ACTIVITATE

ANI
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PARTENERI
ACVATOT SRL 38
ADRIAN CONSTRUCT SRL 39
AF CONSULTING SRL 40
ALLIANZ - ȚIRIAC ASIGURĂRI SA 82
ALUMIL ROM INDUSTRY SA 72
ARABESQUE SRL 6-9
ART CONSTRUCT ACM SRL 84
ASITO KAPITAL SA 123
AUSTROTHERM COM SRL 68
AVITECH CO. SRL 69
BOG’ART SRL 30-31
BRENNEKA INSTALL SRL 41
CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR 66
CIN ACCOUNTING CONCEPT SRL 125
COLONNADE INSURANCE SA 85
CON -A SRL 96
CONCELEX SRL 10-11
CONEST SA 32-33
CONSTRUCȚII ERBASU SA 12-13
CORAL SRL 70
DAS SRL 86
DEME MACARALE SRL 88
EKY SAM SRL 42
ELECTRO ALFA INTERNAȚIONAL SRL 73
ELECTROMONTAJ SA 43
ELSACO ELECTRONIC SRL 90
ENERGOMONTAJ SA 91
EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE SA 89
EXENNE TECHNOLOGIES SRL 92
FAR FOUNDATION SRL 44
FIROS SA 46-47
FRASINUL SRL 94
GENERAL MANAGEMENT CONSTRUCTION GROUP SRL 48
GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE ȘI  REASIGURARE SA     124
GIS SYSTEM SECURITY SRL 74
HELINICK SRL 75
HENKEL ROMANIA SRL 63
INTER TRANS COM IMPEX SRL 98
KARPATHIA INDUSTRIES SRL 97
KASPER DEVELOPMENT KDC SRL 99
KONIG FRANKSTAHL SRL 49
LION BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE 50-51
MAIRON GALAȚI SA 100
MIRAS INTERNAȚIONAL SRL 52
MIT CLIMA DISTRIBUTION SRL 53
MITHRAS BUILD SRL 102
NEMAR EDIL CONSTRUCT SRL 103
NESS PROJECT EUROPE SA 55
NOARK ELECTRIC SRL 14-15
ONE UNITED PROPERTIES SA 56

OVI ARHITECTURE & ENGINEERING SRL 104
PAB ROMÂNIA SRL 16-19
PERI ROMÂNIA SRL 105
POPP & ASOCIAȚII SRL 106
PRIMA CONSTRUCT SRL 76
RENAULT- TRUCKS ROMÂNIA 108
RET UTILAJE SRL 110
ROBERT BOSCH SRL 58-59
ROCKWOOL ROMANIA SRL 61
ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL 109
SECUNET PROJECT SRL 112
SERVLAND SRL 60
SION SOLUTION SRL 79
SIPEX COMPANY SA 62
SIXENSE SOLUTIONS SRL 115
SOCIETATEA PENTRU LUCRĂRI DE
DRUMURI ȘI PODURI DOLJ SA 113
SPOTING SA 114
TERRA GAZ CONSTRUCT SRL 34-35
TIAB SA 24-27
TRANE ROMÂNIA SRL 116
UBITECH CONSTRUCȚII SRL 117
UTI GRUP SA 80
VALCON ROOFS SRL 20-23
VALRAS PROD SRL 36
VALROM INDUSTRIE SRL 81
VESTA INVESTMENT SRL 118
VIALIS ENGINEERING SA 78
VIAROM CONSTRUCT SRL 120
VOICU, GEORGESCU ȘI ASOCIAȚII SCA 121
ZONA D SRL 122

PATRONATELE MEMBRE FPSC 
PATRONATUL SOCIETĂȚILOR 
DIN CONSTRUCȚII (PSC) 130-131
PATRONATUL PRODUCATORILOR 
DIN TÂMPLĂRIE TERMOIZOLANTĂ (PPTT) 132-135
UNIUNEA NAȚIONALĂ A RESTAURATORILOR 
DE MONUMENTE ISTORICE (UNRMI) 136-137
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A DISTRIBUITORILOR
DE METALE (ARDIMET) 140
PATRONATUL DRUMARILOR 138-139

PARTENERI MEDIA 
AGENDA CONSTRUCȚIILOR 127
ARENA CONSTRUCȚIILOR  129
REVISTA CONSTRUCȚIILOR 128






