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RAPORT ANUAL 2008
al CASEI SOCIALE A CONSTRUCTORILOR

FONDAT 1998

MEMBRU AEIP

Casa Socială a Constructorilor
- membră AEIP În data de 18 aprilie 2008, Casa Socială a Constructorilor a devenit membru observator al Asociaţiei
Europene a Instituţiilor Paritare de Protecţie Socială - AEIP. Totodată, Casa Socială a Constructorilor a
fost admisă în Grupul de lucru Construcţii al AEIP (una din comisiile speciale pe obiective, cu reuniuni la
fiecare două luni), la şedinţele căruia a participat cu regularitate.
Casa Socială a Constructorilor este cel de-al 30-lea membru al AEIP, organizaţie care reuneşte organisme
paritare din ţările membre ale Uniunii Europene.
Domenii
m
m
m
m
m

regimuri coordonate de pensionare
fonduri de pensii
sănătate şi securitate în muncă
regimuri de concedii plătite
regimuri de protecţie socială pe baze teritoriale

Obiective AEIP
promovarea paritarismului în domeniul protecţiei sociale prin conferinţe, seminarii,
publicaţii etc.
m apărarea intereselor membrilor săi la nivel european şi reprezentarea acestora pe lângă
Comisia Europeană, Parlamentul European şi CESE
m supravegherea legislaţiei UE şi urmărirea subiectelor referitoare la protecţia socială
m promovarea cooperării între membrii AEIP
m
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Membri AEIP
INTEGRALE, Belgia
BKK-BV, Germania
SOKA-BAU, Germania
BG BAU, Germania
AGIRC, Franţa
ARRCO, Franţa
CTIP. Franţa
ASSOPREVIDENZA, Italia
Dexia Pension Fund,
Luxemburg
VB, Olanda
Lombard Odier Darier,
Finlanda
Hentsch & Cie (LODH),
Elveţia
CWPS, Irlanda

TEA EΔTA, Grecia
B &CE, Marea Britanie
BUAK, Austria
CNCE, Italia
CIA, Elveţia
Pr v oyance R , F ranţa
TVR, Finlanda
Fundaci n Laboral, Spania
Casa Socială a Constructorilor,
România
CIMA, Irlanda
Geroa, Spania
BAR, Danemarca

Hellenic Bank Association, Grecia
CNEPS, Spania
Caisse Autonome de Retraite des
Chirurgiens-Dentistes (CARCD),
Franţa
Caisse Allocation Vieillesse des
Agents Généraux (CAVAMAC),
Franţa
UPS Ltd, Marea Britanie
National Union of Workers' Productive Cooperatives of
Bulgaria (NUWPCB), Bulgaria
Orszagos Nuygdijbiztositasi
Föigazgatosag(ONYF), Ungaria
Adam Smith Centre, Polonia
MGC, Spania
CARAC, Franţa
Groupe France Mutuelle, Franţa
CAPSSA, Franţa
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Principalii membri care au acordat protecţie socială
în anul 2008
Principalii beneficiari de investiţii din sectorul public şi privat care
contribuie la fondul destinat protecţiei sociale

mesajul preşedintelui

2008 a reuşit să fie un an
început pe fondul unor
creşteri substanţiale în
planul dezvoltării
industriei de construcţii şi
ter minat în condiţii
afectate sever de criza
financiară transformată în
criză economică dublată de
un potenţial social acut !

Mai mult, Casa de Meserii a
Constructorilor a obţinut în parteneriat cu
CSC şi parteneri din Italia un prim proiect
strategic finanţat din FSE şi intitulat
“Calitate în educaţie- CALE”.

2008 a fost anul în care am
marcat primii 10 ani de funcţionare a Casei
Sociale a Constructorilor şi am reuşit să
reunim la sărbătoarea noastră din vară
exponenţii de vârf ai mişcărilor patronale şi
sindicale din UE şi România, prin FIEC şi
EFBWW, CESE, ACPR şi cartel ALFA,
lideri patronali şi sindicali regionali etc.

Am reuşit în intervalul analizat atât
dezvoltarea activelor financiare cât şi
dezvoltarea spaţiului de acordare a
protecţiei sociale precum şi a scrisorilor de
garanţie pentru participare la licitaţii.
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2008 a mai fost anul în care CSC a devenit
cel de-al 30-lea membru al AEIP- Asociaţia
Europeană a Instituţiilor Paritare, cu sediul
la Bruxelles, solicitând şi obţinând pentru
2010 acceptul organizarii de către AEIP,
FIEC şi EFBWW la Bucureşti a unei
Conferinţe paneuropene pe tema
promovării parteneriatelor şi fondurilor
paritare.
2008 a reuşit să fie şi anul în care am
acţionat cu curaj pentru promovarea unor
proiecte noi paritare şi a unor proiecte cu
finanţare comunitară. Am reuşit astfel să
startăm organizarea Casei de Concedii a
Constructorilor, Casei de Sănătate şi
Securitate în Muncă, Comitetului paritar
pentru muncitori migranţi şi Comitetului
paritar pentru Trusturi Transnaţionale.

Tot în 2008 am continuat promovarea
parteneriatului social din construcţii român
şi a CSC în Bulgaria, Moldova şi Federaţia
Rusă !

Atât cumularea crizelor financiară,
economică şi socială cât şi necesitatea
revizuirii strategiei Lisabona,
revalorizează necesitatea şi valenţele
pozitive ale parteneriatului social.
Pentru toate acestea, mulţumim membrilor
CSC, partenerilor şi prietenilor noştri !
Laurenţiu PLOSCEANU
Preşedinte
14.04.2009

mesajul vicepreşedintelui
2008, UN AN ÎN AFARA CRIZEI PENTRU
CSC!

2008 reprezintă pentru noi şi recunoaşterea
internaţională, prin acceptarea afilierii la AEIP
(Asociaţia Europeană a Fondurilor Paritare) a Casei
Sociale a Constructorilor şi Producătorilor de
Materiale de Construcţii din România. Am intrat,
astfel, pe uşa din faţă, într-un „club” în care există deja
mari jucători precum SOKA Bau – cu fonduri investite
pe diverse pieţe, de peste trei miliarde de euro, sau
banca transnaţională DEXIA. Prin AEIP avem un
lobby eficient la Bruxelles în ce priveşte intervenţia
tehnică referitoare la fonduri paritare, fie că sunt
financiare, precum CSC, fie că sunt tehnice, precum
Casa de Meserii a Constructorilor, Casa de Siguranţă în
Mediul de Muncă a Constructorilor, ori alte Case şi
Comitete din Sistemul de Autoreglementari Sectoriale
în Construcţii (SASEC).

Câştigul, greu de cuantificat în 2008, este cel al
consolidării parteneriatului social, prin consolidarea
însăşi a partenerilor sociali sub aspectul numărului de
membri şi al solidităţii financiare şi, nu în ultimul rând,
al modului în care au abordat şi rezolvat problemele în
Casa Socială.
Într-o astfel de conjunctură globală, Casa
Socială şi întreg sistemul SASEC şi-au consolidat
trend-ul unei creşteri economice şi sociale solide. Sunt
create, astfel, premisele unei continuităţi de netăgăduit
în anii următori, în profitul membrilor CSC, atât
persoane fizice cât şi persoane juridice. Cu o restanţă:
membrii persoane fizice încă nu sunt de facto membri
deplini ai Casei Sociale conform statutului, lucru care
trebuie înfăptuit cu celeritate în 2009.
Şi, în fine, pe tot acest fundal de creştere bazat numai
pe fonduri proprii, ne concentram în viitor pe creşteri
calitative şi cantitative privind Casa Socialăa şi intregul
sistem SASEC, folosind eficient şi cu responsabilitate,
proiecte finanţate din fonduri structurale europene.
Dan Cristescu
Vicepreşedinte CSC
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Vorbind de protecţie socială (indemnizaţia pe
timp de iarnă), în acest an noi am asigurat o
indemnizaţie egală cu 75% din media salariului din
ultimele trei luni de lucru ale unui salariat pentru
26.420 salariaţi din construcţii, în timp ce Ministerul
Muncii asigură din fondurile de şomaj indemnizaţii
pentru 12.932 de salariaţi din construcţii. Umăr la
umăr cu Statul! Cu alte cuvinte, am adus o contribuţie
esenţială la protejarea bugetului naţional, atât de
vitregit în ultimele luni. Ar fi fost minunat să fie aşa şi în
alte industrii. Am fi trăit azi cu toţii mai bine şi ar fi fost
mai mulţi bani de investit în infarstructuri şi industrie.
Dar, poate constructorilor le este mai usor să clădească
sisteme de autoreglementari sectoriale de la zero şi săşi asume responsabilităţi, în condiţiile în care sunt
obişnuiţi de o viaţă să o ia mereu de la zero atunci când
construiesc ceva, de la organizare de şantier la finisaje.
Iniţiativa noastră ar trebui încurajată şi folosită ca
exemplu de bună practică la nivel naţional!

CSC este pe un drum stabil, în condiţiile în
care piaţa financiară românească a suferit deteriorari
serioase în ultimele şase luni cel puţin iar piaţa
construcţiilor este afectată serios. De asemenea,
sectorul construcţiilor imobiliare, în anii anteriori un
adevarat motor al creşterii sectorului de construcţii, a
suferit lovituri grele.
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2008 un a fost un an în care, spre sfârşitul său,
în septembrie-octombrie, eram conştienţi că vom avea
o criză economică majoră şi în România. Noi nu ne-am
lăsat duşi de valurile alegerilor generale în care foşti şi
viitori miniştri se întreceau să ne sigure că „pe noi
nu...”, că „la noi nu...” etc. Nu ne-am lăsat duşi de
mincinoasele valuri pentru că suntem bine informaţi şi
din alte medii, mai responsabile (interne şi
internaţionale), decât cele politice interne. Şi trebuie să
fim, pentru că obiectivul permanent al parteneriatului
social din construcţii şi producerea materialelor de
construcţii este să asigurăm maximum de randament
fondurilor depuse în Casa Socială a Constructorilor
(CSC) şi maximum de siguranţă în gestiune.

profilul organizaţiei
Cifre cheie
◘ peste 80 miloane RON plătite de la
înfiinţare pentru protecţia socială a mai mult
de 212.000 de lucrători în construcţii
◘ 104,31 miloane RON active financiare
disponibile pentru protecţie socială la 1
Noiembrie 2008
◘ 187 scrisori de garanţie pentru participare
la licitaţii, în valoare totală de 16,93 milioane
RON, acordate societăţilor membre în anul
2008, dintr-un total de 470 scrisori de
garanţie bancară în perioada 2001-2008

Cifre cheie 2008
m

peste 16,50 milioane RON plătite pentru
protecţia socială

m 26.420 salariaţi care au beneficiat de

protecţie socială
m 187 scrisori de garanţie pentru participare
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la licitaţii acordate
m 16,9 milioane RON valoarea scrisorilor de

garanţie pentru participare la licitaţii

Unicul operator privat
de protecţie socială din
România
Casa Socială a Constructorilor activează la
scară naţională fiind unicul operator privat
de protecţie socială din România din
octombrie 1998, imediat după 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.

cadrul legislativ

Art. 16 (1) pct. c): una din sursele fondului de
protecţie socială a salariaţilor din construcţii se
constituie din „prelevarea unei cote în cuantum de
0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu
corespondent în devizul general al lucrării”;
Art. 16 (2) menţionează că sumele de bani
prevăzute la alin. (1), inclusiv pct.c), „se datorează
de la data intrării în vigoare a prezentei legi”,
instituind astfel imperativul obligaţiei de plată a
acestei contribuţii de către beneficiarii de investiţii.

Precizările Nr. 5122NN/1999 (M.Of. 337/15.07.1999) –
precizări comune ale ministerelor de resort, date in
vederea aplicării unitare a prevederilor legale privind
cota de 0,5%, dispun:
Art. 1 - „Cota aferentă C.S.C., în cuantum de 0,5%
din valoarea devizului de construcţii, cu
corespondent în devizul general al lucrării, se
constituie şi se suportă de către investitori sau de
proprietari , indiferent de sursa de finanţare şi de
forma de proprietate”.
Art. 3 – „Virarea sumelor constituite conform art.1
se face lunar de către investitori sau proprietari,
persoane fizice sau juridice, direct în contul Casei
Sociale a Constructorilor[...] ”.

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată (M. O.
933/13.10.2004), cu modificările şi completările
ulterioare – potrivit căreia plata cotelor şi taxelor legale
(inclusiv a cotei de 0,5%) condiţionează atât obţinerea
autorizaţiei de construire, cât şi punerea în funcţiune a
obiectivului de investiţii, când regularizarea lor
concomitentă cu cea a taxei pentru obţinerea
autorizaţiei este obligatorie (art. 7 alin. 1, art. 37 alin. 4).

Art. 301. (1) “Investitorii sau proprietarii au obligaţia de a
vira Casei Sociale a Constructorilor o cotă în cuantum de
0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent
în devizul general al obiectivului de investiţii sau al lucrării de
intervenţii, după caz, întocmit în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, în toate situaţiile în care se solicită emiterea
autorizaţiei de construire, indiferent de sursa de finanţare şi
de forma de proprietate asupra imobilelor - teren şi/sau
construcţii -, cu excepţia lucrărilor la construcţiile de locuinţe
individuale care nu se realizează de către dezvoltatori
imobiliari.
(2) Calculul şi virarea sumelor prevăzute la alin. (1)
se fac eşalonat, concomitent cu plata situaţiilor de lucrări.
(3) Prevederile art. 30 alin. (2) şi (3) (din legea nr.
50/1991 – n.n.) se aplică corespunzător şi cotelor prevăzute
la alin. (1)." – astfel încât:
Art.30
(2) al Legii 50/91: “Virarea sumelor stabilite
conform dispoziţiilor alin. (1) se face în contul Casei Sociale
a Constructorilor. Întârzierea la plată a cotei prevăzute la
alin. (1) se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se
depăşi suma datorată”.
(3) al Legii 50/91: “Cota stabilită la alin. (1) se aplică
şi diferenţelor rezultate din actualizarea valorii lucrărilor
autorizate, care se face o dată cu recepţia la terminarea
lucrărilor”.

Hotarârea Guvernului nr. 28/2008 (M.Of. nr.
48/22.01.2008) – privind aprobarea Structurii şi a
metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; în
conformitate cu care cap. 5.2. al devizului general comisioane, taxe şi cote include obligatoriu şi cota de
0,5% pentru Casa Socială a Constuctorilor.
S tatutul şi Regulamentele
Constructorilor.

Casei Sociale a

Detalii vă stau la dispoziţie pe www.casoc.ro
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Legea nr. 215/1997 (M.Of. 372/22.12.1997), de înfiinţare
a Casei Sociale a Constructorilor, prevede următoarele:

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 214/2008
(M.Of. 847/16.12.2008), pentru modificarea şi
completarea Legii 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, precizează:
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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:

administrarea şi managementul
Adunarea Generală a Reprezentanţilor
Adunarea Generală a 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.

Consiliul de Administraţie
Preşedinte

Membri

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

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

Vicepreşedinte

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

Dan Cristescu
Reprezentant F.G.S. FAMILIA

Romeo Bogdanovici
Reprezentant A.R.A.C.O.
Andrei Provian
Reprezentant F.N.S.C.M. Anghel Saligny
Gavril Ciceo
Reprezentant F.N.S.C.M. Anghel Saligny

Comisia de Cenzori
Economist Silvia Bindileu

Gheorghe Bălăceanu
Secretar General adjunct FGS «Familia»
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Expert contabil Ion Manole
Expert contabil Ion Ilie

Comitetul Director
Director General
Ing. Mihai Damian
Director Economic
Ec. Ovidiu Iliescu
Director de Dezvoltare
Ing. Constantin Bălinişteanu

servicii actuale
CONDITII AVANTAJE

DE INDEPLINIT

Protecţia socială

(SGB)

COTA DE 1,5%

CONDITIE MINIMA
PENTRU ACORDAREA
PROTECTIEI SOCIALE
VIRAREA IN RAPORT DE
MINIM 1/1 CU FONDURILE
DIN COTA DE 0,5%

DIN
PRODUCTIA REALIZATA SI
INCASATA DE SOCIETATE
art. 16, alin. (1), lit. b
din Legea 215 / 1997

SE VIREAZA LA
CSC IN FUNCTIE

Odată cu plata indemnizaţiilor, Casa Socială a
Constructorilor virează şi obligaţiile bugetare
datorate de societăţile 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:

DE LICHIDITATI

DEDUCTIBILA FISCAL
conform
art/ 17, alin. (3) din Legea 215 / 1997
art. 21, alin. (2), lit. g din Codul Fiscal

BAZA DE CALCUL PENTRU
ALOCAREA ANUALA A COTEI
DE 0,5% , CONFORM ART. 9.4
DIN STATUTUL CSC
(alta decat cea primita de
societate de la beneficiarii
la care a executat lucrari)
BAZA DE CALCUL
PENTRU ALOCAREA
COTEI PARTI DIN
EXCEDENTUL
REALIZAT DIN
ADMINISTRAREA
CSC

Sumele reprezentând contribuţia
agentuluieconomic 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;
CONDITII

DE INDEPLINIT

AVANTAJE
DE OBTINUT

BAZA DE CALCUL
PENTRU ACORDAREA DE SCRISORI DE GARANTIE BANCARA
PENTRU PARTICIPAREA LA LICITATII

(SGB)

PURTATOARE
DE DOBANDA
DE LA DATA
INTRARII IN
CONTUL CSC

SE VIREAZA
LUNAR

COTA DE 1%

1. Contribuţia agentului economic şi a
salariaţilor:
◘ contribuţia societăţii membre CSC,
reprezentând 1,5% din vloarea 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.

DIN SALARIUL DE BAZA BRUT
(NU INCLUDE SPORURILE)
CONDITIE
OBLIGATORIE
PENTRU
ACORDAREA
PROTECTIEI
SOCIALE

art. 16, alin (1), lit. a
din Legea 215 / 1997

BAZA DE CALCUL
PENTRU ALOCAREA
COTEI PARTI DIN
EXCEDENTUL
REALIZAT DIN
ADMINISTRAREA
CSC
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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 din cadrul societăţii.

PURTATOARE
DE DOBANDA
DE LA DATA
INTRARII IN
CONTUL CSC
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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.

DE OBTINUT

BAZA DE CALCUL PENTRU ACORDAREA DE
SCRISORI DE GARANTIE BANCARA PENTRU
PARTICIPAREA LA LICITATII

SE
CONSTITUIE
IN FUNCTIE DE
PRODUCTIA
REALIZATA SI
INCASATA

2. Contribuţia beneficiarilor de investiţii:
◘ 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;
3. Contribuţia 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;
◘ 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;
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Sumele alocate din excedent diminuează
corespunzător cota de maxim 10% aferentă
Casei Sociale a Constructorilor din viramentele
efectuate
◘ 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

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 Libra Bank,
MKB Romexterra Bank ş i R omanian
Internaţional Bank.

Scrisori de garanţie pentru
participarea la licitaţii

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.
Printre societăţile care au solicitat şi au obţinut
scrisori de garanţie pentru participare la licitaţii
în anul 2008 de valoare considerabilă,
menţionăm Hidroconstrucţia Bucureşti şi
Apasco Măneciu.
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Lobby
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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,
precum şi în derularea unor proiecte finanţate
din fondurile Uniunii Europene destinate
României.

servicii în dezvoltare
Sistemul de Autoreglementari Sectoriale în
Construcţii.

a

În 20 mai 2008 a fost publicată în Monitorul
Oficial nr. 9 partea a V-a Acordul Social
Sectorial pentru construcţii 2007-2009.

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 «Comitetul Paritar pentru
Muncitori Migranţi»
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 «Casa de Siguranţă în Mediul de
Muncă a Constructorilor» - CASIMCO
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 :

formarea profesională a formatorilor şi
a salariaţilor din construcţii şi materiale
de construcţii, în domeniul siguranţei în
mediul de muncă.

Asociaţia «Comitetul Paritar pentru
Trusturi Transnaţionale»
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.

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

a
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Din acest sistem fac parte:

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;

aniversarea a 10 ani de la fondarea
Anul 2008 a fost marcat de aniversarea a 10 ani
de la fondarea - în data de 14 iulie 1997, a Casei
Sociale a Constructorilor.

La aniversarea din 15-16 iulie 2008
au participat reprezentanţi de vârf ai:
m
m

m
m
m
m

De la stânga la dreapta:
George Constantin
Păunescu
Daniel Tardi
Laurenţiu Plosceanu
Dan Cristescu
Dominico Pesenti
Bogdan Iulian Hossu

Preşedinte ACPR
Preşedinte FIEC
Preşedinte CSC
Preşedinte ARACO
Vicepreşedinte CSC
Preşedinte FGS FAMILIA
Preşedinte EFBWW
Preşedinte Cartel ALFA

m

m
m

Manifestările au cuprins următoarele
două conferinţe:

Membrii fondatori în 1997 au fost:
Asociaţia Română a Antreprenorilor de
Construcţii - ARACO
m Federaţia Patronală din Industria
Materialelor de Construcţii - PATROMAT
m Patronatul Drumarilor din Romania reprezentat de ARACO, pe de o parte şi
m Federaţia Generală a Sindicatelor
FAMILIA
m Federaţia Natională a Sindicatelor din
Construcţii-Montaj «Anghel Saligny»
m Federaţia Sindicatelor Constructorilor
Feroviari şi Căi de Comunicaţie, FSCFCC,
pe de altă parte.

m

Conferinţa din 15 iulie 2008, desfăşurată la
Hotelul Parc Best Western din Bucureşti,
în care au fost prezentate entităţi paritare
cum sunt Asociaţia Europeană a
Instituţiilor Paritare de Protecţie Socială AEIP, Soka-Bau - Germania, Fundacion
Laboral - Spania, Fondul de pensii ILMA
din SUA, precum şi Sistemul de
Autoreglementări Sectoriale în Construcţii
- SASEC, asumat de partenerii sociali din
România.

m

Conferinţa aniversară «10 ani de CSC,
premisa unui viitor pentru SASEC» din 16
iulie 2008, desfasurată la Hotelul Sofitel, în
care au adresat salutul lor invitaţii români şi
străini, au fost prezentate realizările CSC şi
ale SASEC şi au fost acordate «Premiile de
cristal CSC - 2008» pentru cei mai
merituoşi membri ai Casei Sociale a
Constructorilor.
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Federaţiei Industriei Europene de
Construcţii (FIEC)
Federaţiei Europene a Lucrătorilor din
Construcţii şi Industria Lemnului
(EFBWW),
Comitetului Economic şi Social European
(CESE),
Asociaţiei Europene a Instituţiilor
Paritare de Protecţie Socială (AEIP),
Patronatelor de construcţii din Germania,
Italia, Bulgaria şi Republica Moldova,
Sindicatelor de construcţii din Italia,
Germania, Spania, Bulgaria, Ungaria,
Republica Moldova şi Federaţia Rusă,
Mişcărilor patronale şi sindicale
reprezentative la nivel naţional din
Romania,
Membrilor fondatori ai Casei Sociale a
Constructorilor,
Partenerilor sociali reprezentativi la nivel
naţional şi teritorial etc.

Casei Sociale a Constructorilor
Evenimentul a oferit prilejul de a propune
public în discuţia partenerilor sociali şi a
celorlalţi constituenţi organizaţionali conectaţi
la industria construcţiilor din Romania,
responsabili în plan economic şi social,
exemplele unor expertize respectabile la nivelul
Uniunii Europene şi SUA, precum şi proiectele
strategice asumate prin Acordul Social Sectorial
pentru Construcţii pe anii 2007-2009.
În anul aniversar 2008, Casa Socială a
Constructorilor numară ca membri 583 de
societati - antreprenori de constructii cu capital
romanesc si strain.
In cei 11 ani de funcţionare, au beneficiat de
protecţia socială acordată de CSC mai mult de
212.000 de lucrători în construcţii, cărora li s-au
plătit indemnizaţii ce depăşesc 80 de milioane
lei.

Casa Socială a Constructorilor este premisa
necesară a întregului Sistem de
Autoreglementări Sectoriale în Construcţii, care
cuprinde următoarele ONG-uri independente,
administrate bipartit, înfiinţate în baza
Acordului Social Sectorial pentru Construcţii
2007 - 2009:
m
m
m
m
m

Casa de Meserii a Constructorilor (CMC)
Casa de Siguranţă în Mediul de Muncă
(CASIMMCO)
Casa de Concedii a Constructorilor (3C)
Comitetul Paritar pentru Muncitori
Migranţi
Comitetul Paritar pentru Trusturi
Transnaţionale
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Protecţia socială acordată de CSC este
completată de celelalte servicii cum sunt
gestiunea fondurilor, acordarea de scrisori de
garanţie pentru participarea la licitaţii - în limita
fondurilor deţinute de fiecare solicitant în
contul propriu de la CSC şi de activitatea
susţinută de lobby pentru rezolvarea unor
probleme de interes comun ale agenţilor
economici cu activitate de construcţii şi de
producere a materialelor de construcţii.
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Toate aceste entităţi oferă servicii specifice, în
principal membrilor Casei Sociale a
Constructorilor.

membrii casei
Membrii Casei Sociale a Constructorilor sunt agenţi economici cu activitate de contrucţii-montaj şi de
producere a materialelor de construcţii din toate grupele de mărime: foarte mari, mari , mijlocii şi mici.
Casa Socială a Constructorilor numără în prezent ca membri 583 de societăţi din ramurile construcţii şi
producerea materialelor de construcţii.
La sfârşitul anului 2008, numărul membrilor cu fonduri depuse pentru protecţie socială a crescut faţă de
anul anterior de la 322 societăţi la 327 de societăţi, însumând 103.984 salariaţi.
327

Numărul de membri privilegiati
cu fonduri depuse
pentru protecţie socială

319

322

300

2008

2007

2006

2005

2004

282

Se păstrează trendul crescător al numărului de salariaţi ai membrilor Casei cu fonduri depuse pentru
protecţie socială faţă de anul 2006 în condiţiile schimbărilor structurale datorate aderării ţării noastre la
Uniunea Europeană, reorganizării activităţii societăţilor membre, a dispariţiei unor societăţi compensată
de aderarea şi activarea financiară a altor societăţi, precum şi amplificării fenomenului de migraţie în
străinătate a forţei de muncă din cadrul sectorului.

103,984
100,873

102,387

98,802

2008

2007

2006

2005

93,801

2004

14

Raport Anual 2008

Numărul de salariaţi ai membrilor privilegiaţi
cu fonduri depuse pentru protecţie socială

Distribuţia teritorială a membrilor cu fonduri depuse pentru protecţie socială

La 11 ani de la începerea activităţii, Casa Socială a Constructorilor are membri cu fonduri depuse pentru
protecţie socială în toate judeţele ţării. Harta este structurată pe cele 8 regiuni de dezvoltare economică.

Regiunea NORD VEST- 39 firme + 1 sucursală
Regiunea VEST- 45 firme + 2 sucursale

Regiunea NORD EST- 60 firme + 1 sucursală
Regiunea SUD EST- 49 firme+1 sucursală

2
7

5

17

2

13

8

6
15
11+1suc

5

9+1suc

8

4

9
4+1suc
2
5

8

11

20

12

10+1suc

9+1suc
6+1suc
7

31

5+1suc

4+1suc

3+1suc

2

1

1

4

11

1suc
33
1+1suc

2

10
1

Regiunea SUD - 44 firme + 1 sucursală
Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV - 37 firme

15

Regiunea CENTRU- 35 firme + 1 sucursală
Regiunea SUD VEST- 18 firme + 4 sucursale
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3

repere economico-financiare
Intrări de fonduri în anul 2008
În anul 2008, nivelul intrărilor de fonduri din sursele prevăzute de Legea Nr. 215/1997 a fost de 44,50
milioane RON, reprezentând o creştere de 18,9% faţă de anul 2007, defalcarea pe tipuri de surse fiind
următoarea:
q

3,25 milioane lei reprezintă intrări din cota de 1% din salariul de bază brut al salariaţilor
societăţilor membre ale Casei Sociale a Constructorilor

q

7,08 milioane lei 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

q

26,71 milioane lei reprezintă intrări din cota de 0,5% din valoarea devizului de construcţii
de la beneficiarii de investiţii (investitori sau proprietari)

q

7,46 milioane lei obţinute din multiplicarea fondurilor

Nivelul activelor
În cei aproape 11 ani de la înfiinţare, activele Casei Sociale a Constructorilor au înregistrat o evoluţie
ascendentă, în ceea ce priveşte intrările de fonduri şi multiplicarea acestora.

Total intrări efective de fonduri
şi multiplicări 2004-2008
(milioane lei)
44,50

16
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37,43
33,95
23,89

2004

26,90

2005

2006

2007

2008

Dinamica activelor 2004-2008 (milioane lei)
119,92
96,97
71,43
52,48
40,62
2004

2005

2006

2007

2008

În anul 2008, activele Casei Sociale a Constructorilor au înregistrat o creştere de 23,67% faţă de anul
2007.

Protecţia socială
Fondul destinat protecţiei sociale reportat la sfârşitul anului 2008 pentru anul 2009 a fost de 116,31
milioane lei, reprezentând o creştere de 1,265 ori faţă de fondul reportat la 31 decembrie 2007 şi de 3 ori
faţă de cel reporat la sfârşitul anului 2003.

2004
38,74

68,95

2007

2008

În anul 2008, valoarea medie a indemnizaţiei pentru un salariat a
fost de 630,71 lei, în crestere cu 25% faţă de anul 2007, când suma
medie plătită pe salariat a fost de 504,85 lei.
Cresterea valorii indemnizatiei medii în anul 2008 faţă de anul
2007 se explică prin schimbarea structurii numerice şi salariale a
societăţilor membre CSC care au acordat protecţie socială în anul
2008.

91,92

116,31
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2006

50,83
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2005

Dinamica fondurilor
disponibile pentru protecţie socială
(milioane lei)

Dinamica protecţiei sociale acordate de Casa Socială a Constructorilor în condiţiile Legii nr.215/1997
este ilustrată de:
q
dinamica fondurilor de protecţie socială plătite membrilor Casei (fig.2)
q
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.

24,00

15,65
11,91

12,48

*2008-2009

25.382

27.000

*2008-2009

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004

2007-2008

9,31

fig.2

2007-2008

milioane lei

13,19

Dinamica protecţiei sociale acordate conform Legii 215/1997

34.516

18

24.324

2006-2007

2005-2006

2004-2005

18.521

2003-2004
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28.544

număr salariaţi
fig.3

* date estimate pentru iarna 2008-2009

LOCALITATE

JUDEŢ

ACSA
Alconep
Apasco
Arcons
Argos
Bega Ermat
CCCF
Compania Pentru Construcţii Alex
Compania Utilităţi Publice RA
Concifor
Conimpuls
Consim
Construct 102
Constructim
Construcţii
Construcţii Feroviare
Construcţii Hidrotehnice
Coref
Cristian Andronic
Crişana Cons
Drumuri şi Poduri
Drumuri şi Poduri
Drumuri şi Poduri
Duplex
Elex
Energoconstrucţia
Erbaşu Grup de Firme
Esra
Foricon
General Construct
Hidroconstrucţia
Indconstruct
Independenţa
Intracom
ISAF
Litoral Construct
Loial Impex
Lucrări Drumuri şi Poduri
Lucrări Drumuri şi Poduri
Manconstruct
Marconst
Nimb
Pet Communication
Reparaţii Modernizări Retehnologizări
RSG Reparaţii Stradale Generale
SCCF Iaşi Grup Colas
Sibarex
Tcif
Tehnodomus
TIAB
Tunele
Vega 93
Viitorul

Câmpia Turzii
Târgu Ocna
Măneciu
Arad
Cernavodă
Ploieşti
Bucureşti
Iaşi
Focşani
Buzău
Bacău
Sighet
Caransebeş
Timişoara
Sibiu
Craiova
Iaşi
Bucureşti
Timişoara
Oradea
Ploieşti
Brăila
Sfântu Gheorghe
Făgăraş
Oneşti
Bucureşti
Bucureşti
Ploieşti
Deva
Suceava
Bucureşti
Timişoara
Craiova
Baia Mare
Bucureşti
Constanţa
Suceava
Bistriţa-Năsăud
Iaşi
Bucureşti
Marghita
Timişoara
Constanţa
Piatra-Neamţ
Timişoara
Iaşi
Câmpineanca
Craiova
Arad
Bucureşti
Braşov
Galaţi
Satu Mare

Cluj
Bacău
Prahova
Arad
Constanţa
Prahova
Bucureşti
Iaşi
Vrancea
Buzău
Bacău
Maramureş
Caraş-Severin
Timiş
Sibiu
Dolj
Iaşi
Bucureşti
Timiş
Bihor
Prahova
Brăila
Covasna
Braşov
Bacău
Bucureşti
Bucureşti
Prahova
Hunedoara
Suceava
Bucureşti
Timiş
Dolj
Maramureş
Bucureşti
Constanţa
Suceava
Bistriţa
Iaşi
Bucureşti
Bihor
Timiş
Constanţa
Neamţ
Timiş
Iaşi
Vrancea
Dolj
Arad
Bucureşti
Braşov
Galaţi
Satu Mare
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principalii membri care au acordat
protecţie socială în anul 2008
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principalii beneficiari de investiţii
din sectorul public şi privat care virează
cota de 0.5%
A.N.L. - Agenţia Naţională pentru Locuinţe
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
Administraţia Drumurilor şi Podurilor
Administraţia Naţională "Apele Române" şi
entităţile teritoriale
Administraţia Naţională "Îmbunătăţiri Funciare"
S.A. şi entităţile teritoriale
Administraţia Patrimoniului Arad
Administraţia Porturilor Dunărea Maritimă
Administraţia Rezervării Biosferei Delta Dunării
Administraţia Străzilor Bucureşti
Aeroportul Arad
Aeroportul Cluj Napoca
Aeroportul Constanţa
Aeroportul Oradea
Aeroportul Otopeni
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură
Agenţia pentru Protecţia Mediului şi entităţile
teritoriale
AGIP
Allianz - Ţiriac Asigurări
Alpha Bank România
ANRCTI
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.)
B.C.R.
B.C.R. Asigurari
B.N.R.
B.R.D.
Banc Post
Banca Comercială UniCredit Ţiriac Bank
Banca Comercială OTP Bank (fostă RoBank)
Banca Românească

Banca Transilvania
Bantex S.A. Timişoara
Baumit Romania Com S.R.L.
Băneasa Center
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.
C.E.T. - Centrala Electrică de Termoficare (Iaşi,
Cluj Napoca, Timişoara, Vâlcea)
C.N.C.F.R. - Compania Naţională de Căi Ferate
Române
C.N.I.- Compania Naţională de Investiţii
Camera de Comerţ şi Industrie a României
Can Pack Romania SA
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Case Judeţene de Pensii şi entităţile teritoriale
Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A.
Chipita România S.R.L
Cimentul Turda
Citi Bank România
CN A.P.M. - Compania Naţională Administraţia
Porturilor Maritime Constanţa
CN Loteria Romana SA
Colegii Naţionale
Commercial Bank of Greece
Compania Apa RA Braşov, Arad, Cluj Napoca
Compania Hotelieră Grant (Hotel Marriott)
Compania Locală de Termoficare Colterm
Timişoara
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale
Compania Naţională Imprimeria Naţională
Complexe Energetice Craiova, Rovinari, Turceni
Complexul Herastrău
Complexul Muzeal de Ştiinţe Bacău
Conpet S.A. Ploieşti
Consilii Judeţene
Consilii Locale
Continental Hotels S.A.
Despa România S.R.L. Bucureşti
Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentară şi entităţile teritoriale
Direcţii de Administrare a Pieţelor şi Târgurilor
Direcţia Administraţiei Drumului Public şi
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Kaufland Romania
Kromberg and Schubert Romania Me S.R.L.
Leumi Bank
Libra Bank S.A.
Licee
McDonald's
METRO Cash & Carry
METROREX S.A.
Midocar S.R.L. Bucureşti
Ministerul Administraţiei şi Internelor
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale
Ministerul de Justitie
Ministerul Economiei şi Comerţului
Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
MKB Romexterra Bank SA
Mobifon S.A.
MOL România Petroleum Products S.R.L.
Muzee - alte 5 entităţi
Muzeul Brukenthal
Muzeul de Arta al României
Muzeul de Istorie
Muzeul Peleş
Muzeul Satului
OCAOTA şi entităţile teritoriale
Ocoale Silvice şi entităţile teritoriale
Oficii pentru Ameliorarea şi Reproducerea în
Zootehnie - 4 entităţi teritoriale
Omniasig
OMV România Mineraloel S.R.L.
Orange Romania SA
Oriflame
Parchetul şi entităţile teritoriale
Partidul Naţional Liberal
Penitenciare
Persoane Fizice
Perugia Auto Bucureşti
Petrom SA
Piraeus Bank Romania S.A.
Pirochim S.A. Braşov
Porsche România S.R.L.
Poşta Română

21

Privat
Direcţia de Sănătate Publică
Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Direcţia Generală de Poliţie
Direcţia Impozite şi Taxe Locale
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
şi entităţile teritoriale
Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate
Socială şi entităţile teritoriale
Direcţii Fitosanitare şi entităţile teritoriale
Direcţii Regionale de Drumuri şi Poduri şi
entităţile teritoriale
Direcţii Silvice şi entităţile teritoriale
Direcţii Vamale şi entităţile teritoriale
Direcţiile Generale de Agricultură şi Industrie
Alimentară
Drum Art SRL Bucureşti
Electrica şi sucursalele
Electrocentrale
Eon Moldova şi entităţile teritoriale
Exploatarea Minieră Bacau, Lonea, Petrila,
Rovinari
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 şi entităţile teritoriale
Grupuri Şcolare şi entităţile teritoriale
Heineken Romania SA
Hidroelectrica
Holcim România
IDM Kennedy Group Bucureşti
ING BANK
Inpectorate Teritoriale de Muncă şi entităţile
teritoriale
Inspectorate Judeţene ale Poliţiei de Frontieră şi
entităţile judeţene
Inspectorate Judeţene de Poliţie - 11 entităţi
judeţene
Inspectorate Şcolare şi entităţile teritoriale
Inspectoratul de Stat in Construcţii
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi
entităţile teritoriale
Institutul de Medicină Legală
Interbrew Efes Brewery S.A.
Iride SA Bucureşti
Italian Românian Industrial Develop
Jolie Ville Invest
Karl Heinz Dietrich Exped Otopeni

Raport Anual 2008

22

Praktiker Real Estate Romania SA
Primării Reşedinţă de Judeţ şi Municipale-233
primării
Procar S.A. Timişoara
Procema S.A. Bucureşti
R.A. Activităţi Nucleare
R.A. Administraţia Văii Jiului
R.A. Apă Canal Arad, Botoşani, Cluj-Napoca,
Iaşi
R.A. Aquatim
R.A. de Transport Arad, Bucureşti, Cluj-Napoca,
Ploieşti, Timişoara
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
Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA
Regia Naţională a Sării
Rehau Polimer S.R.L.
RODIPET S.A.
Roichman România SRL Adjud
ROMARM
ROMATSA
Romcar Motors S.R.L. Bucureşti
Rompetrol Dowmnstream
Romstal Imex S.R.L.
Romtelecom
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 Naţională de Transport
Feroviar de Mărfuri
Saguaro Print SRL Timişoara
Search Corporation S.R.L. Bucureşti
Shell România
Smart SA
SNGN Romgaz SA Mediaş
Spitale
Şcoala de Agenţi de Poliţie Câmpina

Şcoala Militară de Administraţie a
Penitenciarelor
Şcoli
Telemobil
Termocet 2002 S.A. Timişoara
Termoelectrica şi entităţile teritoriale
Tetarom Cluj Napoca
TFM S.A. (CORA)
Theotop S.R.L. Bucureşti
Transelectrica şi entităţile teritoriale
Trezoreriile M.F.P.
Tribunale Teritoriale
Unilever România
Unităţi Militare
Universităţi de stat şi private
Uzina Termoelectrică Midia S.A. Constanţa
Volksbank România
Wienerberger
Yapan Constructions Turism SRL

Ponderea plasamentelor în 2008
În anul 2008, activele Casei Sociale a Constructorilor au fost plasate, ca medie anuală, în proporţie de
66,15% în depozite bancare, 33,85% în titluri de stat şi obligaţiuni (fig. 4).

0,04%

22,50%

depozite bancare

33,85%

titluri de stat
şi obligaţiuni

66,15%

77,45%

alte plasamente

fig.4

fig.5

Pe de altă parte, rezultatul sumelor plasate provine în cea mai mare proporţie din depozite bancare
(77,45%) şi din titluri de stat şi obligaţiuni (22,50% )(fig. 5).

Multiplicarea fondurilor

rata multiplicărilor repartizate
inflaţie
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Dinamica multiplicărilor repartizate membrilor
în comparaţie cu inflaţia
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Nivelul dobânzilor repartizate de Casa Socială a Constructorilor membrilor săi a crescut respectand trendul de
crestere al pieţelor monetare şi bancare, situându-se la un nivel superior faţă de rata inflaţiei şi de dobânzile medii
oferite de principalele bănci comerciale.

Dinamica cotei excedentului
repartizat membrilor (lei)

1.096,77

excedent repartizat
mii lei

230,23

182,14

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.

197,89

126,57

2004

2005

2006

Excedentul repartizat

2007

Conform hotărârii AGR din anul 2008, valoarea cotei
din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli al
Casei Sociale a Constructorilor aferentă anului 2007
repartizată membrilor a fost de 140.768,77 lei din
activitatea non profit si 956.000 lei din activitatea
economică.

2008

Cota de 0,5% repartizată
Conform hotărârii AGR din anul 2007 şi conform articolului 9.4 din Statutul Casei Sociale a
Constructorilor, valoarea cotei de 0,5% repartizată membrilor în anul 2008 în funcţie de viramentele din
cota de 1,5% aferente anului 2006 a fost de 2,092 milioane lei, iar rata de alocare a fost de 33,87%.

Dinamica scrisorilor de garanţie acordate
187

valoare (mii lei)
număr

162

16.934

În cei 11 ani de activitate şi în cei 8 ani de
când Casa Socială a pus la dispoziţia
membrilor săi acest serviciu s-au acordat un
număr de 470 de scrisori în valoare totală de
peste 30,82 milioane lei.

10.476
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283

664

909

2004

2005

2006

2007

Scrisori de garanţie pentru
participare la licitaţii

2008

În anul 2008 numărul scrisorilor de garanţie
pentru participare la licitaţii acordate de
Casa Socială a Constructorilor membrilor
săi a crescut spectaculos atingând numărul
record de 187, ceea ce reprezintă aproape
40% şi respectiv 55% din numărul şi
respectiv valoarea totală a scrisorilor
acordate.

raportul comisiei de cenzori
Comisia de cenzori a Casei Sociale a Constructorilor alcătuita 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 in conformitate cu prevederile L.215/1997 si ale statutului C.S.C. la verificarea şi certificarea
bilanţului contabil la data de 31 decembrie 2008.
În ceea ce priveşte inventarierea anuală a patrimoniului, aceasta s-a efectuat în perioada 18-19 decembrie
2008 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. 1248 bis /08.12.2008 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. 1247 bis/08.12.2008, 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. 1969/2007 privind
aprobarea Reglementărilor Contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.
C.S.C. a desfăşurat în cursul anului 2008, pe lângă activitatea de baza şi activitate economică,
înregistrând pierdere din cheltuieli cu comisioanele şi deprecierea acţiunilor.

Comisia de cenzori certifică prin prezentul raport
datele din Situaţiile financiare ale Casei Sociale a
Constructorilor, pentru exerciţiul
încheiat la
31.12.2008.
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Rezultatul exerciţiului încheiat la 31.12.2008 a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate şi reprezintă
un excedent total în suma de de 96.825 lei stabilit ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile efectuate
pentru administrarea C.S.C. pe anul 2008, din care 325.407 lei din activitatea nonprofit şi pierdere din
activitatea economică 228.582 lei .
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Activitatea în anul 2008 s-a desfăşurat pe baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli (B.V.C.) aprobat de
Adunarea Generală a Reprezentanţilor şi a Programului de protecţie socială pe anul 2008 şi a constat în
principal în gestionarea patrimoniului C.S.C., a fondurilor destinate protecţiei sociale, funcţionării şi
administrării C.S.C.

participarea CSC la evenimente
ale partenerilor sociali
Casa Socială a Constructorilor este spaţiul
acţiunilor concrete din zona de convergenţă a
intereselor partenerilor sociali din sectorul
construcţiilor din România, locul de dialog
social şi economic al ramurii, de negociere a
Contractului Colectiv de Muncă şi a salariului
minim pe ramură, precum şi a altor acorduri
bipartite.
Ca şi în anii anteriori, în 2008, Casa Socială a
Constructorilor a fost gazda mai multor
conferinţe de presă, întâlniri şi mese rotunde şi a
participat la numeroase acţiuni ale partenerilor
săi, cum au fost:
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m

Închiderea oficială, în data de 14 martie
2008, a proiectului «Adaptarea sectorului
de construcţii din România la cerinţele
pieţei şi economiei europene», derulat de:
- Federaţia Flamandă a Antreprenorilor
de Construcţii - VCB,
- Camera Flamandă a Inginerilor în
Construcţii - VIK,
- Asociaţia Română a Antreprenorilor de
Construcţii - ARACO
- Casa de Meserii a Constructorilor,
în parteneriat cu Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti şi co-finanţat de
Guvernul Flamand;

m

Seminarul internaţional «Modele de bune
practici europene în implementarea
fondurilor structurale», organizat de Alianţa
Confederaţiilor Patronale din România ACPR la Bucureşti, în zilele de 20-21 martie
2008;

m

Primirea la sediul CSC, in data de 14 aprilie
2008, a delegatiei Grupului Cosmos
(Spania), insotita de reprezentantii FNSCM
“Anghel Saligny”

m

Festivitatea de decernare a distinctiei “trofeul
calitatii ARACO” - Editia a XIV-a,
desfasurata la ROMEXPO, in data de 18
aprilie 2008

m

Consiliul Federal al FGS Familia, desfăşurat
la Balaton - Ungaria, în zilele de 8-9 mai
2008;

m

Întâlnirea ARACO cu delegaţia Federaţiei
Naţionale a Lucrărilor Publice (FNTP) din
Franţa, desfăşurată la Bucureşti, pe 10 iunie
2008;

In cei 11 ani de functionare, Casa Socială a
Constructorilor a dezvoltat relaţii de
colaborare cu organisme paritare similare
din:
m

Italia (cu Cassa Edile di Mutualita ed
Assistenza din Milano, Torino, Roma,
Varese şi Venetia),

m

Belgia (cu Fonds de Securite d'Existence
des Ouvriers de la Construction, CNACNAVB – Comite National d'Action pour la
Securite et Hygiene dans la Construction şi
cu FVB/FFC - Fonds de Formation
Professionnelle de la Construction din
Bruxelles),

m

Germania (SOKA-BAU) şi din alte ţări.

preocupările şi a marcat paşi concreţi pentru
extinderea colaborării cu antreprenorii străini
din sectorul construcţiilor, prezenţi pe piaţa
românească.
Cadrul privilegiat pentru stabilirea contactului şi
pentru informarea reciprocă cu aceste firme, au
fost şedinţele Comitetului Paritar pentru
Trusturi Transnaţionale, desfăşurate la sediul
Casei Sociale a Constructorilor.
Pe 6-7 martie 2008, CSC a participat la
Conferinţa «Promovarea fondurilor sociale
paritare în Ungaria, Polonia, Cehia şi Slovacia»,
desfăşurată la Varşovia.

La conferinţa din capitala Poloniei organizată
de:
m Federaţia Europeană a Lucrătorilor din
Construcţii şi Lemn - EFBWW
m Federaţia Industriei Europene a
Construcţiilor - FIEC,
Pe linia dezvoltării relaţiilor externe,
conferinţele aniversare din 15-16 iulie 2008 au
fost şi un prilej de consolidare a proiectelor
începute şi asumate de partenerii sociali din
industria construcţiilor din Romania, o
posibilitate de diseminare directă a informaţiilor
specifice şi de prezentare a serviciilor oferite,
creând cadrul de identificare şi promovare în
parteneriat a unor proiecte de interes cofinanţate din fondurile UE.
De asemenea, în cursul anului 2008, Casa
Socială a Constructorilor şi-a intensificat

în cooperare cu
m Asociaţia Instituţiilor Paritare de Protecţie
Socială - AEIP
cu sprijinul
m Ministerului Muncii şi Politicii Sociale din
Polonia,
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Gala Constructorilor de Top - Ediţia I,
organizată de ARACO împreuna cu Trustul
de presă FinMedia la Bucureşti, în data de 21
octombrie 2008.
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m

m
m

Comisiei Europene
Fondului social paritar francez pentru
industria construcţiilor PRO BTP

Casa Socială a Constructorilor a fost
reprezentată de o delegaţie paritară de şase
persoane, condusă de domnul Laurenţiu
Plosceanu.
Pe durata a şapte sesiuni, conferinţa a analizat
rolul, impactul, avantajele şi contribuţia
fondurilor sociale paritare la edificarea unei
industrii a construcţiilor durabilă.
De asemenea,în cadrul a trei paneluri moderate
de domnii:
- Peter Andrews, Vicepreşedinte FIEC,
- Bruno Gabellieri, Secretar General AEIP şi
- Carl Heyrman, Director General al
Comitetului Naţional de Acţiune pentru
Securitate şi Igienă în Construcţii CNAC/NAVB (Belgia),
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au fost împărtăşite bune practici ale unor
organizaţii paritare din:
- Belgia,
- Olanda,
- Italia,
- Marea Britanie,
- Finlanda,
- Irlanda,
- Franţa,
- Germania si
- Spania

în domeniile pregătirii profesionale, al
fondurilor de pensii ocupaţionale şi al sănătăţii
şi securităţii la locul de muncă.
Ur mare a contactelor cu conducerile
organizaţiilor europene prezente la Varşovia, a
solicitarii formulate de delegaţia noastră, ca şi a
demersurilor susţinute ale Preşedintelui
Laurenţiu Plo s ceanu, Casei Sociale a
Constr uctorilor ii va fi încredinţată
responsabilitatea organizării la Bucureşti, la
începutul anului 2010, a celei de-a doua
Conferinţe asupra Fondurilor Paritare din
Europa pentru:
- Romania,
- Bulgaria,
- Croaţia,
- Turcia,
- Republica Moldova
- ţările spaţiului ex-iugoslav şi
- Ucraina

relaţii internaţionale

De asemenea, în lunile noiembrie şi decembrie
2008, reprezentanţii CSC şi ai partenerilor
sociali din construcţii au avut urmatoarele
întâlniri de cunoaştere sau aprofundare a
aspectelor ce ţin de înfiinţarea şi funcţionarea
Casei Sociale a Constructorilor:
m

12 noiembrie, la Ruse şi 14 noiembrie, la
Bucureşti - cu partenerii din Bulgaria;

m

24-26 noiembrie, la Timişoara - cu
partenerii din Serbia;

m

1-2 decembrie, la Sankt Petersburg - cu
partenerii din Federaţia Rusă;

m

3 decembrie, la Chişinău - cu partenerii din
Republica Moldova.

În perioada 10-13 aprilie 2008, la invitaţia
partenerilor din Republica Moldova, o delegaţie
paritară a Casei Sociale a Constructorilor a
efectuat o vizită la Chişinău.
În cadrul întâlnirii, domnul Pavel Caba,
Preşedintele Federaţiei Naţionale a Patronatelor
Construcţiilor, Drumarilor şi a Producătorilor
Materialelor de Construcţii "CONDRUMAT",
a aratat că proiectul legii de înfiinţare a Casei
Sociale a Constructorilor din Republica
Moldova, prezentat deja ministerelor de resort,
urma a fi transmis Guvernului şi apoi
Parlamentului, spre examinare şi aprobare.

În cursul întâlnirilor, partenerii străini şi-au
afirmat intenţia înfiinţării de Case Sociale după
modelul validat în România, prin proiecte
finanţate din Fondul Social European, derulate
în parteneriat cu CSC.
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La solicitarea Organizaţiei Internaţionale a
Muncii, ca şi in contextul rolului asumat de CSC
în cadrul AEIP - de propagator de modele de
autoreglementări sectoriale în ţările din regiune,
în cursul anului 2008, reprezentanţii Casei
Sociale a Constructorilor au avut mai multe
întâlniri cu reprezentanţii implicaţi în dialogul
social sectorial din Republica Moldova,
Bulgaria, Serbia, Federaţia Rusă şi din alte ţări.

Conform celor stabilite, în perioada 26-30 mai
2008, o echipă a partenerilor sociali moldoveni for mată din câte un reprezentant al
patronatelor, al sindicatelor şi al Guvernului, a
efectuat un stagiu de pregătire în România.
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În ultimii ani, modelul organizaţional al Casei
Sociale a Constructorilor - rod al colaborării
fructuoase a partenerilor sociali din ramurile de
construcţii şi producerea materialelor de
construcţii din Romania, a suscitat un interes
crescând din partea organizaţiilor omologe din
ţările vecine.

implicarea CSC în proiecte
cu finanţare comunitară
Începând cu anul 2005, Casa Socială a
Constructorilor a fost partener într-un proiect
finanţat în cadrul Programului «Leonardo da
Vinci», alături de parteneri din Italia şi Belgia şi
a pus bazele unor colaborări viitoare pe proiecte
cu finanţare comunitară cu parteneri din Italia,
Germania şi Spania.

Obiectivele specifice
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
m

Analizarea şi monitorizarea pieţei
muncii din sector, în vederea obţinerii
unei imagini clare privind situaţia
actuală de pe piaţa muncii şi pentru
identificarea nevoilor specifice ale
companiilor şi ale forţei de muncă din
domeniul specific;

m

Dezvoltarea unui set de instrumente
pentru asigurarea calităţii formării
profesionale continue, compus din
harta ocupaţională a sectorului,
standarde ocupaţionale pentru 10
ocupaţii stabilite în funcţie de
priorităţile identificate în analizele
realizate la nivel de sector, instrumente
de evaluare specifice competenţelor
descrise în standardele ocupaţionale
precum şi programe modularizate de
formare profesională corespunzătoare
competenţelor stabilite;

m

Dezvoltarea unui corp de formatori şi
d e e va l u a t o r i d e c o m p e t e n ţ e
profesionale capabil să asigure
evaluarea şi recunoaşterea
competenţelor, independent de modul
în care acestea au fost dobândite şi să
pună în aplicare programe de formare
modularizate care să per mită
acumularea de credite transferabile;

m

Aderarea la structurile europene de
recunoaştere a calificărilor profesionale
prin schimb de bune practici şi aplicarea
pe scară largă a acestora şi activităţi
inovatoare transnaţionale pentru
asigurarea calităţii FPC la nivel de
sector.

Proiectul "Calitate în educaţie, CALE”

Pe data de 1 noiembrie 2008, a luat startul
proiectul "Calitate în educaţie, CALE”, cu
durata de implementare de 3 ani şi cu un buget
de 5 milioane euro, finanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane.
Parteneriatul proiectului
Parteneriatul proiectului, care include şi Casa
Sociala a Constructorilor, este format din:
m
m
m
m
m

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
- CMC, Promotor
S.C. TILS Romania S.R.L, Partener1
Camporlecchio Educaţional
(Italia), Partener 2
Casa Socială a Constructorilor, Partener 3
Formedil (Italia), Partener 4

30

Raport Anual 2008

Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este de a
contribui la dezvoltarea resurselor umane în
sectorul abordat prin dezvoltarea, crearea şi
implementarea de mecanisme şi instrumente
pentru îmbunătăţirea asigurării calităţii în
Formarea Profesională Continuă.

Proiectul CALE contribuie la dezvoltarea
capitalului uman şi creşterea competitivităţii pe
piaţa muncii din sectorul abordat, prin
dezvoltarea cadrului sectorial al calificărilor în
vederea antrenării forţei de muncă din sector în
formarea pe tot parcursul vieţii prin

recunoaşterea competenţelor dobândite
anterior,
acces la formarea profesională
conform nevoilor proprii şi a nevoilor
tehnologice ale companiilor şi prin creşterea
capacităţii instituţionale a comitetului sectorial.

creşterea calităţii şi operativităţii
asistenţei în utilizare oferită societăţilor
membre ale CSC

m

Proiectul “Dezvoltarea Parteneriatelor”
Propunere Proiect de grant
La sfârşitul anului 2008, Casa Socială a
Constructorilor a depus spre evaluare la
AMPOSDRU, în calitate de promotor, proiectul
de grant «Extinderea la scară naţională,
instruirea specifică şi dotarea reţelei de
reprezentanţi pentru promovarea intensificata
şi facilitarea utilizarii, de către agenţii economici,
a serviciului de protecţie socială a lucrătorilor
din ramurile de construcţii şi de producere a
materialelor de construcţii în perioada
întreruperii activităţii datorită condiţiilor
meteorologice nefavorabile (1 noiembrie - 31
martie)».

La sfârşitul anului 2008, pe 3 decembrie, Casa
Socială a Constructorilor a depus împreună cu
partenerii săi documentaţia pentru proiectul :
“Dezvoltarea de către partenerii sociali a
facilităţilor financiare dedicate resurselor
umane din ramura construcţiilor cu impact
asupra flexibilităţii şi mobilităţii pe piaţa muncii,
calităţii ocupării şi ratei de angajare cu contract
de muncă sau în regim de lucru temporar” în
cadr ul axei prioritare 3 “ Cre ş terea
adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
pe DMI 3.3" Dezvoltarea parteneriatelor şi
încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali
şi societatea civilă”.
Parteneri

Partenerii de proiect ai Casei Sociale a
Constructorilor sunt:
- Asociaţia Română a Antreprenorilor
de Construcţii - ARACO şi
- Federaţia Generală a Sindicatelor
FAMILIA.
Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului este
consolidarea prezenţei în teritoriu şi întărirea
capacităţii Casei Sociale a Constructorilor în
promovarea şi facilitarea utilizării serviciilor sale
de către societăţile de construcţii româneşti şi
străine care desfăşoară activităţi în România.
Obiectivele specifice
m

creşterea frecvenţei vizitelor şi
multiplicarea contactelor directe cu
decidenţii antreprenorilor de
construcţii,

Proiectul “Muncă sănătoasă
într-un climat competitiv”
În data de 17 decembrie 2008, s-a depus
documentaţia pentru proiectul “Muncă
sănătoasă într-un climat competitiv”.
Parteneri
Asociaţia Română pentru
Securitate şi Sănătate în
Muncă (ARSSM),
ARACO şi CASIMCO
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Partenerii proiectului

Casa de Concedii a Constructorilor - partener
principal, Casa Socială a Constructorilor partener 1, ARACO - partener 2, FGS Familia partener 3, FNSCM Anghel Saligny - partener 4,
S.C.A. Popovici Niţu & Asociaţii - partener 5,
Asociaţia Pentru Formarea Profesională a
Adulţilor - partener 6.
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Proiectul are durata de implementare de 2 ani şi
un buget de 450 mii de euro.

casa de meserii a constructorilor
Proiectul "Calitate în educaţie, CALE”
Succesul Casei de Meserii a Constructorilor CMC în anul 2008 este marcat de câştigarea
finanţării nerambursabile pentru
implementarea proiectului CALE – „Calitate în
axa prioritară 1 „Educaţia şi
educaţie”,
formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”, domeniul major de intervenţie 1.4
„Calitate în formarea profesională continuă”cu
un buget total de 18.498.942 RON şi cu o durată
de implementare de 3 ani, incepand cu 1
noiembrie 2008, finanţat de Fondul Social
European

m

m
m

continue în sectorul construcţiilor
Dezvoltarea unui corp de formatori şi de
evaluatori de competenţe profesionale,
capabil să asigure evaluarea şi recunoaşterea
competenţelor
Aderarea la structurile europene de
recunoaştere a calificărilor profesionale
Valoarea adăugată: asamblarea unitară la
nivel de sector a instrumentelor de asigurare
a calităţii formării profesionale – calificări
profesionale, module de for mare
profesională, instrumente de evaluare a
competenţelor
Proiectul pentru ocuparea garantată
a forţei de muncă

Parteneriat
Casa de Meserii a Constructorilor (partener
principal), Casa Socială a Constructorilor, TILS
România, Camporlecchio Educational şi
Formedil.
Scopul principal
Dezvoltarea capitalului uman în vederea
creşterii competitivităţii pe piaţa muncii din
sectorul construcţiilor.

Proiectul “Ocupare garantată prin formarea de
competenţe specifice aliniate la necesităţile
operatorilor economici din domeniul
construcţiilor activi în Regiunea de Sud-Est“
finanţat din Fondul Social European, cu un
buget de 88.300 Euro ş i perioad ă de
implementare de 24 luni.
Parteneriat
m
m

Obiectivul general

m
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m

Dezvoltarea resurselor umane în sectorul
construcţiilor, prin dezvoltarea, crearea si
implementarea de mecanisme şi instrumente
pentru îmbunătăţirea asigurării calităţii în
Formarea Profesională Continuă.
Obiective specifice
m
m

Analizarea şi monitorizarea pieţei muncii din
sectorul construcţiilor
Dezvoltarea unui set de instrumente pentru
asigurarea calităţii formării profesionale

Fundaţia Sătean Brăila (partener principal)
S.C. ANDIRIVAC S.R.L.
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Galaţi

Scopul principal
Creşterea ratei de ocupare din Regiunea de SudEst a României în sectorul specific al
construcţiilor.

Proiectul pentru formarea
continuă a adulţilor
Proiectul “Formarea continuă a adulţilor în
domeniul construcţiilor conform tendinţelor
actuale de pe piaţa muncii” finanţat din fonduri
PHARE, cu un buget de 88.300 Euro şi o
durată de implementare de 12 luni.
Parteneriat
Casa de Meserii a Constructorilor (partener
principal), S.C. Hidroconstrucţia S.A. Bucureşti,
S.C. Hidroconstrucţia S.A. Sucursala Olt
Superior şi S.C. Extins S.R.L.
Scopul principal

Flamandă a Inginerilor în Construcţii - VIK,
Asociaţia Română a Antreprenorilor de
Construcţii - ARACO şi Casa de Meserii a
Constructorilor, în parteneriat cu Universitatea
Tehnică de Construcţii Bucureşti şi co-finanţat
de Guvernul Flamand.

Desfăşurarea de cursuri de for mare
profesională în meseriile de fierar betonist,
montator prefabricate, dulgher - tâmplar parchetar şi zidar, pietrar, tencuitor, precum şi
de cursuri de perfecţionare în domeniul
managementului proiectelor, pentru salariaţii
din regiunea Sud - Vest Oltenia.

În data de 14 martie 2008, la sediul Universităţii
Tehnice de Construcţii Bucureşti - Facultatea de
Construcţii Civile, Industriale şi Agricole, în
prezenţa Excelenţei Sale domnul Philippe
Roland, Ambasadorul Belgiei la Bucureşti, a
avut loc decernarea diplomelor pentru cei 44 de
absolvenţi ai cursului postuniversitar
«Managementul construcţiilor conform
standardelor europene».
Cursul a fost componenta principală a
proiectului «Adaptarea sectorului de construcţii
din Romania la cerinţele pieţei şi economiei
europene», derulat de Federaţia Flamandă a
Antreprenorilor de Construcţii - VCB, Camera

Alături de absolvenţi, în sală au fost prezenţi
conducători ai unor societăţi de construcţii şi ai
unor organizaţii partenere, precum şi
reprezentanţi ai mass-media.
Cei mai merituoşi cinci absolvenţi au
fost recompensaţi cu un stagiu de
studiu în Belgia, în cursul lunii
mai 2008.

33

Cursul postuniversitar
“Managementul construcţiilor
conform standardelor europene”

Au participat: domnul Gerrit de Goignies,
Director adjunct VCB, domnul Guy Roymans,
din partea VIK, domnul Laurenţiu Plosceanu,
Preşedintele ARACO, doamna Elisabeta Mitroi,
Director General al Casei de Meserii a
Constructorilor şi doamna Marinela Ghiţă, şefa
Catedrei Management a Facultăţii de
Construcţii Civile, Industriale şi Agricole.
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Proiectul “Adaptarea sectorului
de construcţii din Romania
la cerinţele pieţei şi economiei europene”

Proiectul pentru formare profesională

Proiectul „Formarea profesională conform
noilor tendinţe din domeniul constructiilor”
finanţat din fonduri PHARE, cu un buget de
144.519 Euro şi o durată de implementare de 12
luni.
Parteneriat
S.C. Hidroconstrucţia S.A. Bucuresti (partener
principal), S.C. Hidroconstrucţia S.A. Sucursala
Argeş, Casa de Meserii a Constructorilor şi S.C.
CODIV S.R.L.

Proiectele Leonardo da Vinci

1. Proiectul SQF-CON
Proiectul Developing and introducing a
“Sectorial Qualifications Framework for the
European Construction Industry“ are un buget
de 15.322 Euro (CMC) şi o perioadă de
implementare de 24 luni.
Parteneriat
m
m

Scopul principal
m

Instruirea forţei de muncă locale, conform
tendinţelor actuale din domeniul construcţiilor,
respectiv formarea profesională pentru meseria
de constructor structuri monolite şi maşinist la
maşini pentru terasamente, precum şi
dezvoltarea competenţelor de bază pentru
managementul de proiect.

m
m

m
m
m
m

Berufsförderungswerk d. Bauindustrie NRW e.V. (partener principal)
BIW (Bildungswerk BAU HessenThüringen)
BZB Krefeld (Bildungszentren des
Baugewerbes)
BAQ Forschungsinstitut
Vocational Training Institute for
Construction Industry in NorthrhineWestphalia – BFW
Formedil
GOA Infra Group
Casa de Meserii a Constructorilor
FIEC
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Scopul principal
Dezvoltarea Cadrului Sectorial al Calificărilor
pentru industria construcţiilor din Europa
(SQF) şi aplicarea acestuia în întregul sector.

2. Proiectul Safestart - Basic Safety
Proiectul „Safestart – Basic Safety” are un
buget (CMC) de 21.352 Euro şi o perioadă de
implementare de 18 luni.
Parteneriat
m
m

Prevention and Interim Association
(partener principal)
Epyc

m
m
m
m
m
m

National Actiecomite voor Veiligheid en
Hygiene in het Bouwbedrijf
Bulgarian Industrial Association,
National School of Public Health
AIB-Vincotte
Casa de Meserii a Constructorilor
Point Project Construction & Engineering
Trading LLC

Scopul principal
Elaborarea unui ghid privind eficienţa
energetică legată de reabilitarea termică a
clădirilor, ghid elaborat pe baza experienţei
partenerilor din Danemarca şi Germania.

4. Proiectul APL - BUD

Scopul principal
Traducerea, adaptarea şi armonizarea cu
legislaţia din fiecare ţară parteneră în proiect a
unui curs e-learning de sănătate şi securitate a
muncii, în vederea îmbunătăţirii mobilităţii
muncitorilor în Uniunea Europeană şi realizarea
unei pieţe a muncii mai accesibilă acestora.

Proiectul APL – Bud - Towards a Qualified
Construction Workforce for Poland are un
buget (CMC) de 22.994 Euro şi o perioadă de
implementare de 24 luni.
Parteneriat
m
m
m
m
m
m
m
m

Parteneriat
m
m
m
m

m
m

m
m
m

Bulgarian Construction Chamber (partener
principal)
GLAVBOLGARSTROY AD
Center for professional staff selection and
vocational training
Bulgarian German Vocational Training
Centre Pleven
(Deutsch - Bulgarisches
Berufsbildungszentrum, DBBZ)
MGM Ltd.
Berufsförderungswerk der Bauindustrie
NRW e.V. (BFW) - Ausbildungszentrum
in Essen
Casa de Meserii a Constructorilor
GOA Infra Group
Instituto technologigo de la Construccion
– AIDICO

m
m

Scopul principal
Dezvoltarea şi pilotarea un mecanism practic de
evaluare şi certificare a competenţelor
dobândite pe alte căi decât cele formale (şcoală
profesională, cursuri organizate etc.) de către
muncitorii din sectorul construcţiilor.
Beneficiarii produselor şi activităţilor realizate
în aceste proiecte sunt angajaţii companiilor din
sectorul construcţiilor, companiile de
construcţii, sindicatele din sector şi membrii
acestora.
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Proiectul Euro En Eff - Development of
Guide for Energy efficiency renovation of
buildings are un buget (CMC) de 26.078 Euro şi
o perioadă de implementare de 24 luni.

Sindicatul Budowlani (partener principal)
CamProf Polska, Education & Labour
KBiN (Confederation of Building and
Real Estate)
KOWEZiU
Kellens Consulting
BAQ Forschungsinstitut
Ecap Consulenze
POINT LLC
IFCOS (International Forum for
Construction Occupational Standards)
Casa de Meserii a Constructorilor
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3. Proiectul Euro En Eff

informaţii utile
Sediul Central
Bucureşti, Sector 1, Str. Episcopul Timuş, Nr. 25, cod poştal 011611
Tel: (021) 317 89 02; 316 83 42; 317 62 35
Fax: (021) 300 80 23
E-mail: office@casoc.ro
Web site: www.casoc.ro

Conturi bancare
RAIFFEISEN BANK S.M.B.

RO 46 RZBR 00000 6000 333 41 34

CITIBANK

RO 17 CITI 000 0000 82 50 65 008 RON

B.R.D. - G.S.G. Sucursala Academiei

RO 53 BRDE 410 SV 19 7557 141 00
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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 www.casoc.ro
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