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De i este membru fondator al Casei Sociale a
Constructorilor, Patronatul Drumarilor din Romania a fost, chiar de
la început, interesat s - i continue propria sa structur de protecţie
social a drumarilor. În prezent, îns , când peste jum tate dintre
membrii Patronatului sunt membri activi i privilegiaţi ai Casei
Sociale a Constructorilor, dar i beneficiari, constat m cu satisfacţie
c parteneriatul nostru este viabil, productiv, eficient, binevenit i
reciproc benefic.

De aceea, Patronatul Drumarilor sprijin cu
entuziasm iniţiativele i strategiile de dezvoltare ale Casei Sociale a
Constructorilor, ale Consiliului s u de Administraţie, ale
Comitetului Director.
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C  tre: Casa Social a Constructorilor

Protecţia social oferit de Legea 215/1997, prin intermediul Casei Sociale a
Constructorilor, a reprezentat i reprezint an de an o alternativ viabila
trimiterii personalului în omaj, în special pentru societ ţile cu r  spândire
naţional cum suntem noi.

Apreciem corectitudinea i profesionalismul dumneavoastr privind
gestionarea i multiplicarea fondurilor noastre, precum i promtitudinea
dovedit în achitarea sumelor solicitate pentru protecţia social a salariaţilor
no tri.

L  udabil este atenţia deosebit pe care Casa Social a Constructorilor o acord
îmbun  t ţirii permanente a serviciilor oferite membrilor s  i, r  spunzând
necesit ţilor acestora de adaptare la realit ţile în continua schimbare ale pieţei
construcţiilor din România.
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opinia membrilor în timp
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C  tre:

Casa Social a Constructorilor Bucure ti

Prin prezenta v transmitem mulţumiri i aprecierea noastr privind
colaboararea cu Casa Social a Constructorilor, acesta fiind un model de urmat
pentru toţi partenerii.

În fiecare an am apelat la serviciile d care ne-au fost de un
mare i real folos dovedindu- i pe deplin necesitatea i utilitatea, drept urmare i
în acest an am apelat i am beneficiat de serviciile organizaţiei dumneavoastr  ,
ad  ugând un num  r de 588 de salariaţi la cei aproximativ 5.500, care au beneficiat
de protecţie social în iernile trecute.

Colaboararea cu Casa Social a Constructorilor se dovede te a fi
profesionist pentru toate tipurile de societ ţi, cu capital privat, mixt, de stat sau
joint-venture, în aceast ultim categorie încadrându-ne i noi cu societatea Cola
Franţa.

Serviciile puse la dispoziţie de dumneavoastr sunt irepro abile, fapt ce
m “oblig ” s o recomand cu toat c  ldura tuturor celor care pân acum nu au
aderat i apelat la acest gen de servicii.
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2007 a fost, pe de o parte, primul an din
perioada post aderare la spaţiul comunitar, cu toate
provocările sale concurenţiale dar, pe de alta parte, şi
cel de-al zecelea an de activitate continuă a Casei
Sociale a Constructorilor din Romania.

Pe platforma organizaţională a Casei Sociale a
Constructorilor dimensiunile naţionale ale activităţii
curente precum şi activitatea de secretariat operaţional
al SASEC au fost complementate cu activităţi externe
la nivel regional în context comunitar.

Vă adresez invitaţia de a descoperi în paginile
acestui Raport al anului 2007 serviciile pe care Casa
Socială a Constructorilor le generează pentru membrii
săi - firme de construcţii şi pentru resursele lor umane.

Veţi fi informaţi despre stadiul actual şi în
dinamică al activelor financiare, al salariaţilor protejaţi,
al societăţilor sprijinite cu scrisori de garanţie pentru

participări la licitaţii,
al dezvoltării reţelei
t e r i t o r i a l e , a l
m a t u r i z ă r i i
o p e r a ţ i o n a l e a
organizaţiei.

Chiar mai
mult, veţi afla cum
C a s a S o c i a l ă a
Constructorilor s-a
c o n s o l i d a t i n
continuare ca spaţiu
de convergenţă a
i n t e r e s e l o r
partenerilor sociali, locul unde au loc periodic
negocierile contractuale la nivel de ramură, locul unde
se desfăşoară conferinţele noastre de presă, locul unde

mesajul vicepreşedintelui

mesajul preşedintelui

10 ANI DE CASA SOCIALĂ, UN VIITOR
PENTRU SASEC

Mă uit retrospectiv la inceputurile dialogului
social în construcţii. Dau filmul înapoi cincisprezece
ani şi revăd cu ochii minţii cinci ani de foarte mari
frământări, dezbateri, seminarizări şi negocieri, pentru
realizarea Casei Sociale a Constructorilor si
Producătorilor de Materiale de Construcţii.
Neîncrederea în forţele proprii, neîncreder a în
necunoscut, lipsa de voinţă a forţelor politice au fost
factori care au întârziat cinci ani apariţia Casei Sociale
care a pornit în 1993 de la o discuţie între preşedintele
ARACO şi preşedintele FAMILIA CONSTRUCT.
Astăzi Casa Socială este un triumf al societăţii civile
organizate din această ţară. Astazi Casa Socială este un
model al dialogului social în Romania.

Casa Socială a servit în zece ani de zile sute de
mii de oameni şi a sprijinit în afaceri sute de
antreprenori. Casa Socială funcţionează bine,
responsabil şi cu profesionalism. Executivul său este

orientat către servicii
de calitate către
m e m b r i i C a s e i .
Tinerii salariaţi ai
Casei Sociale stau cu
modestie în spatele
a c ţ i u n i l o r ş i
servicilor prompte
c a r e a j u n g l a
membrii noştri.

Casa Socială
a Costructorilor a
devenit deja un
„brand” abreviat
CSC. Dar Casa
S  o  c  i  a  l ă a
Constructorilor face
eforturi continue de îmbunătăţire şi diversificare a
serviciilor sale. Nu doar alocarea promptă a
indemnizaţiei pe timp friguros pentru membrii
persoane fizice şi a scrisorilor de garanţie pentru

e
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s-au semnat anul trecut actele constitutive ale
entităţilor organizaţionale asumate de partenerii sociali
prin Acordul Social Sectorial 2007-2009.

Mai mult, ţinând cont de temperaturile din vara
anului 2007, am descoperit că timpul nefavorabil
pentru activităţile din construcţii nu este numai iarna!
Am convenit de principiu organizarea unui comitet
paritar nou privind impactul schimbărilor climatice
asupra sectorului de construcţii

Perioada de post aderare a extins criza
calitativă şi progresiv cantitativă de personal calificat,
iar gestiunea inteligentă a acestei resurse a devenit o
prioritate curentă acuta.

2007 a permis şi dezvoltarea în continuare a
Casei de Meserii a Constructorilor care a reuşit cu
tenacitate să îşi extindă progresiv atât gama de proiecte
cu finanţare comunitară, cât şi ofertele curente de
cursuri de pregătire managerială pentru sectorul de
construcţii.

Au continuat eforturile noastre pentru
dezvoltarea unui sistem similar de protecţie socială
împreună cu partenerii sociali din Republica Moldova,

cât şi demersurile incipiente pentru promovarea unei
abordari similare în Bulgaria, în baza recomandărilor
OIM.

Finalul de an a însemnat şi pregătirea dosarului
CSC pentru accesul în AEIP, Asociaţia Europeană a
Institutiilor Paritare.

Al zecelea an de existenţă a CSC a fost şi un an
de consolidare a responsabilităţilor sociale
corporatiste asumate la nivelul industriei construcţiilor
din România.

Pentru tot ce s-a întâmplat în 2007 adresez
mulţumirile noastre tuturor celor implicaţi în
proiectul Casei Sociale a Constructorilor, parteneri
sociali, oameni şi societati de construcţii !

Respectul nostru pentru membrii, partenerii şi
prietenii Casei Sociale a Constructorilor !

Laurentiu PLOSCEANU

Preşedinte
25.03.2008

.

antreprenori, dar în ultimii trei ani promovarea si
dezvoltarea serviciilor Casei de Meserii a
Constructorilor au devenit realităţi palpabile.

Casa Socială este un lucru atât de bine făcut
încât nu poate să nu trezească în acelaşi timp admiraţie
şi invidie. Partenerii sociali care lucrează pentru CSC şi
echipa executivă care duc Casa către succes merită
toate laudele şi au obligaţia şi în continuare de a o duce
la performanţă şi a o proteja în acelaşi timp.

Au trecut 10 ani de când voinţa partenerilor
sociali din construcţii a condus la apariţia legii 215 „a
Casei Sociale” în decembrie 1997. Dar legea nu a dat
nici bani, nici alte mijloace pentru realizarea CSC. Totul
a trebuit luat de la zero. Ca pe şantier! Două camere la
sediul Hidroconstrucţia Bucureşti, întâlniri pasionale
pentru închegarea statutului, a regulamentelor de

funcţionare, organigramei, proiectelor imediate,
contabilităţii, planului de servicii, etc. Mult suflet
si minte!

Au trecut 10 ani de servicii bune,
incontestabile, recunoscute şi în plan
internaţional. Casa Socială, ca secretariat comun
după litera Acordului Social 2007 – 2010, s-a
afiliat la Asociaţia Europeană a Fondurilor

Paritare (AIEP) cu sediul la Bruxelles. Afiliaţii AIEP
deţin peste 10% din intreg PIB-ul Uniunii Europene.
Un club select pentru sistemul nostru.

Sistemul nostru, adică cel de Autoreglementări
Sectoriale în Construcţii, definit de Acordul Social
anterior evocat, extinde experienţa acumulată în zece
ani de existenţă CSC şi o extrapolează la un secol de
activităţi SASEC.

Sistemul de Autoreglementări Sectoriale în
Construcţii este bazat pe un sistem de Case şi Comitete
lucrând în sistem paritar, care cuprinde Casa Socială a
Constructorilor (CSC), Casa de Meserii a
Constructorilor (CMC), Casa de Siguranţă în Mediul
de Muncă a Constructorilor (CASIMMCO), Casa de
Concedii a Constructorilor (3C), Comitetul Paritar
pentru Muncitori Migranţi şi Comitetul Paritar pentru
Trusturi Transnaţionale. Toate independente de CSC,
dar în care CSC joacă rolul Secretariatului General.
Toate aducînd noi seturi de servicii importante pentru
antreprenorii şi salariaţii din construcţii.
La multi ani CSC – SASEC

Dan CRISTESCU
Vicepreşedinte - 25.03.2008

Casa Socială a Constructorilor
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Unicul operator privat de protecţie socială din
România

Casa Socială a Constructorilor activează ă naţională fiind
unicul operator privat de protecţie socială din România din
octombrie 1998 ă obţinerea personalităţii juridice.

Legea numărul 215/1997 de înfiinţare a Casei Sociale a fost
publicată în Monitorul Oficial în 22 decembrie 1997.

Organizaţia funcţionează în sistem bipartit, cu participarea
egală a asociaţiilor patronale şi organizaţiilor sindicale
reprezentative din sectorul construcţiilor.

Membrii Casei sunt societăţi cu activitate de construcţii sau de
producere a materialelor de construcţii care au găsit în protecţia
socială acordată prin CSC o alternativă la trimiterea angajaţilor
în şomaj, în anotimpul friguros (1 noiembrie – 31 martie).

Potrivit legii, Casa Socială a Constructorilor gestionează fondul
destinat protecţiei sociale a lucrătorilor din construcţii,
constituit din contribuţia agenţilor economici membri,
contribuţia salariatilor, ca şi din cota legală de 0,5% datorată
Casei de către toţi beneficiarii de investiţii, indiferent de forma
de proprietate şi de sursa de finanţare.

la scar

, imediat dup

Cifre cheie

mil plătite de la înfiinţare
pentru protecţia socială a mai mult de
200.000 de lucrători în construcţii

mil active financiare
disponibile pentru protecţie socială la 1
Noiembrie 2007

scrisori de garanţie

epre-
zentanţi eritoriali
z

72,54

82 69

162

oane RON

oane RON,

pentru participare
la licitaţii, în valoare totală de 10,48 milioane
RON, acordate societăţilor membre în anul
2007, dintr-un total de scrisori de
garanţie bancară în perioada 2001-2007

reprezentanţe teritoriale şi r
t , care acoperă toate

onele ţării

283

2 11

◘

◘

◘

◘

Principalele Obiective

Creşterea numărului de membri şi fidelizarea celor existenţi.

Accentuarea dinamicii finanţării protecţiei sociale, corelată cu îmbunătăţirea colectării fondurilor
specifice.

Dezvoltarea portofoliului de servicii de natură social-financiară pentru societăţile membre.

●

●

●

profilul organ zai ţiei

4

Casa Socială a Constructorilor

10ANI



Raport Anual 2007

c ladrul egislativ

Casa Socială a Constructorilor a obţinut personalitate juridică în baza sentinţei civile nr. 160 /08.09.1998 a
Tribunalului Bucureşti, secţia III Civilă şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu:

(M.Of. nr. 933/13.10.2004)
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea
locuinţelor.

Notă: Detalii vă stau la dispoziţie pe

Legea nr. 215/1997

Precizările nr. 1384/1999

Hotărârea de Guvern nr. 1179/2002

Statutul şi Regulamentele Casei Sociale a Constructorilor.

(M.Of. partea I-a nr. 372/22.12.1997).

(M. Of. partea I-a nr. 337/15.07.1999)
privind modul de constituire şi virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0,5%
din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul general al lucrării, cotă
aferentă Casei Sociale a Constructorilor.

(M.Of. nr. 804/05.11.2002)*

* în 09.01.2008 a fost abrogată şi înlocuită cu Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 ( M.Of.
nr. 48/22.01.2008) privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

Legea nr. 50/1991 republicată

www.casoc.ro

5
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a mdministrarea şi anagementul

Adunarea Generală a Reprezentanţilor

A G Reprezentanţilor (A.G.R.) este organul suprem de conducere al Casei Sociale a
Constructorilor care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii economice şi financiare. Aceasta este
constituită din reprezentanţii partenerilor sociali, pe baza normei de reprezentare, cu respectarea principiului
parităţii.

Laurenţiu Plosceanu
Reprezentant A.R.A.C.O.

Dan Cristescu
Reprezentant F.G.S. FAMILIA

Adrian Florescu
Reprezentant A.R.A.C.O.

Irimie Catargiu
Reprezentant A.R.A.C.O.

Romeo Bogdanovici
Reprezentant A.R.A.C.O.

Andrei Provian
Reprezentant F.N.S.C.M. Anghel Saligny

Reprezentant F.N.S.C.M. Anghel Saligny

Bălăceanu Gheorghe
Secretar General adjunct FGS «Familia»

Director General Ing. Mihai Damian
Expert contabil Ion Manole Director Economic Ec. Ovidiu iescu
Expert contabil Ion Ilie Director Marketing Ing. Constantin Bălinişteanu

dunarea enerală a

Gavril Ciceo

Economist Silvia Bindileu
Il

Consiliul de Administraţie 7

Preşedinte

Vicepreşedint

Membri

Comisia de Cenzori Comitetul Director

la 31 decembrie 200

e
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s aervicii ctuale

7

Protecţia socială

Principalul obiect de activitate al Casei Sociale a Constructorilor este protecţia socială a salariaţilor societăţilor
membre în anotimpul friguros (1 noiembrie-31 martie), angajaţi cu contract colectiv de muncă.

Potrivit legii, indemnizaţia de protecţie socială se acordă proporţional cu perioada de întrerupere a activităţii, pe o
perioadă de cel mult 90 de zile calendaristice şi reprezintă 75% din media pe ultimele 3 luni a salariului de bază brut
(fără sporuri) a angajaţilor nominalizaţi de Consiliul de Administraţie si Organizaţia Sindicală ale societăţii.

Odată cu plata indemnizaţiilor, Casa Socială a Constructorilor virează şi obligaţiile bugetare datorate de societăţii
membre, aferente indemnizaţiilor acordate.

Beneficiarii protecţiei sociale conform prevederilor legale îşi păstrează calitatea de salariat, cu toate drepturile:
vechime, concediu, asigurări etc.

Sursele de constituire a fondului pentru protecţia socială conform prevederilor legale, evidenţiate distinct pe
fiecare membru al Casei în parte, fără transferări de fonduri de la un membru la altul, sunt următoarele:

contribuţia societăţii membre CSC, reprezentând 1,5% din valoarea producţiei de construcţii ,
realizată şi încasată de la beneficiar pentru societăţile din constructii, respectiv din valoarea
producţiei-marfă vandute şi încasate, pentru producătorii de materiale de construcţii, fără
corespondent în devizul lucrării.

Sumele reprezentând contribuţia agentului economic membru al Casei Sociale a Constructorilor se includ în
costuri şi sunt deductibile la calculul impozitului pe profit (conform Legii nr.215/1997 Art.17 alin.3 şi Codului
Fiscal Cap.2 Art.21 (2) lit.g).

contribuţia salariaţilor reprezentând 1% din salariul de bază brut (fără sporuri), condiţie
obligatorie pentru acordarea protecţiei sociale;

o cotă de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul general al
lucrării (Cap.5 pct.5.2.1), cotă datorată de toţi beneficiarii de investiţii (investitori sau
proprietari), indiferent de sursa de finanţare şi de forma de proprietate, chiar dacă executantul
lucrărilor nu este membru al Casei Sociale a Constructorilor;

Dobânda repartizată începând cu data aderării, în funcţie de valoarea sumelor disponibile pe
contul societăţii respective, ca rezultat al plasării tuturor fondurilor existente la Casa Socială a
Constructorilor;

1. Contribuţia agentului economic şi a salariaţilor:

2. Contribuţia beneficiarilor de investiţii:

3. Contribuţia Casei Sociale a Constructorilor:

◘

◘

◘

◘

Casa Socială a Constructorilor
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Excedentul repartizat începând cu anul 2003, in funcţie de viramentele efectuate din cotele de
1% si 1,5%, conform hotărârilor anuale ale AGR, reprezentând cota parte din excedentul
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru administrarea şi funcţionarea Casei;

Sumele alocate din excedent diminuează corespunzător cota de maxim 10% aferentă Casei Sociale a
Constructorilor din viramentele efectuate

Casa Socială a Constructorilor oferă societăţilor membre o multiplicare profesionistă a fondurilor depuse, care
acoperă rata inflaţiei şi este superioară dobânzilor medii la depozite oferite de băncile comerciale.

Colaborăm cu bănci de renume pe plan internaţional, cum sunt: CitiBank, Raiffeisen Bank BRD – GSG precum
şi cu , MKB Romexterra Bank ş omanian nternaţional ank.

Acordarea de scrisori de garanţie în vederea participării la licitaţii, in limita fondurilor depuse, este un alt serviciu
oferit de Casa Socială a Constructorilor începând cu anul 2001 şi apreciat de membri.

Acest serviciu permite societăţilor membre deblocarea de fonduri însemnate pentru finanţarea activităţii.

Dintre societăţile care au solicitat şi au obţinut scrisori de garanţie pentru participarea la licitaţii în perioada 2001-
2007, menţionăm următoarele:

Cota de 0,5% virată de beneficiarii de investiţii, alţii decât cei pentru care membrii Casei au executat lucrări,
avand o vechime mai mare de 5 ani, repartizată începând cu anul 2007, în funcţie de viramentele efectuate din
cota de 1,5% şi de data acestora, conform Art..9.4. din Statutul Casei Sociale a Constructorilor.

Multiplicarea fondurilor

Scrisori de garanţie pentru participarea la licitaţii

, ,
Libra Bank i R I B

◘

◘

Topul primelor 10 societăţi în funcţie
de ărul scrisorilor de garanţie solicitatenum

Hidroconstrucţia Bucuresti
Tunele Braşov
Drumuri şi Poduri Ploieşti
Apasco Măneciu
Drumuri şi Poduri Sf. Gheorghe
Drumuri şi Poduri M Ciuc
Pentaco Bucureşti
Drumuri şi Poduri Buzău
Contransimex B Ploieşti
Sirtrot Adjud

Topul primelor 10 societăţi în funcţie
de valoarea scrisorilor de garanţie solicitate

Hidroconstrucţia Bucureşti
Apasco Măneciu
Drumuri şi Poduri Suceava
Contransimex B Ploieşti
Tunele Braşov
Drumuri şi Poduri Ploiesti
Pentaco Bucureşti
Socot Tg Mureş
Drumuri şi Poduri Buzău
Tajtrans Timişoara

8
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Topul scrisorilor de garanţie acordate în perioada 2001-2007 în
funcţie de numărul şi valoarea acestora
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Lobby

Casa Socială a Constructorilor militează pentru rezolvarea unor probleme de interes comun ale agenţilor
economici cu activitate de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii – membri, prin adoptarea unor
acte legislative favorabile soluţionării acestora.

Alături de patronatele şi sindicatele reprezentative, Casa este implicată atât în construcţia noilor entităti
instituţionale din Sistemul de autoreglementări sectoriale, cât şi în dialogul social privind politicile de ocupare
a resurselor umane, asigurările şi protecţia socială.

În sprijinul membrilor săi, în anul 2007, Casa Socială a Constructorilor împreună cu partenerii săi a avut în
continuare intervenţii concrete pentru modificarea Legii achiziţiilor publice, a H.G. nr.1179/2002 – în
vederea zării legislaţiei pentru cota de 0,5%, pentru plata TVA la încasarea facturilor ş.a.armoni

1
0

Casa Socială a Constructorilor
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Casa Socială a Constructorilor este placa turnantă a întregului Sistem de Autoreglementari Sectoriale în
Construcţii.

Dintre dezvoltările acestui sistem, susţinute financiar, uman, logistic şi oferite membrilor de către Casa Socială a
Constructorilor, fac parte următoarele entităţi instituţionale, ale căror acte constitutive au fost semnate de
partenerii sociali semnatari ai Acordului Social Sectorial pentru Construcţii 2007-2009 la sediul CSC, în data de 23
iulie 2007:

A
Necesitatea înfiinţării Asociaţiei a apărut din dorinţa partenerilor sociali de a găsi cele mai bune modalităţi de
asigurare a plăţii concediilor de odihnă şi a altor servicii colaterale (primele zile ale concediului medical,
bonificaţiile de Paşte, de Crăciun şi de Ziua Constructorului etc.), în planul asigurării protecţiei sociale.

Asociaţia are ca scop menţinerea controlului şi regularizarea fluxurilor lucrătorilor români din construcţii care
muncesc în afara graniţelor şi ale lucrătorilor străini din construcţii care muncesc în Romania.

Asociaţia îşi propune să acţioneze ca instrument de autoreglementare sectorială în domeniul siguranţei în mediul
de muncă, care să contribuie la ameliorarea condiţiilor din sector şi să sprijine eficace activităţile şi acţiunile
Inspectoratului de Stat privind Sănătatea şi Securitatea Mediului de Muncă prin următoarele trei instrumente
specifice :

inspectarea şi controlul nepunitiv ale şantierelor de construcţii şi bazelor
producătorilor de materiale de construcţii;
acordarea de consultanţă societăţilor comerciale din construcţii şi materiale de
construcţii, în domeniul sigurantei în mediul de muncă;
formarea profesională a formatorilor şi a salariaţilor din construcţii şi materiale de
construcţii, în domeniul siguranţei în mediul de muncă.

Asociatia are ca scop să monitorizeze, să dezbată şi să găsească soluţii pentru reglementarea optimă a relaţiei dintre
trusturile transnaţionale şi antreprenorii autohtoni, precum şi în tot ce priveşte legislaţia muncii şi cea comercială

din România.

sociaţia «Casa de Concedii a Constructorilor» (3C)

Asociaţia «Comitetul Paritar pentru Muncitori Migranţi»

Asociaţia «Casa de Siguranţă în Mediul de Muncă a Constructorilor» - CASIMCO

Asociatia «Comitetul Paritar pentru Trusturi Transnaţionale»

Pe lângă aceste servicii, Casa Socială a Constructorilor urmăreşte în continuare posibilitatea introducerii scrisorilor de garanţie
pentru bună execuţie, prin administrarea fondurilor constituite de societăţile membre, cu acceptul beneficiarilor, pentru garanţia
lucrărilor executate.

�

�

�
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Cadru de dialog şi negociere

În cursul anului 2007, Casa Socială a Constructorilor a oferit
partenerilor sociali din construcţii (patronate şi sindicate cu
reprezentativitate la nivel de ramură) cadrul de dialog şi
negociere pentru următoarele acţiuni:

întâlniri cu delegaţii din ţară şi străinătate;
conferinţe de presă şi mese rotunde;
finalizarea negocierilor şi semnarea, în data de 23
noiembrie, a Contractului Colectiv de Muncă al
ramurii de Construcţii pe anii 2008-2009;
discutarea altor proiecte importante pentru
alinierea sectorului construcţiilor din Romania la
cadrul instituţional european.

De asemenea, în anul 2007, Casa Socială a
Constructorilor a participat la numeroase acţiuni de
impact ale partenerilor săi, cum au fost:

Conferinţa Naţională ARACO de la Sinaia, din 22
martie;

Conferinţele regionale ARACO de la Cluj-Napoca şi
Iaşi;

Festivitatea de decernare a distincţiilor Trofeul
Calităţii ARACO - Ediţia a XIII-a;

Vizita reprezentanţilor FGS Familia la Chişinău, având ca
obiectiv promovarea mai susţinută, de către partenerii sindicali
moldoveni, a proiectului de înfiinţare a Casei Sociale a
Constructorilor din Republica Moldova

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Consiliul Naţional al FNSCM «Anghel Saligny» de la Baia Mare,
din 17-19 octombrie;

Seminare şi simpozioane organizate de ARACO şi Casa de
Meserii a Constructorilor, împreună cu partenerii lor de peste
hotare.

Semnarea Contractului Colectiv de Muncă
2008-2009

Participarea CSC la festivitatea
decernării Trofeului Calităţii

ARACO editia a XIII a

Conferinţă de presă la sediul
Casei Sociale a Constructorilor

acţiuni comune

1
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Relaţii internaţionale

Casa Socială a Constructorilor şi-a intensificat preocupările
şi a marcat paşi concreţi pentru extinderea colaborării cu
antreprenorii străini din sectorul construcţiilor, prezenţi pe
piaţa romanească.

În cei 10 ani de funcţionare, Casa Socială a Constructorilor a
dezvoltat relaţii de colaborare cu organisme paritare
similare din Italia (cu Cassa Edile di Mutualita ed Assistenza
din Milano, Torino, Roma, Varese, Veneţia), din Belgia (cu
Fonds de Securite d’Existence des Ouvriers de la
Construction şi cu CNAC-NAVB – Comite Naţional
d’Action pour la Securite et Hygiene dans la Construction),
din Germania (SOKA-BAU) ş.a.

De asemenea, Casa Socială a Constructorilor a primit
la sediul său vizita a numeroase delegaţii patronale şi
sindicale din Italia, Germania(HVB), Belgia, Ungaria,
Republica Moldova ş.a., ca şi a reprezentantilor unor
organizaţii cum sunt Organizaţia Internatională a
Muncii sau BiW Hessen-Thuringen (Germania).

La solicitarea Organizaţiei Internaţionale a Muncii,
Casa oferă, de mai mulţi ani, sprijin partenerilor
sociali din construcţii de la Chişinău, în vederea
finalizării proiectului legislativ şi promulgării, foarte
probabil în cursul anului 2008, a legii de înfiinţare a
Casei Sociale a Constructorilor din Republica
Moldova.

Ca şi în anii anteriori, în 2007 Casa Socială a Constructorilor a fost co-organizator al unor evenimente pe
teme de mare actualitate, cu participare internaţională, cum este dezbaterea «Soluţii privind scăderea
deficitului de forţă de muncă din construcţii, prin creşterea productivităţii muncii şi dezvoltarea unui
management performant», găzduită de hotelul «IBIS Palatul Parlamentului» în data de 18 decembrie 2007, cu
participare olandeză.

Vizita delegaţiei patronatului german
din construcţii (HVB)
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c m casa de eserii a onstructorilor
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î î â ăţ î
ş ăţ asei

ă ţ ă
î ţ î ţ

(CMC) ă

Venind n nt mpinarea necesit ilor n
cre tere ale societ ilor membre ale C de calificare
profesional a angaja ilor, Casa Social a
Constructorilor a nfiin at n august 2004 funda ia Casa
de Meserii a Constructorilor , al c rei unic
fondator este.

Principalele activităţi desfăşurate de Casa de
Meserii a Constructorilor pe parcursul anului 2007
sunt:

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor a
continuat să funcţioneze conform scopului iniţial
pentru care a fost înfiinţată, anume acela de a participa
la dezvoltarea condiţiilor necesare asigurării unei forţe
de muncă moderne şi competitive. În acest sens, în
perioada mai 2007 – februarie 2008, CMC a participat
l a P r o i e c t u l P h a r e 2 0 0 4 E u r o p A i d /
121949/D/SV/RO de elaborare a Cadrului Naţional
al Calificărilor implementat de CNFPA (Consiliul
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor) cu
asistenţă tehnică din partea CINOP - Olanda. În
program au fost implicaţi mai mult de 20 de specialişti
în construcţii, recomandaţi de Comitetul Sectorial.
CMC a participat la acest proiect cu un formator, în
calitate de expert local, şi cu 7 experţi sectoriali.
Rezultatele proiectului pentru sectorul construcţiilor
sunt actualizarea metodologiilor de elaborare a
calificărilor profesionale şi elaborarea a 15 calificări.

Totodată, CMC a continuat să organizeze şi să
deruleze programe de perfecţionare profesională în
d o m e n i u l m a n a g e m e n t u l u i g e n e r a l , a l
managementului de proiect şi cel al contractelor
(FIDIC). De asemenea, mai pot fi menţionate şi alte
proiecte importante, cum ar fi:

A.

RO2003/005-
551.05.03.02.050, implementat de CMC în parteneriat
cu S.C. Hidroconstrucţia S.A. şi cu Sucursala Siriu a
Hidroconstrucţia, s-a finalizat la 27 februarie 2007 şi a
fost raportat către Autoritatea Contractantă până la
finalul lunii martie 2007. În cadrul acestui proiect:

A fost elaborat standardul ocupaţional
pentru ocupaţia de miner în subteran pentru
construcţii (ocupaţie nou introdusă in COR) şi
actualizat cel pentru dulgher.

Au fost organizate cursuri de calificare
pentru cele două ocupaţii, cursuri în care au fost
cuprinşi iniţial mai mult de 50 de cursanţi.

Au fost formaţi 20 de formatori şi
instructori de practică dintre specialiştii S.C.
Hidroconstrucţia S.A.

B.

s-a deschis oficial în cursul lunii ianuarie 2007.
În cadrul acestui proiect s-a derulat un curs de
perfecţionare în managementul construcţiilor, de 186
de ore, curs care a fost susţinut de lectori din România
şi Belgia. La curs s-au înscris 50 de participanţi, acesta
derulându-se în cadrul Universităţii Tehnice de
Construcţii Bucuresţi, o dată la doua saptămâni. În
prezent acest curs s-a finalizat, din cei 55 de
cursanţi, 44 fiind examinaţi şi obţinînd certificate
de absolvire, 5 dintre aceştia calificându-se pentru
o vizita de studiu de 4 zile în Belgia, care va avea
loc la jumătatea lunii mai 2008.
De asemenea, în cadrul acestui proiect, în cursul
lunii februarie 2007, a avut loc un seminar de
transfer de know-how privind legislaţia,

Proiectul Phare 2003 – Coeziune Economică şi Socială,
Dezvoltarea resurselor umane - „Instruire după standarde
europene în domeniul construcţiilor”,

Proiectul realizat în parteneriat cu VCB (Asociaţia
Flamandă a Antreprenorilor din Construcţii), VIC (Camera
Flamandă a Inginerilor), ARACO şi cofinanţat de Guvernul
Flamand

�

�
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activitatea specifică şi formarea profesională privind
sănătatea şi securitatea muncii, susţinut de 4 lectori
belgieni şi de unul din România. Tot în cadrul acestui
proiect a avut loc în luna iunie, la Cluj, un seminar de
transfer de know-how privind activitatea patronală din
Belgia, dedicat membrilor ARACO, la care au fost
invitaţi şi reprezentanţi ai federaţiilor sindicale de
ramură.

C.

- în luna aprilie 2007, un curs de pregătire pentru
accesarea FSE, fiind prezenţi 16 cursanţi recomandaţi
de ARACO şi de Camera de Construcţii din Bulgaria.
- în luna octombrie 2007, un curs de transfer de
know-how pentru activitatea patronală, organizat de
CMC pentru membrii ARACO.

D.

, desfăşurat de CMC în
parteneriat cu S.C. IMSAT S.A. Bucureşti, beneficiarul
proiectului fiind S.C. IMSAT S.A. – sucursala Piatra
Neamţ. Acest proiect a pus bazele în cadrul S.C.
IMSAT S.A. ale unui centru de evaluare a
competenţelor pentru meseriile de electrician în
construcţii şi sudor în construcţii.

E.
, în

care CMC a fost partener al S.C. ROMARKETING
S.R.L. Oradea, oferind formare profesională şi
asistenţă tehnică pentru înfiinţarea, la Oradea, a unui
centru de evaluare pentru mai multe ocupaţii din
domeniul vânzărilor şi al managementului de proiect.

F.

, pentru partenerul român Unitatea
Executivă pentru Finanţarea Invăţământului
Superior şi a Cercetării Stiinţifice Universitare
(UEFISCSU). Rezultatele au constat în 4 module
de formare a unor competenţe fundamentale
(leadership, managementul timpului, munca în
echipă, negociere) şi instruirea unui grup de 30 de
persoane pentru aceste competenţe. Modulele de
training s-au desfăşurat în perioada 16 februarie –
10 martie 2007, având o durată totală de 62 de ore.

Ceremonia de închidere a cursurilor şi acordarea
diplomelor de participare au avut loc în data de 27
martie 2007.

G. În ianuarie 2008, CMC, împreună cu partenerii
săi – S.C. Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti,
Hidroconstrucţia S.A. Sucursala „Olt Superior” şi S.C.

Extins S.R.L. – a început implementarea unui

– care vizează formarea
continuă a adulţilor în domeniul construcţiilor. În acest
proiect, partenerii îşi propun să desfăşoare cursuri de
calificare în meseriile de zidar, fierar-betonist şi
dulgher, precum şi cursuri de perfecţionare în
domeniul managementului proiectelor, pentru
salariaţii din regiunea Sud - Vest Oltenia.

În anul 2007, CMC a continuat seria cursurilor
de perfecţionare, printre care amintim

. Totodată,
CMC a obţinut autorizarea CNFPA pentru a derula
cursuri de 40 şi 80 ore pentru Persoană desemnată cu
activitatea de SSM la nivelul companiei şi de 90 ore
pentru Coordonator SSM pentru şantiere temporare si
mobile, fiind realizate două sesiuni de formare pentru
Persoana desemnata cu activitatea de SSM la nivelul
companiei. Ca o completare la acest demers, CMC a
realizat traducerea şi tipărirea manualului de
“Securitatea şi sănătatea muncii pe şantierele de
construcţii” editat de Organizaţia Internaţională a
Muncii.

Cu sprijinul Biroului de la Budapesta al ILO au avut
loc:

Proiectul Phare 2004 „Evaluarea si Certificarea
competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale pentru
muncitorii din construcţii”

Proiectul Phare 2004 „Crearea centrului de evaluare
de competenţe pentru ocupaţii manageriale şi de vânzări”

Începând cu 2006, CMC a lansat programul de
acordare de servicii de formare profesională şi elaborare de
module de curs în cadrul Proiectului Leonardo da Vinci
FORTIUS

nou proiect
Phare din cadrul Programului de Coeziune Economică şi
Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea
învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi
recalificarea forţei de muncă

cursul de
management de proiect şi pe cel de contracte FIDIC
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membrii casei

Membrii Casei Sociale a Constructorilor sunt agenţi economici cu activitate de contrucţii-montaj şi de producere
a materialelor de construcţii ărime: foarte mari, mari , mijlocii şi mici.

Casa Socială a Constructorilor numără în prezent ca membri 73 de societăţi, care însumează peste 40 din
totalul salariaţilor din ramurile construcţii şi rialelor de construcţii.

La sfârşitul anului 2007, numărul membrilor cu fonduri depuse pentru protecţie socială a crescut faţă de anul
anterior de la 319 societăţi la 322 de societăţi, însumând 2 387 salariaţi.

păstrează trendul crescător al numărului de salariaţi ai membrilor Casei cu fonduri depuse pentru protecţie
socială în condiţiile schimbărilor structurale datorate aderării ţării noastre la Uniunea
Europeană, reorganizării activităţii societăţilor membre, a dispariţiei tăţi compensată de aderarea şi
activarea financiară a altor societăţi, precum şi amplificării fenomenului de migraţie în străinătate a forţei de
muncă din cadrul sectorului.

din toate grupele de m
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producerea mate
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Regiunea 9SUD EST- 4 firme+1 sucursală
Regiunea 7NORD EST- 5 firme + 1 sucursală

Regiunea CENTRU 34- firme + 1 sucursală
Regiunea 18SUD VEST- firme + 4 sucursale Regiunea 40BUCUREŞTI -  ILFOV - firme

Regiunea SUD- 44 firme + 1 sucursală

Regiunea 5NORD VEST- 3 firme + 1 sucursală
Regiunea 2VEST- 4 firme + 2 sucursale
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Distribuţia Teritorială a Membrilor F D P ţie Socialcu onduri epuse pentru rotec ă

La 10 ani de la începerea activităţii, Casa Socială a Constructorilor are membri ţie
social în toate judeţele ţării*. Harta este structurată pe cele 8 regiuni de dezvoltare economică.

cu fonduri depuse pentru protec
ă
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repere economico-financiare

Intrări de Fonduri în 2007

Nivelul activelor

anul

În anul 2007, nivelul intrărilor de fonduri din sursele prevăzute de Legea Nr. 215/1997 a fost de 7,43 milioane
RON, reprezentând o creştere de 110,2% faţă de anul 2006, defalcarea pe tipuri de surse fiind următoarea:

milioane lei reprezintă intrări din cota de 1% din salariul de bază brut al salariaţilor
societăţilor membre ale Casei Sociale a Constructorilor

reprezintă intrări din cota de 1,5% din producţia realizată şi încasată a societăţilor
de construcţii sau din producţia marfă vândută şi încasată a societăţilor producătoare de materiale de
construcţii, membre ale Casei Sociale

reprezintă intrări din cota de 0,5% din valoarea devizului de construcţii de la
beneficiarii de investiţii (investitori sau proprietari)

obţinute din multiplicarea fondurilor

În cei aproape 10 ani de la înfiinţare, activele Casei Sociale a Constructorilor au înregistrat o evoluţie ascendentă,
în ceea ce priveşte intrările de fonduri şi multiplicarea acestora.

3
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Protecţia Socială

Fondul destinat protecţiei sociale reportat la sfârşitul anului 2006 pentru anul 2007 a fost de 68,95 milioane lei,
reprezentând o creştere de 1,36 ori faţă de fondul reportat la 31 decembrie 2005 şi de 3,19 ori faţă de cel reporat la
sfârşitul anului 2002.

Dinamica fondurilor
pentru protec
(m ioane

disponibile ţie socială
il lei)

1998

1998
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0,38

2,50
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13,33

21,64
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38,74

50,83

68,95

91,92

3,11 7,27 14,04 22,21 30,51 40,62 52,48 71,43 96,97

1999

1999

2000

2000

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

Dinamica activelor -200 (m ioane )1998 7 il lei

În anul 2007, activele Casei Sociale a Constructorilor au înregistrat o creştere 5,75% faţă de 2006.de 3 anul

În anul 200 , valoarea medie a indemnizaţiei pentru un salariat a fost de 5 lei, în ă cu 1,37% faţă de
anul 200 , când suma medie plătită pe salariat a fost de 512,9 lei.

Scăderea valorii indemnizatiei medii în anul 2007 faţă de anul 2006 se explică prin schimbarea structurii
numerice şi salariale a societăţilor membre CSC care au acordat protecţie socială în anul 2007.

7 05 sc dere
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Dinamica protecţiei sociale acordate conform Legii 215/1997

fig.3

număr salariaţi

Dinamica protecţiei sociale acordate de Casa Socială a Constructorilor în condiţiile Legii nr.215/1997 este
ilustrată de:

dinamica fondurilor de protecţie socială plătite membrilor Casei (fig.2)
evoluţia numărului de salariaţi ai societăţilor membre pentru care s-a solicitat protecţie socială

prin Casa Socială a Constructorilor (fig.3)

Acesta este funcţie de decizia Consiliilor de Administraţie ale societăţilor membre, de condiţiile
meteorologice ale fiecărui an, de amplasamentul şantierelor, de stadiul lucrărilor ş.a.
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Ponderea plasamentelor n 200î 7

Pe de o parte, în anul 2007, activele Casei Sociale a Constructorilor au fost plasate, ca medie anuală, în
proporţie de 72,04% în depozite bancare, 14,50% în titluri de stat şi obligaţiuni, 13,08% în titluri de participare
(unitaţi de fond şi acţiuni) şi 0,38% altele (fig. 4).

Pe de altă parte, rezultatul sumelor plasate provine în proporţie de 71,47% din depozite bancare, 2,8%din
titluri de stat şi obligaţiuni, 25% din titluri de participare (unităţi de fond şi acţiuni) şi 0,65%din dividende şi altele
(fig. 5).

Nivelul dobânzilor repartizate de Casa Socială a Constructorilor membrilor săi a urmat trendul descrescător al
pieţei, menţinându-se totuşi la un nivel superior faţă de rata inflaţiei şi de dobânzile medii oferite de principalele
bănci comerciale.

Multiplicarea Fondurilor

depozite bancare

titluri de stat
şi obligaţiuni

titluri de
participare

alte plasamente

fig.4

14 5, 0%

13,08%

0,38%

7 , %2 04

fig.5

71,47%

25,00%

2,88%

0,65%

Dinamica multiplicărilor repartizate membrilor
în comparaţie cu inflaţia

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

rata multiplicărilor repartizate
inflaţie

74,4

129

40,6

54,8
57,6

40,7

50,7

30,3 27,9

17,8
23,4 26,9

17,7 14,3
8,69,3

14,1
4,9

12,6 *

* ţine şi
dobânda aferentă
anului 2007 a
plasamentelor
iniţiate în 2007 cu
scadenţă în 2008.

Con

6,6
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Excedentul repartizat

La Adunarea Generală a Reprezentanţilor din anul 2003 s-a hotărât repartizarea anuală a unei cote din
excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli al Casei Sociale a Constructorilor în funcţie de cotele de 1% şi
1,5% virate de membrii Casei.

Conform hotărârii AGR din anul 2007, valoarea cotei din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli al Casei
Sociale a Constructorilor aferentă anului 2006 repartizată membrilor a fost de 197.895 lei.
Sumele alocate din excedent pentru protecţia socială a salariaţilor membrilor CSC

Cota de 0,5% repartizată

Conform hotărârii AGR din anul 2007 si conform articolului 9.4 din Statutul Casei Sociale a Constructorilor,
valoarea cotei de 0,5% repartizată membrilor în funcţie de viramentele din cota de 1,5% aferente anului 2006
a fost de 1,974 milioane lei, iar rata de alocare a fost de 20,55%.

23
0.

22
7

12
6.

57
2

18
2.

13
8

19
7.

89
5

2003

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2004 2005

2

3,5
40

1.508
283 664 909

10.476

3
32 22

36
26

162

2006

Dinamica cotei excedentului
repartizat membrilor (lei)

Dinamica scrisorilor de garanţie acordate

excedent repartizat
mii lei

valoare (mii lei)
număr

Casa Socială a Constructorilor
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Scrisori de garanţie pentru participare
la licitaţii

În cei 10 ani de activitate şi în cei 7 ani de când
Casa Socială a pus la dispoziţia membrilor săi acest
serviciu s-au acordat un număr de 283 de scrisori
în valoare totală de peste 13,75 milioane lei.

În anul 2007 numărul scrisorilor de garanţie
pentru participare la licitaţii acordate de Casa
Socială a Constructorilor membrilor săi a crescut
spectaculos atingând numărul record de 162, ceea
ce reprezintă 57% şi respectiv 75% din numărul şi
respectiv valoarea totală a scrisorilor acordate.
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Comisia de cenzori a Casei Sociale a Constructorilor alcătuită din:

Ec. Ion Manole - expert contabil cu carnet nr.5622/1996 Fil. Buc.
Ec. Ion Ilie - expert contabil cu carnet nr. 277/ 1996 Fil. Argeş.
Ec. Bindileu Silvia - economistă

a procedat în conformitate cu prevederile L.215/1997 şi ale statutului C.S.C. la verificarea şi certificarea bilanţului
contabil la data de 31 decembrie 2007.

În ceea ce priveşte inventarierea anuală a patrimoniului, aceasta s-a efectuat în perioada 27-29 decembrie 2007
potrivit prevederilor ord. MF nr. 1753/22.11.2004 referitor la efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de
pasiv ale entităţii şi în baza Deciziei emise de CSC nr. 1916 bis /17.12.2007 prin întocmirea listelor de
inventariere pe fiecare loc de existenţă şi pe fiecare utilizator, nereieşind diferenţe în plus sau în minus, soldul
faptic fiind egal cu cel scriptic.
Anterior inventarierii prin decizia nr. 1835/27.11.2007, s-a stabilit casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de
inventar, amortizate integral şi uzate fizic şi moral.
Operaţiunile s-au înregistrat cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă având la bază documente pentru fiecare
fel de cheltuieli, drepturi, obligaţii de plată, evoluţia veniturilor şi stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt
reflectate corect în balanţele de verificare lunare, sondajele efectuate de Comisia de cenzori nu au surprins aspecte
de neconcordanţă între evidenţele analitice şi sintetice.

Întocmirea bilanţului contabil s-a făcut pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice cu respectarea
prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi "Planului de conturi pentru persoanele juridice fără scop lucrativ”
şi a normelor metodologice de utilizare a acestuia aprobate prin O.M.F nr. 1829/2003 privind aprobarea
Reglementărilor Contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

C.S.C. a desfăşurat în cursul anului 2007, pe lângă activitatea de bază, şi activitate economică prin realizarea
de venituri financiare din titluri de participare şi tranzacţii la B.V.B. cu acţiuni obţinând profit net impozabil în
valoare de 1.150.089 lei , suma pentru care s-a plătit impozit pe profit în valoare de 217.625 lei.

Activitatea în anul 2007 s-a desfăşurat pe baza Bugetului de Venituri şi Cheltuieli (B.V.C.) aprobat de Adunarea
Generală a Reprezentanţilor şi a Programului de protecţie socială pe anul 2007 şi a constat în principal în
gestionarea patrimoniului C.S.C., a fondurilor destinate protecţiei sociale, funcţionarii şi administrării C.S.C.

Rezultatul exerciţiului încheiat la 31.12.2007 a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate şi reprezintă un
excedent total în suma de 1.713.164 lei stabilit ca diferenţa între veniturile şi cheltuielile efectuate pentru
administrarea C.S.C. pe anul 2007, din care 563.075 lei din activitatea nonprofit şi 1.150.089 lei din activitatea
economică.

Comisia de cenzori certifică prin prezentul raport datele din Situaţiile financiare ale Casei Sociale a
Constructorilor , pentru exerciţiul încheiat la 31.12.2007.
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Ca o treaptă a consolidarii prezentei Casei Sociale a Constructorilor la nivel national, la 1 iunie 2007 s-au infiintat
simultan primele doua reprezentante teritoriale ale CSC, la Cluj si la Iasi. Acestea sunt asteptate sa-si intensifice
rolul pe plan regional si contributia la rezultatele Casei Sociale a Constructorilor.

O preocupare constanta a fost dezvoltarea retelei de reprezentanti teritoriali, in sprijinul membrilor si al
indeplinirii obiectivelor CSC.

Colaborarea stransa cu ARACO, cu FGS Familia si cu FNSCM «Anghel Saligny» si participarea la numeroase
actiuni comune in teritoriu au favorizat contactul nemijlocit si prezentarea portofoliului de servicii al Casei Sociale
a Constructorilor catre societatile de constructii romanesti si straine, cum sunt cele organizate in clusterele de la
Cluj-Napoca şi de la Craiova sau din zone mai slab reprezentate in randul membrilor CSC cum sunt Valcea,
Mehedinti, Baia Mare, Tulcea, Alba Iulia, Iasi, Sibiu, Constanta s.a.

Prin cresterea, in continuare, a numarului de reprezentanti teritoriali, ca si a nivelului lor de pregatire, urmarim
intarirea relatiei cu membrii, facilitarea accesului acestora la serviciile oferite de CSC si cresterea numarului de
aderari.

Pe parcursul anului 2007, Casa Socială a Constructorilor a avut un număr de 11 reprezentanţi teritorial.

Principalele zone de responsabilitate sunt marcate pe hartă.

Viorel Nistor
Tel.: 0747 061 169

Dorin Martin
0747 061 174Tel.:

George Condrea
0747 061 172Tel.:

Liviu Popesc
Tel.:

u
0747 061 175

Mariana Iacobescu
0747 061 173Tel.:

Adrian Opriş
47 061 181Tel.: 07

Sibiu Alexandru Dobrescu
0747 061 186Tel.:

Bacău

reţeaua teritorială

Casa Socială a Constructorilor
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Sediul Central

Conturi bancare

Echipa

Bucureşti, Sector 1, Str. Episcopul Timuş, Nr. 25, cod po 011611
Tel: (021) 89 02; 83 42; 62 35
Fax: (021) 80 23
E-mail: office@casoc.ro
Web site www.casoc.ro

N

* Contul Reprezentanţilor Teritoriali ai Casei

Informaţii detaliate privind planul de protecţie socială, bugetul de venituri şi cheltuieli, planul de
investiţii şi alte informaţii se gasesc pe site-ul Casei Sociale a Constructorilor

Echipa care a realizat raportul anual 2007 al Casei Sociale a Constructorilor a fost coordonată de

ş şi Adrian Zamfir

ştal
317 316 317
300

:

RAIFFEISEN BANK S.M.B. RO 46 RZBR 00000 6000 333 41 34

CITIBANK* RO 17 CITI 000 0000 82 50 65 008 RO

B.R.D. - G.S.G. Sucursala Academiei RO 53 BRDE 410 SV 19 7557 141 00

:

Raluca Lup an

www.casoc.ro

informaţii utile



Raport Anual 2007
2
6

Casa Socială a Constructorilor

Judeţ
Bucureşti

Arad

Argeş

Bacău

Bihor

Bistriţa Năsăud

Botoşani
Braşov

din care 2007-2008
4.433.828,00

662.315,00
48.683,00

75.923,00
142.235,00
10.396,00

64.877,00
65.942,00
64.224,00

4.256,00

990,00

514.419,00

36.227,88

188.527,00
69.045,00

60.128,18

146.844,00

78.144,00
158.517,00

224.238,00
9.137,00

:Denumire
Hidroconstrucţia
Energoconstrucţia
CCCF
Teleconstrucţia
Cominco
Pentaco
ISAF
Construcţii Erbasu
TIAB
SCT
Erbasu Total Construct
Erbasu Edil Construct
Erbasu General Construct
Soced
Coref
Omnico
Inscut
GIP Grup
Manconstruct
Transport Gherase
Consit
Tehnodomus
Conar
ICIM
Arcons
Cimvest
Argecom
Drumarg
Someco
Premeco
Alconep
Conimpuls
Conextrust
Conbac
Elex
Unic General Constructor
Crişana Cons
Repcon
Marconst
Lucrări Drumuri şi Poduri
Concid
ACI
Ozon & Co
Rotconi
Tunele
Duplex
Izocon
Bravcof

Cumulat 1998-2008
22.087.708,11
5.379.052,37
2.211.753,93
2.196.201,43

352.889,53
341.605,32
331.333,21
297.630,38
292.119,59
253.219,62
185.755,81
172.876,76
171.414,90
167.852,19
54.594,86
48.215,98
43.954,67
24.152,72
20.734,42
12.146,20
2.519,14

741.868,69
215.329,63
150.099,21
138.627,88

3.015,63
279.153,39
235.056,94
65.395,48
39.753,00

562.854,95
274.108,77
175.666,43
116.634,36
81.563,48
72.000,00

478.022,00
382.908,00
231.265,72
840.826,17
126.898,00
76.694,68
42.472,01
48.457,23

1.920.819,70
65.103,30
29.176,52
25.998,37

Localitate
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Arad
Arad
Arad
Arad
Arad
Piteşti
Piteşti
Piteşti
Piteşti
Târgu Ocna
Bacău
Bacău
Bacău
Oneşti
Bacău
Oradea
Oradea
Marghita
Bistriţa
Bistriţa
Bistriţa
Bistriţa
Botoşani
Braşov
Făgăraş
Braşov
Braşov

membrii care a acordat protecţie
socială în perioada 2001-200

u
7

10ANI
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Brăila

Buzău

Caraş Severin

Călăraşi
Cluj

Constanţa

Covasna
Dâmboviţa
Dolj

Galaţi

Gorj

Harghita

Hunedoara

Iaşi

Ilfov

Maramureş
Mureş

72.579,00

119.390,00

24.095,00

1.365,00

157.263,00

229.941,00

36.806,00

232.262,00
18.539,00
18.954,42

131.691,00

64.486,00

1.347.364,00
144.753,00

56.353,00
25.124,00

35.818,00

Reb Comtel
SFAN
Drumuri şi Poduri
Armax
Organizaţia Cooperativă Constructorul
Concifor
Drumuri şi Poduri
Conloc
Construct 102
Drumuri şi Poduri
Orcons 108
Construct 104
Cristicons
Drumuri şi Poduri
Acomin
ACSA
IFCAR
Zortec Plus Telecom
Litoral Construct
TEL Electro
Argos
RICO
Utiltrans
Arconi Star
Drumuri şi Poduri
Soc Coop Pe Acţiuni Constructorul
Tcif
Construcţii Feroviare
Independenţa
Construcţii Montaj 1
Dedal Bahamat
Castru
Vega 93
Arcada Company
Unicom
ACMM
Macofil
Terra
Drumuri şi Poduri
Drumuri şi Poduri
Exbeton
Direcţia Judeţeană A Drumurilor
Foricon
Almo Construct
Termorep
Condor
CIF
CF Iasi Grup Colas
Construcţii Hidrotehnice
Constructii Feroviare Moldova
Lucrări Drumuri şi Poduri
Compania Pentru Constructii Alex
Somaco
Ivesa
Electroconstrucţia Elco Ilfov
Iridex Group Construcţii
Intracom
Drumuri şi Poduri

.

7.325,00
2.480,00

938.558,91
26.463,74
5.211,43

579.121,55
172.226,16
19.343,10

231.878,87
59.631,77
36.815,91
12.862,46
3.000,00

125.840,34
278.391,63
218.478,99
76.072,24
26.340,80

712.998,14
330.410,56
289.792,00
104.591,70
86.999,57
45.000,00

788.594,00
40.053,80

232.262,00
180.868,60
97.743,00
37.719,83

250.769,28
150.036,50
131.691,00
34.734,02
15.570,03
93.174,38
56.279,78
88.814,27
79.274,70
60.370,00
21.295,00

1.381.868,41
321.905,09
175.201,14
35.217,52
12.122,00
1.533,00

5.899.080,46
848.878,51
182.035,69
175.007,00
81.061,80
43.765,89
16.377,04
30.735,50
25.131,14
82.147,31
34.826,03

Braşov
Braşov
Brăila
Brăila
Brăila
Buzău
Buzău
Râmnicu Sărat
Caransebeş
Reşiţa
Oţelu Rosu
Băile Herculane
Reşiţa
Călăraşi
Cluj Napoca
Câmpia Turzii
Cluj Napoca
Cluj Napoca
Constanţa
Constanţa
Cernavodă
Constanţa
Constanţa
Constanţa
Sfântu Gheorghe
Târgovişte
Craiova
Craiova
Craiova
Craiova
Galaţi
Galaţi
Galaţi
Galaţi
Galaţi
Târgu Jiu
Târgu Jiu
Miercurea Ciuc
Miercurea Ciuc
Odorheiul Secuiesc
Gheorgheni
Deva
Deva
Deva
Hunedoara
Deva
Deva
Iaşi
Iaşi
Iaşi
Iaşi
Iaşi
Iaşi
Iaşi
Bucureşti
Voluntari
Baia Mare
Târgu Mureş
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Neamţ

Prahova

Satu Mare

Sălaj
Sibiu

Suceava

Teleorman

Timiş

1.719.930,00

133.368,00

7.671,00

19.627,00

54.055,00

85.766,00

72.906,00
45.425,00

53.630,00

11.806,31

65.059,00

Consor
Sut Mureş
Cosut
Drupo
General Construct
Electroconstrucţia Elco
Cristian
PIMI
Apasco
Contransimex B
Drumuri şi Poduri
Fibec
Edilconst
Proconstruct
Soletans Cons
ICIM (Novainvest)
Bega Ermat
Fibec Holding
Indserv
Orion Construct
Energopetrol
Comet
Esra
Beta Cim
Construcţii Reparaţii
RA Judeţeană de Drumuri
Construcţii Montaj
Viitorul
Samcif
Drumuri Judeţene
Drumuri şi Poduri
Construcţii
Cema
Sinecon
Grup Consult
Cominco Bucovina
Consir
RA Drumuri şi Poduri
Recons
Consim
RSG Reparaţii Stradale Generale
Citex
Loial Impex
Agacon
Civica Grup
Construcţii Feroviare
Benzot Har
Nord Construct
Electroconstrucţia Elco
Lafarge Betoane Poligonul 1
Hidroterra
Pet Communication
Nord Strada
Trust Comin
General Construct
Antreprenorul
ACI Rova
Drumco

21.848,68
20.033,52
1.928,71

581.714,99
100.844,79
65.944,76
36.517,60
25.371,01

4.458.728,88
793.201,70
701.600,69
387.475,31
350.787,00
220.480,00
149.406,43
127.024,57
126.679,20
99.887,95
72.371,89
61.460,54
60.000,00
38.546,09
35.251,15
21.646,88
13.366,85

294.348,24
227.573,91
133.146,86
23.975,74
9.458,20

430.275,11
265.138,00
239.220,15
46.276,00
15.014,79

337.510,18
321.244,86
298.599,94
126.170,53
99.260,25
90.569,67
68.406,00
53.630,00
52.073,95
48.619,15
42.800,00
41.223,00
38.399,40
33.732,94
12.779,99
11.807,90
11.806,31
2.859,21
2.393,91

65.059,00
90.012,87
16.321,43

460.358,21

Târgu Mureş
Târgu Mureş
Târgu Mureş
Piatra Neamţ
Piatra Neamţ
Piatra Neamţ
Roman
Piatra Neamţ
Măneciu
Ploieşti
Ploieşti
Câmpina
Câmpina
Ploieşti
Ploieşti
Ploieşti
Ploieşti
Câmpina
Ploieşti
Ploieşti
Câmpina
Ploieşti
Ploieşti
Ploieşti
Ploieşti
Satu Mare
Satu Mare
Satu Mare
Satu Mare
Carei
Zalău
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Sibiu
Frasin
Siret
Suceava
Reşiţa
Sighet
Timişoara
Târgu Jiu
Suceava
Suceava
Suceava
Galaţi
Miercurea Ciuc
Suceava
Suceava
Ploieşti
Suceava
Constanţa
Suceava
Baia Mare
Suceava
Roşiorii de Vede
Roşiorii de Vede
Timişoara

10ANI
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Tulcea

Vâlcea
Vaslui
Vrancea

25.390,00

134.156,00

26.127,00
6.193,00

277.089,00

27.404,00

Cristian Andronic
Tajtrans
Construcţii Feroviare
Nimb
Saif Tim
Drumuri Municipale
Constructim
Indconstruct
Prestarea Cooperativă Meşteşugărească
Deltacons
Coral
RA Judeţeana de Drumuri şi Poduri
Electroconstrucţia Elco
Sibarex
Drumuri şi Poduri
MBM Construct '95
Compania Utilităti Publice RA
Sirtrot

441.469,97
398.901,62
393.237,47
278.247,00
140.031,32
112.683,99
94.325,44
70.796,75

508,65
745.303,16
738.704,00
354.219,46
31.844,30

961.528,36
881.842,78
227.901,63
177.023,01
60.807,74

Timişoara
Timişoara
Timişoara
Timişoara
Timişoara
Timişoara
Timişoara
Timişoara
Timişoara
Tulcea
Tulcea
Râmnicu Vâlcea
Vaslui
Câmpineanca
Focşani
Focşani
Focşani
Adjud

* date până la 27 martie 2008.
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A.N.L. - Agenţia Naţională pentru Locuinţe
A.S.I.T - Asigurări Ion Ţiriac
Administraţia Naţională "Apele Române" - 19
entităţi teritoriale
Aeroportul Otopeni
Aeroportul Arad
Aeroportul Constanţa
Aeroportul Cluj Napoca
Aeroportul Oradea
Agenţia pentru Protecţia Mediului - 11 entităţi
teritoriale
Administraţia Drumurilor şi Podurilor
Administraţia Naţională "Îmbunătăţiri Funciare"
S.A. - 28 entităţi teritoriale
Administraţia Patrimoniului Arad
Administraţia Porturilor Dunărea Maritimă
Administraţia Rezervării Biosferei Delta Dunării
Administraţia Străzilor Bucureşti
AGIP
Alpha Bank România
Antrepriza de Construcţii Navale Constanţa
Apa Nova Bucureşti
Apa Nova Ploieşti
Apavil SA
Aquapol România S.A. Oradea
ASA Arad Servicii Ecologice
Asociaţia Crescătorilor de Albine din România
ASTRA -Asigurări
Automobile Bavaria
Autoritatea Aeronautică Civilă Româna (A.A.C.R.)
Bantex S.A. Timişoara
Baumit Romania Com S.R.L.
B.C.R.
B.N.R.
B.R.D.
Banc Post
Banca Românească
Banca Comercială Ion Ţiriac
Banca Comercială RoBank
Banca Transilvania

Băneasa Center
B.C.R. Asigurari
Bectro SRL Bucureşti
Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran
Billa Invest Construct S.R.L
Biserica Creştină Baptistă
BOSS Câmpina
Brau Union România S.A.
Bucovina Ecotermgaz Suceava
Buse Prodgaz România
C.E.C.
C.E.C.C.A.R.
CN A.P.M. - Compania Naţională Administraţia
Porturilor Maritime Constanţa
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale
Compania Naţională Imprimeria Naţională
C.N.I.- Compania Naţională de Investiţii
C.N.C.F.R. - Compania Naţională de Căi Ferate
Române
Camera de Comerţ şi Industrie a României
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Case Judeţene de Pensii - 6 entităti teritoriale
Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A.
C.E.T. - Centrala Electrică de Termoficare - 4
unităţi
Chipita România S.R.L
Cimentul Turda
Citi Bank România
Colegii Naţionale - 9 entităţi
Commercial Bank of Greece
Compania Apa RA Braşov, Arad, Cluj Napoca
Compania Hotelieră Grant (Hotel Marriott)
Compania Locală de Termoficare Colterm
Timişoara
Complexul Herastrău
Complexul Energetic - 3 entităţi teritoriale
Complexul Muzeal de Ştiinţe Bacău
Conpet S.A. Ploieşti
Consilii Judeţene - 40 consilii
Consilii Locale - 168 consilii

principalii beneficiari de investiţii din sectorul
de stat şi privat care virează cota de 0.5%
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Continental Hotels S.A.
Continental Nord S.A.
Despa România S.R.L. Bucureşti
Direcţia Administraţiei Drumului Public şi Privat
Direcţia de Sănătate Publică
Directii de Administrare a Pietelor si Targurilor
Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Direcţia Generală de Poliţie
Direcţii Fitosanitare - 5 entităţi teritoriale
Direcţia Impozite şi Taxe Locale
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală -
23 entităţi teritoriale
Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate
Socială - 6 entităţi teritoriale
Direcţii Regionale de Drumuri şi Poduri - 6 entităţi
teritoriale
Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta
Alimentara - 10 entităţi teritoriale
Direcţii Silvice - 29 entităţi teritoriale
Direcţii Vamale - 8 entităţi teritoriale
Direcţiile Generale de Agricultură şi Industrie
Alimentară
Drum Art SRL Bucureşti
Electrica - 43 sucursale
Electrocentrale
Eon Moldova - 6 entităţi teritoriale
Exploatarea Minieră - 4 entităţi teritoriale
Federaţia Română de Fotbal
Ferroli România S.R.L.
Fundaţia Ambassadors for Christ România
Generali Asigurări
Germanos Telecom România S.A.
Grivco S.A.
Grupuri de Pompieri - 4 entităţi teritoriale
Grupuri Şcolare - 22 entităţi
Hidroelectrica
Holcim România
IDM Kennedy Group Bucureşti
ING BANK
Inspectoratul de Stat in Construcţii

Inspectorate Şcolare - 18 entităţi teritoriale
Inspectorate Judeţene de Poliţie - 11 entităţi
judeţene
Inspectorate Judeţene ale Poliţiei de Frontieră -
9 entităţi judeţene
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă - 6
entităţi teritoriale
Inpectorate Teritoriale de Muncă - 11 entităţi

teritoriale
Institutul de Medicină Legală
Interbrew Efes Brewery S.A.
Iride SA Bucureşti
Italian Românian Industrial Develop
Jolie Ville Invest
Kaufland Romania
Karl Heinz Dietrich Exped Otopeni
Kromberg and Schubert Romania Me S.R.L.
Leumi Bank
Licee  - 12 entităţi teritoriale
Libra Bank S.A.
McDonald's
Ministerul Economiei şi Comerţului
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale
Ministerul de Justitie
METRO Cash & Carry
METROREX S.A.
Midocar S.R.L. Bucureşti
Mobifon S.A.
MOL România Petroleum Products S.R.L.
Muzeul de Istorie
Muzeul Peleş
Muzeul Brukenthal
Muzeul Satului
Muzeul de Artă al României
Muzee - alte 5 entităţi
Ocaota - 3 entităţi teritoriale
Ocolul Silvic - 29 entităţi teritoriale
Oficii pentru Ameliorarea şi Reproducerea în
Zootehnie - 4 entităţi teritoriale
Omniasig
OMV România Mineraloel S.R.L.
Orange Romania SA
Oriflame
Parchetul - 11 entităţi teritoriale
Partidul Naţional Liberal
Penitenciare - 6 entităţi teritoriale
Persoane Fizice
Perugia Auto Bucureşti
Piraeus Bank Romania S.A.
Pirochim S.A. Braşov
Porsche România S.R.L.
Poşta Română
Primării Reşedinţă de Judeţ şi Municipale-233
primării
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Procar S.A. Timişoara
Procema S.A. Bucureşti
R.A. Activităţi Nucleare
R.A. Administraţia Văii Jiului
R.A. Aquatim
R.A. Apă Canal - 4 entităţi teritoriale
R.A. de Transport - 5 entităţi teritoriale
R.A.D.E.T.Bucureşti
R.A.J. Aquabis Timişoara
Raiffeisen Bank S.A.
Real Hypermarket Romania SRL
Recunoştinţa Prodcom S.R.L. Bucureşti
Rehau Polimer S.R.L.
Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA
Regia Naţională a Sării
RODIPET S.A.
Roichman România SRL Adjud
ROMARM
ROMATSA
Romcar Motors S.R.L. Bucureşti
Rompetrol Dowmnstream
Romstal Imex S.R.L.
Romtelecom
Saguaro Print SRL Timişoara
Search Corporation S.R.L. Bucureşti
Smart SA
S.N.a Gazelor Naturale
S.N.de Radiocomunicaţii
S.N.I.F (Societatea de Îmbunătăţiri Funciare)-42
sucursale
S.N.P. Petrom
S.N.T.F.M. - Societatea Natională de Transport
Feroviar de Mărfuri
Shell România
Spitale  -21 spitale
Spitalul Universitar CF Iaşi

Şcoala de Agenţi de Poliţie Câmpina
Şcoala Militară de Administraţie a Penitenciarelor
Şcoli - 24 entităţi
Telemobil
Termocet 2002 S.A. Timişoara
Tetarom Cluj Napoca
TFM S.A. (CORA)
Termoelectrica - 19 entităţi teritoriale
Theotop S.R.L. Bucureşti
Transelectrica - 11 entităţi teritoriale
Trezoreriile M.F.P.
Tribunale Teritoriale - 18 entităţi
Unilever România
Unităţi Militare - 10 entităţi
Universitatea Al. I. Cuza Iaşi
Universitatea Aurel Vlaicu Arad
Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca
Universitatea Craiova
Universitatea Gheorghe Asachi Iasi
Universitatea de Nord Baia Mare
Universitatea de Ştiinte Agricole a Banatului
Timişoara
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară Iaşi
Universitatea Stefan cel Mare
Universitatea de Vest Timişoara
Universitatea Nicolae Titulescu, Bucureşti
Universitatea Politehnică Bucureşti
Universitatea Româno-Americană
Universitatea Tehnică Bucureşti
Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti
Universitatea Transilvania Braşov
Uzina Termoelectrică Midia S.A. Constanţa
Volksbank România
Wienerberger
Yapan Constructions Turism SRL
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