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Principalele modalităti de sprijin ale federatiei patronale sunt următoarele:
1. FEPA-CM informează si recomandă participarea la târguri si expozitii internationale cu
suportarea a 50% din cheltuielile de transport si cazare pentru o persoană, precum si cu
suportarea totală de la buget a cheltuielilor privind transportul si manipularea exponatelor,
mostrelor si materialelor publicitare, închirierea si amenajarea spatiului expozitional, cheltuieli
de protocol etc.
2. FEPA-CM organizează misiuni economice si actiuni de promovare a exportului în străinătate,
tot cu suportarea a 50% din cheltuielile de transport si cazare pentru un participant de la fiecare
firmă.
3. În colaborare cu CRPC, federatia noastră patronală a realizat un Catalog si un CD-ROM cu
prezentarea întreprinderilor din ramura constructii de masini si a capabilitătilor acestora de
subcontractare, care s-a distribuit la toate ambasadele României în străinătate si la toate
ambasadele tărilor străine din Bucuresti.
4. Federatia noastră patronală - membră în Consiliul de Export, participă la stabilirea prioritătilor
de promovare a exportului, la modificarea cadrului legislativ pentru eliminarea obstacolelor la
export si generarea cresterii volumului de export.
5. FEPA-CM acordă un sprijin celor interesati prin transmiterea cererilor de ofertă externe,
urmând ca cei interesati. să intre în contact direct cu partenerul extern.
6. Referitor la Programul de crestere a competitivitătii produselor industriale cu sprijin
financiar de la bugetul de stat toate societătile comerciale din FEPA-CM pot beneficia de
sprijin financiar nerambursabil de la bugetul de stat cu o sumă maximă egală cu echivalentul a
90000 euro, în timp de 3 ani, (detalii pot fi oferite la cerere, de federatie).
7. Membrii sunt informatii privind accesarea fondurilor europene în domeniile cresterii
competivitătii, protectiei mediului, reducerea consumurilor energetice, etc.
8. Toate societătile comerciale din FEPA-CM beneficiază de Contractul Colectiv de muncă unic
la nivelul ramurii constructiilor de masini, negociat de federatie. Totodată, FEPA-CM acordă
consultatii si îndrumări conducerilor de întreprinderi la eventuala solicitare a acestora, pentru
negocierea contractului colectiv de muncă pe întreprindere.
9. Organizăm lunar întâlniri cu cadre de conducere si specialisti din ministere si agentii
guvernamentale pentru informări privind legislatia relevantă domeniului. FEPA CM editează
lunar un buletin informativ INFO-DOC cu principalele probleme de interes la ordinea zilei.

