
CASA SOCIALĂ A
CONSTRUCTORILOR
DIN GRIJĂ PENTRU CONSTRUCTORI

FEDERAȚIA PATRONATELOR 
SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII

F E D E R A Ț I A  G E N E R A L Ă  A 
S I N D I C A T E L O R  F A M I L I A

Organizația paritară de protecție socială a sectorului de 

construcții din România

RAPORT
ANUAL 2020



CINE SUNTEM
• Organizaţie non-profit, înfiinţată în baza Legii nr. 215/1997, actualizată cu 

modificările şi completările ulterioare.

• Funcționăm în sistem bipartit, cu participarea egală şi liberă a 

federaţiilor patronale şi sindicale reprezentative din ramura de construcţii 

şi producere a materialelor de construcţii

OBIECT DE ACTIVITATE
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

CASA SOCIALĂ A
CONSTRUCTORILOR
DIN GRIJĂ PENTRU CONSTRUCTORI

VALORI
Responsabilitate, respect

Încredere şi Stabilitate

din 1998 suntem alături de membrii organizaţiei 

şi îi sprijinim pentru a asigura continuitate şi 

echilibru în construcţii

Excelenţă în construcţii prin programe de 

formare profesională continuă a salariaţilor 

companiilor membre ale organizaţiei

MISIUNE 
Calitate şi stabilitate în construcţii

VIZIUNE
Siguranţă pentru constructorii şi 

producătorii de materiale de 

construcţii din România

Partener de încredere al 

constructorilor României
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CE ASIGURĂM

INDEMNIZAȚII DE PROTECȚIE SOCIALĂ
Pentru salariații companiilor membre, pe perioada 

întreruperii activității fie din cauza condițiilor meteo 

nefavorabile, fie pe durata stării de urgență/alertă 

instituite la nivel național.

F O R M A R E  P R O F E S I O N A L Ă
Activitate în curs de implementare, ca urmare a adăugării 

acestui nou obiect de activitate în anul 2020, prin 

modificarea Legii nr. 215/1997

LOBBY pentru problemele 

d e  i n t e r e s  c o m u n  
Casa Socială a Constructorilor are acces la 

autoritățile din aparatul de stat și militează 

pentru adoptarea unor acte legislative în 

favoarea sectorului  de construcți i . 

UN ACOPERIȘ PENTRU TOȚI CONSTRUCTORII 

DIN ROMÂNIA!

03c s continuitate și pecializare pentru onstructori02 RAPORT 
A N U A L

 

c s calitate și tabilitate în onstrucții2020

INDEMNIZAȚIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ

CINE POATE BENEFICIA?
angajaţii societăţilor care au aderat la Casa Socială a 

Constructorilor, au participat la formarea fondului de 

protecţie socială şi au fost nominalizaţi de către 

conducerea societăţii, cu consultarea sindicatelor sau a 

reprezentanţilor salariaţilor.

CARE ESTE CUANTUMUL?
valoarea indemnizației este de 75% din media pe ultimele 

trei luni a salariului de bază brut și se acordă proporțional 

cu perioada de întrerupere a activității.

PERIOADA DE ACORDARE
• perioada întreruperii activității din cauza condițiilor  meteorologice 

nefavorabile: anul viitor,  în limita a 1 noiembrie – 31 martie 

maxim de zile calendaristice - ce  pot fi repartizate consecutiv sau 120 
fracționat;

• perioada se extinde de drept cu durata perioadei stării de urgență 

decretate și a stării de alertă instituite la nivel național.
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Partener de încredere al 

constructorilor României

CASA SOCIALĂ A
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Un acoperiş pentru toţi 

constructorii din România
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SURSELE pentru constituirea 

FONDULUI DE PROTECŢIE SOCIALĂ

CONTRIBUŢIA SALARIAŢILOR

Reprezintă  din valoarea salariului de bază brut, 1%
fără sporuri, al angajaţilor companiilor. Această cotă 

se reţine şi se virează lunar. Odată cu plata, se 

transmite şi tabelul centralizator cu salariații cărora 

le-a fost reținută aceasta sumă.

CONTRIBUŢIA BENEFICIARILOR 

LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

Reprezintă din valoarea devizului de 0,5% 
construcţii, cu corespondent în devizul general al 

lucrării (H.G. NR. 907 din 29/11/2016, Cap.5 pct.5.2.4, 

cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor)

CONTRIBUŢIA COMPANIILOR 
• Se include în costurile de producţie

• Reprezintă din valoarea realizată şi încasată   1,5%
a producţiei de construcţii sau din valoarea 

producţiei-marfă vândute şi încasate.

• Se virează în funcție de necesarul de protecţie 

socială!

Contribuţia noastră la 

FONDUL DE PROTECŢIE SOCIALĂ

DOBÂNZI REPARTIZATE

R e z u l t a t e  d i n  p l a s a r e a  c u 

profesionalism a fondurilor colectate 

în investiţii cu grad redus de risc .

FONDURI ACORDATE ÎN BAZA 

ART. 10.4 DIN STATUTUL CASEI 

SOCIALE A CONSTRUCTORILOR

Se acordă proporţional cu contribuţia 

din cota de 1,5% a agentului economic 

m e m b r u ,  p o t r i v i t  p rev e d e r i l o r 

statutare.

EXCEDENT REPARTIZAT în baza Hotărării 

Adunării Generale a Reprezentanților

Cotă-parte din excedentul realizat din bugetul de venituri şi 

cheltuieli al Casei Sociale a Constructorilor.
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CONTRIBUȚIA DE 

1,5%
CONTRIBUȚIA DE 

1%

COTA DE 

0,5%

COTA DE 0,5% 

ESTE CHELTUIALĂ 
ELIGIBILĂ 

PENTRU INVESTIȚIILE (C+M) 
DIN FONDURI EUROPENE

CONTRIBUȚIA 
CASEI SOCIALE A 

CONSTRUCTORILOR

PLATA INDEMNIZAȚIEI DE 

PROTECȚIE SOCIALĂ A 

SALARIAȚILOR

CONȚINE ȘI 
CONTRIBUȚII AFERENTE 

BUGETULUI STATUTLUI

COMPANIE MEMBRĂ

PLATA INDEMNIZAȚIEI 
NETE către SALARIAȚI

PLATA CONTRIBUȚIILOR 
BUGETARE ale 

Salariatului

Contribuția Asiguratorie 
pentru muncă a societății 

2,25%

BUGETUL ASIGURĂRILOR 
SOCIALE DE STAT

BUGETUL DE STAT
 IMPOZIT SALARII 

CUM FUNCŢIONEAZĂ 

SISTEMUL DE PROTECŢIE SOCIALĂ

+

FONDUL pentru PROTECŢIA SOCIALĂ  A 

SALARIAŢILOR din activitatea de CONSTRUCŢII şi 

PRODUCERE a MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII

CASA SOCIALĂ A
CONSTRUCTORILOR
DIN GRIJĂ PENTRU CONSTRUCTORI

COMPANII 

MEMBRE
SALARIAȚI

BENEFICIARI 

DE INVESTIȚII

CONSTITUIREA, GESTIONAREA ȘI ADMINISTRAREA 

FONDULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ A 
SALARIAŢILOR DIN CONSTRUCŢII

Nou obiect de activitate al Casei Sociale 

a  C o n s t r u c t o r i l o r ,  a d ă u g a t  p r i n 

modificarea adusă Legii nr. 215/1997 prin 

O.U.G. nr. 32/2020, începând cu data de 

30 Martie 2020.

În curs de implementare: 

elaborarea Regulamentelor interne 

necesare, identificarea nevoilor de 

formare profesională ale membrilor Casei 

Sociale a Constructorilor, identificarea de 

fonduri europene nerambursabile ca 

sursă de finanţare etc.

Scop: 

dezvoltarea continuă a resurselor umane 

d i n  s e c t o r ,  a d a p t a re a  p re g ă t i r i i 

profesionale a salariaţilor membrilor 

Casei Sociale a Constructorilor la noile 

tehnologii şi materiale de construcţie şi la 

digitalizarea preconizată a activităţii de 

construcţii.
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SITUAȚIA ECONOMICO -FINANCIARĂ ș i EXECUȚIA BUGETARĂ  
 
SITUAȚIA INTRĂRILOR  de fonduri realizată  in anul 2020 :  
 

 Situatia intrarilor de fonduri realizate in anul  2020 comparativ cu anul 2019 si 

respectiv cu programul anului 2020  

Surse de 
finantare 

Realizat  
2019 

Realizat  
2020 

Program 
2020 

Grad 
realizare 
program 
2020 (%) 

Contributie 
salariati 

                  
5.302.348  6.280.484 5.500.000 114,19% 

Contributie 
companii 

                
14.571.184  24.126.256 14.800.000 163,02% 

Contributia 
beneficiari 

                
20.285.762  23.657.654 22.400.000 105,61% 

Total 
contributii 

                
40.159.294  54.064.394 42.700.000 126,61% 

Multiplicari 
                  

7.520.240  7.280.314 7.350.000 99,05% 

Total 
fonduri 

                
47.679.534  61.344.708 50.050.000 122,57% 

 

 Evoluția intrărilor din sursele de finanțare in perioada 2016 -2020  

AN incasare 
Contributia 
salariatilor 

Contributia 
societatilor 

Contributia 
beneficiarilor  

Total 
contributii 

2016 
                      
3.280.106  

                     
11.727.441  

                        
22.397.430  

          
37.404.977  

2017 
                      
3.127.326  

                     
13.534.489  

                        
14.276.209  

          
30.938.024  

2018 
                      
3.727.586  

                     
13.578.666  

                        
14.950.285  

          
32.256.537  

2019 
                      
5.302.348  

                     
14.571.184  

                        
20.285.762  

          
40.159.294  

2020 
                      
6.280.484  

                     
24.126.256  

                        
23.657.654  

          
54.064.394  
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MULTIPLICAREA FONDURILOR  
   

   Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanților a aprobat un program al 

multiplicării fondurilor in valoare de 7.350.000 lei, multiplicări din care se reține 

cota de 10 % pentru administrarea fondurilor, conform legislației în vigoare.  

Multiplicarile realizate in anul 2020 (in conditiile majorarii semnificative 

a platilor de protectie sociala si a scaderii dobanzii de referinta a BNR) sunt in 

valoare  de 7.280.319 lei-rezultand un venit aferent CSC de 728.031 lei. 

Dobânda medie ponderată realizată in anul 2020, de către CSC, a fost de 

3.43 %,- la depozite bancare si de 3,76%, la Titlurile de stat, astfel incat dobânda 

medie ponderata a fost de 3.70 %.  

 

Dobanzile repartizate 

 

La data de 31 octombrie 2020 au fost repartizate dobanzi in suma de 5.387.342 

lei, iar la data de 31 decembrie 2020 in suma de 1.164.940 lei - suma totala 

repartizată din multiplicarea fondurilor fiind de 6.552.282 lei. 

Evolutia dobanzilor in raport cu rata inflatiei:  
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IMPLEMENTAREA ACTIVITATII DE FORMARE 

PROFESIONALA 
          

Completarea obiectului de activitate al CSC prin modificarile aduse Legii nr. 

215/1997 prin OUG 32/2020 cu activitati de protectie sociala prin formare 

profesionala a nascut  multe oportunitati pentru membrii CSC, dar si multe 

provocari din perspectiva organizatorica. 

 

Provocarile au inceput in primul rand prin aceea ca extinzand obiectul de 

activitate al CSC legiuitorul nu a prevazut in mod explicit si sursele de finantare a 

acestei noi activitati, motiv pentru care este necesara o noua interventie de 

completare a legii, concomitent cu efortul de identificare a solutiilor existente fie 

cu mijloace financiare proprii ale CSC fie prin accesarea de fonduri europene. 

 

CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR 
 

Fundația Casa de Meserii a Constructorilor (CMC) www.cmc.org.ro este 

organizație neguvernamentală, nonprofit, cu activitate permanentă, înființată în 

anul 2004 de către Casa Socială a Constructorilor împreună cu partenerii sociali 

din sectorul de construcții. 

 

v În anul 2020 CMC a scris pentru partenerii sociali FPSC și FGS Familia 

proiectul „ID Cards for Decent Work in construction” (ID CARDS – Muncă decentă 

în sectorul construcții). Proiectul a fost declarat câștigător iar implementarea 

acestuia a început în februarie 2021. Proiectul este finanțat din fondurile 

norvegiene și este implementat de partenerii: FGS Familia, FPSC și 

Fellesforbundet. 

Proiectul care are drept scop 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. Mai multe informații 

https://forumulconstructorilor.ro/. 

PROTECȚIA SOCIALĂ 

 

 PROGRAM 
2020(90%) 

Realizat 
2020(90%) 

PLATI PROTECTIE SOCIALA  SALARIATI , din 

care :  

       

46.500.000  

       

52.368.351  

 efectuate in  anul 2020        

46.500.000  

       

52.406.701  

 Restituire fd. Platite si neconsumate (se 

scad) 

                      -               38.350  

 

Din fondul de protectie sociala s-au platit in cursul anului 2020 indemnizatii in 

valoare totala de 52.368.351 lei, astfel: 

–in perioada ianuarie-octombrie  suma de 50.485.757 lei , din care: 

a) 40.637.937 lei, pentru conditii nefavorabile de lucru; 

b) 9.886.169 lei, in conditiile starii de urgenta si alerta; 

 -in perioada noiembrie- decembrie suma de 1.920.944 lei 

Numarul de indemnizații acordate in anul 2020 a fost de 28.046, iar indemnizatia 

medie a fost de 1.868 lei pe salariat. 
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În anul 2020, CMC a fost selectată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în 

calitatea sa de Coordonator Național pentru implementarea Agendei Europene 

pentru învățarea adulților pentru a deveni membru in Grupul Național de 

Coordonare privind învățarea în rândul adulților, constituit în cadrul proiectului 

derulat de minister, “Adult learning, a step forward for all”. În cadrul Grupului a 

fost dezbătut în principal proiectul de HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei 

de implementare a principiilor pentru asigurarea calității în domeniul  formării 

profesionale a adulților. 

 

În 2020 CMC a continuat derularea în calitate de partener proiectul Start-Up Plus 

- afaceri de succes în Regiunea Sud-Muntenia. Proiectul s-a finalizat în aprilie 2021 

și a avut ca obiectiv principal: Dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Sud 

Muntenia si imbunătățirea nivelului de competențe manageriale și 

antreprenoriale ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri și ocupare. 

 

CMC este membru al Clusterului Pro-nZEB care este o asociatie non-profit, 

infiintata la inceputul anului 2016, cu scopul de a promova conceptul de clădire 

cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB) în România, în vederea 

reducerii până la eliminare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de 

utilizarea clădirilor, urmărindu-se dezvoltarea cercetării orientate către piață în 

domeniul clădirilor eficiente energetic din Romania. Din Cluster fac parte 

companii, asociaţii şi organizaţii patronale, institute de cercetare şi administraţie 

locală. 
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Participarea CSC in cadrul Asociației Clusterului 

„Technology enabled construction” – TEC 
 

Consiliul de administratie a aprobat prin hotararea din 07 septembrie 2020 

participarea CSC in calitate de membru la constituirea ASOCIAȚIEI CLUSTERULUI 

„TECHNOLOGY ENABLED CONSTRUCTION – TEC", persoană juridică de drept 

privat, pentru a susține transformarea digitală în domeniul construcțiilor, 

managementul inteligent în construcții de la proiectare la exploatare (BIM), 

tranziția către BIM ca standard în construcții, precum și creșterea nivelului de 

tehnologizare și automatizare în construcții, adoptarea de tehnologii avansate și 

folosirea de materiale inteligente. Toate acestea implicand activitati de formare si 

calificare profesionala care asigura cresterea calitatii personalului din sector si 

vizibilitatea CSC in cadrul acestuia. 

 

In cadrul Asociației clusterului „Technology enabled construction – TEC suntem 

parteneri cu Univeristatea Tegnica de Constructii, partenerii sociali FPSC si FGS 

Familia dar si cu alti investitori din sector care sustin inovarea si formarea 

profesionala in vederea cunaosterii si aplicarii noilor tehnologii.  

 

CSC, continuad astfel rolul sau de element central in cadrul unui sistem de 

autoreglementari sectoriale si-a asumat exercitarea vicepreseditiei acestei 

organizatii, postura care fara indoiala va facilita o mai mare vizibilitate a 

organizatiei noastre in randul antreprenorilor de constructii.  

 

CONCLUZIILE  ACTIVITATII  DESFASURATE  IN  2020 
 

 

    In cursul anului 2020 Casa Sociala a Constructorilor a demonstrat inca o data 

misiunea pentru care a fost infiintata : calitate si stabilitate in constructii  precum 

si valorile care ghideaza actiunile organizatiei in raport cu toti jucatorii din 

constructii si anume: incredere, stabilitate, responsabilitate, respect. 

 

In aceasta perioada CSC a reusit sa isi mentina un trend pozitiv care poate fi 

descris in mod succint astfel: 
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ü o crestere semnificativa, cu 120% a numarului de indemnizatii de protectie 

sociala acordate in anul 2020 fata de anul 2019; 

ü cresterea fondului de protectie sociala, realizarile din anul 2020 fiind la 

103,5% fata de program; 

ü depasirea programul de intrari de fonduri aprobat in AGOR, care s-a 

realizat in proportie de 126,61 %. 

ü depasirea veniturilor prognozate prin BVC, la 117,9%; 

ü mentinerea sub control a cheltuielilor, realizate conform programului 

aprobat, 99,8%; 

ü aderarea a 13 societati noi, cu un numar de peste 600 salariati; 

ü CSC a inregistrat in 2020, in conditii de pandemie, un excedent de 942.910 

lei.  

Organizatia se confrunta in continuare cu situatii de risc potential ce pot genera 

dificultati majore:   

v Resurse financiare limitate pentru proiectele publice de constructii in 2020 

si 2021; 

v Nevoia realizarii unei coeziuni a patronatelor la nivel de asociatii si federatii; 

v Nevoia de intarire a partenerului sindical,afectat in egala masura cu 

partenerul de parte patronala de pandemie si de migratia fortei de munca; 

v Necesitatea de completare a Legii nr. 215/1997 cu mentiuni referitoare la 

sursele de finantare a protectiei sociale prin formare profesionala pentru a 

deveni efectiv operationala acesta noua forma de suport social pentru 

membrii CSC; 

v Consecintele imprevizibile generate de pandemia COVID in economie si in 

special in sectorul de constructii, ce pot merge pana la declansarea unui 

fenomen de intrare in insolventa a multor societati membre CSC; 

v Nu in ultimul rand, se poate mentiona riscul generat de impredictibilitatea 

finalizarii proiectului de modificare a Legii nr. 215/1997, introdus  de dl. 

deputat Radulescu, proiect ce se afla in continuare in Parlament. 

 

Partenerii sociali fac eforturi pentru cresterea impactului CSC in sectorul de 

activitate, dezvoltarea serviciilor noastre inclusiv prin popuneri de modificare a  

Legii nr. 215/1997. 

O parte dintre aceste eforturi au fost concretizate si prin incheierea 

Contractului Colectiv de Munca la nivel de sector de activitate intre FGS Familia si 

FPSC, in anul 2020 si prin realizarea in comun a proiectului ID Card in constructii, 

initiat de FGS Familia in anul 2020 si demarat in martie 2021 
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CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR, EXEMPLU DE 

BUNE PRACTICI LA NIVEL EUROPEAN

În combaterea muncii

fără forme legale

În domeniul protecției 

sociale

Fiind recunoscută şi menţionată în 

m a t e r i a l e l e  t e m a t i c e  a l e  I L O  - 

Organizaţia Internaţională a Muncii ca 

sistem de autoreglementare sectorială a 

protecţiei sociale a salariaţilor din 

construcţii.

Fiind recunoscută ca atare în studii şi 

publicaţii de specialitate, indemnizaţiile 

de protecţie socială fiind acordate 

numai  sa lar iaţ i lor  ( cu  contract 

individual de muncă) şi fiind raportate la 

valoarea salariului de bază lunar brut. 

Deschizător de drumuri şi inovator în domeniu, Casa Socială a Constructorilor este singura 

organizaţie paritară de protecţie socială din Europa Centrala şi de Est, creată după 

modelul instituţiilor paritare din alte state membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, 

Franţa, Germania, Italia, Olanda etc.

În zona de servicii 

sociale

CASA SOCIALĂ A
CONSTRUCTORILOR
DIN GRIJĂ PENTRU CONSTRUCTORI

Partener de încredere al 

constructorilor României
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Belgia   FSE-FBZ

Bulgaria   Camera de construcții a Bulgariei

FCIW - Podkrepa   

Germania   SOKA-BAU

Italia   CNCE   

   CASSA EDILE MILANO etc.

   FENEAL UIL, FILLEA CGIL Nationale

   ANCE

Republica   SINDICONS

Moldova   CONDRUMAT

 

  Sindicatul Muncitorilor din Construcții din SerbiaSerbia

Slovenia  Camera industriei de construcții și materiale de construcții 

din Slovenia

Spania  Fundacion Laboral de la Construccion

Ungaria  EFEDOSZSZ

   EVOVZ

  BUDOWLANIPolonia

Kazakhstan  Construction Sector and Housing and Utilities Sector 

Workers Industrial Trade Union

PARTENERI ȘI COLABORATORI

Membru observator al 

AEIP – Asociația Europeană a Ins�tuțiilor Paritare de 
Protecție Socială, 

care însumează 38 de organizații din 27 de țări

CASA SOCIALĂ A
CONSTRUCTORILOR
DIN GRIJĂ PENTRU CONSTRUCTORI

Un acoperiş pentru toţi 

constructorii din România
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organizaţie paritară de protecţie socială din Europa Centrala şi de Est, creată după 

modelul instituţiilor paritare din alte state membre ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, 

Franţa, Germania, Italia, Olanda etc.

În zona de servicii 

sociale

CASA SOCIALĂ A
CONSTRUCTORILOR
DIN GRIJĂ PENTRU CONSTRUCTORI

Partener de încredere al 

constructorilor României
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Belgia   FSE-FBZ

Bulgaria   Camera de construcții a Bulgariei

FCIW - Podkrepa   

Germania   SOKA-BAU

Italia   CNCE   

   CASSA EDILE MILANO etc.

   FENEAL UIL, FILLEA CGIL Nationale

   ANCE

Republica   SINDICONS

Moldova   CONDRUMAT

 

  Sindicatul Muncitorilor din Construcții din SerbiaSerbia

Slovenia  Camera industriei de construcții și materiale de construcții 

din Slovenia

Spania  Fundacion Laboral de la Construccion

Ungaria  EFEDOSZSZ

   EVOVZ

  BUDOWLANIPolonia

Kazakhstan  Construction Sector and Housing and Utilities Sector 

Workers Industrial Trade Union

PARTENERI ȘI COLABORATORI

Membru observator al 

AEIP – Asociația Europeană a Ins�tuțiilor Paritare de 
Protecție Socială, 

care însumează 38 de organizații din 27 de țări

CASA SOCIALĂ A
CONSTRUCTORILOR
DIN GRIJĂ PENTRU CONSTRUCTORI

Un acoperiş pentru toţi 

constructorii din România

17c s continuitate și pecializare pentru onstructori




