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CASA SOCIALĂ A CONSTRUCTORILOR

Activitatea Casei Sociale a Constructorilor ca
membru al Asociatiei Europene a Instituţiilor
Paritare de Protecţie Socială, Bruxelles
În cursul anului 2009, Casa Socială a Constructorilor (CSC) a fost o prezenţă activă în cadrul Asociaţiei Europene
a Instituţiilor Paritare de Protecţie Socială - AEIP, atât în reuniunile organismelor de conducere, cât şi în şedinţele
Grupului de lucru Construcţii (una din cele trei comisii speciale pe obiective, cu reuniuni la fiecare două luni).
În data de 3 aprilie 2009 s-a desfăşurat la Bucureşti prima şedinţă din anul 2009 a Consiliului de Administraţie al
AEIP, la care Casa Socială a Constructorilor - membru observator al AEIP din aprilie 2008 a fost reprezentată de
Laurenţiu Plosceanu, Preşedinte, şi Dan Cristescu, Vicepreşedinte al CA al CSC.
Asociaţia Europeană a Instituţiilor Paritare de Protecţie Socială, înfiinţată în anul 1996, reuneşte 38 de organisme
paritare din 18 state membre ale Uniunii Europene din următoarele domenii:
m regimuri coordonate de pensionare
m fonduri de pensii
m sănătate şi securitate în muncă
m regimuri de concedii plătite
m 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

CSC - AEIP

Membri AEIP:

INTEGRALE, Belgia
BKK-BV, Germania
SOKA-BAU, Germania
BG BAU, Germania
AGIRC, Franţa
ARRCO, Franţa
CTIP, Franta
ASSOPREVIDENZA, Italia
TELA, Finlanda
LODH, Elvetia
VB, Olanda
Dexia Pension Fund, Luxemburg
CWPS, Irlanda
B&CE, Marea Britanie
BUAK, Austria
CNCE, Italia
CIA, Elvetia
Retraites Populaires, Elvetia
TEA ELTA, Grecia

TVR, Finlanda
Fundación Laboral, Spania
Geroa, Spania
CSC, România
CIMA, Irlanda
BAR, Danemarca
Hellenic Bank Association, Grecia
CNEPS, Spania
MGC, Spania
UPS Ltd, Marea Britanie
Central Union of Workers'
Productive Cooperatives, Bulgaria
CAVAMAC, Franta
CARCD, Franta
CARAC, Franta
Groupe France Mutuelle, Franta
CAPSSA, Franta
ONYF, Ungaria
Adam Smith Centre, Polonia
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2009 a fost anul care a schimbat radical trendurile
înregistrate în sectorul de construcţii în ultimii ani !
Sectorul a plătit prin contracţia cifrei de afaceri cu
17%, prin insolvenţa sau falimentul a 20.000 de
societ ăţ i de construc ţ ii ş i printr-un pachet
semnificativ de muncitori disponibilizaţi !

mesajul preşedintelui

Cu toate aceste turbulenţe, 2009 a fost pentru CSC
un an de continuare a dezvoltării, atât din perspectiva
plăţilor de protecţie socială şi a membrilor care şi-au
dezvoltat parteneriatul cu CSC, cât şi din perspectiva numărului de scrisori de garanţie emise
pentru participarea la licitaţii.
Faptul că numărul de salariaţi aferent membrilor a scăzut de la 104.000 la 70.000 este
concordant cu ce s-a întâmplat la nivelul sectorului în condiţiile extinderii crizei economico
financiare globale dar menţinerea la 26.600 a salariaţilor protejaţi în ultimul an odată cu
creşterea semnificativă a fondului de protecţie onorat la plată (23,67 milioane lei ) certifică
nevoia şi utilitatea serviciilor CSC.
Responsabilitatea social corporatistă este locul geometric al întâlnirii intereselor membrilor
CSC cu serviciile acestei entităţi paritare româneşti.
2010 va fi un an de accentuare consistentă a turbulenţelor economico – financiare şi social –
morale în mediul de business indigen.
Valenţele parteneriatului social din construcţii vor fi încercate de provocări noi dar sunt
convins că serviciile de protecţie socială, cele de acordare a scrisorilor de garanţie cerute de
membri, cât şi celelalte servicii generate de entităţile paritare ale sectorului de construcţii din
România se vor consolida şi vor sprijini direct angajatorii şi angajaţii acestei bresle !
Odată cu mulţumirile noastre asigurăm membrii, partenerii şi prietenii CSC de respectul şi
consideraţiunea noastră !

Laurenţiu PLOSCEANU
Preşedinte
11.04.2010

Casa Socială a Constructorilor este, fără îndoială, un proiect
reuşit. Este reuşit, în primul rând pentru ca în răstimpul celor
12 ani ai existenţei sale a adus servicii certe, verificabile, atât
antreprenorilor din construcţii şi producătorilor de materiale
de construcţii, cât şi salariaţilor.
În al doilea rând este un proiect recunoscut ca reuşit de către
sistemele paritare echivalente europene. Anul acesta,
Comisia Europeană a solicitat celor 27 de state membre să
aducă dovezi certe de bune practici europene. Casa Socială
este chemată în 11 şi 12 mai să-şi etaleze realizările din acest
spaţiu european. Împreuna cu ea vor fi prezentate şi celelalte
Case din Sistemul de Autoreglementari Sectoriale - SASEC.
SASEC este un proiect generat responsabil, de parteneri
responsabili printr-un document responsabil: Acordul Social
Sectorial! Casa Socială este parte a acestui proiect.
În luna octombrie 2010, ca o recunoaştere a realizărilor certe ale Casei Sociale a
Constructorilor, se organizează la Bucureşti o mare conferinţă a Fondurilor Paritare Europene,
sub auspiciile Federaţiei Europene a Antreprenorilor din Construcţii, a Federaţiei Europene a
Sindicatelor din Construcţii, cu participarea Asociaţiei Europene a Fondurilor Paritare.
Fonduri paritare administrate paritar, sindicate-patronate, fonduri care sunt extrem de preţuite
de Uniunea Europeană, pentru că prin ele societatea civilă organizată, acolo unde ea este
matură, are capacitatea verificată de a prelua responsabilităţi majore, sociale şi economice.
Către finele anului, toate aceste bune practici identificate în cele 27 de state ale Uniunii
Europene vor ajunge într-un singur raport pe masa Comisiei Europene. Din partea Romaniei,
exemplul SASEC/Casa Socială a Constructorilor va juca un rol important în preţuirea întregii
societăţi româneşti.
Avem toate motivele deci să fim mândri de realizările noastre, mai ales că anul 2009 s-a încheiat
cu o creştere a cifrei de afaceri a CSC, peste cifra programată. O cifră bună pentru un an în care
criza economică s-a manifestat din plin. Echipa executivă a CSC a lucrat bine şi noi îi
mulţumim. Există însă şi motive de neîmplinire pentru noi. Casa Socială a Constructorilor nu a
făcut pasul decisiv de a înregistra membri persoane fizice. Acest lucru conduce la o situaţie mai
puţin clară şi precisă a filiaţiilor şi acordării neechivoce de indemnizaţii.
Consolidarea rapidă a CSC are şi ea de suferit precum are de suferit şi potenţialul transfer de
membri între organizaţiile similare din ţările mai vechi ale Uniunii Europene, în contextul
noilor Directive privind serviciile, munca transfrontalieră, etc. De mai multă vreme ar fi trebuit
operate modificari legislative necesare şi statutare.Din raţiuni de vreme şi vremuri acestea nu au
fost făcute până acum. Dar le-a venit timpul!
Promovarea acestor modificări făcute pe fundalul recunoaşterii de către UE a bunelor noastre
practici, avansarea de noi infuzii de capital şi resurse umane de la partenerii sociali recunoscuţi
în construcţii (FGS şi ARACO) către întregul SASEC, precum şi alte schimbări necesare în
sistemul de fondare a Caselor, vor face din CSC în special, şi SASEC în general, instituţii bine
consolidate, cu respiraţie paneuropeană.
Dan Cristescu
Vicepreşedinte CSC
Raport Anual 2009
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mesajul vicepreşedintelui

2010 începutul schimbărilor structurale
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despre noi

◘ peste 125 milioane RON plătite de la
înfiinţare pentru protecţia socială a mai mult
de 260.000 de lucrători în construcţii
◘ 127,39 milioane RON active financiare
disponibile pentru protecţie socială la 1
noiembrie 2009

Cifre cheie 2009

m

m 26.676 salariaţi care au beneficiat de

protecţie socială

m

◘ 690 scrisori de garanţie pentru participare
la licitaţii, în valoare totală de 52,49 milioane
RON, acordate societăţilor membre în
perioada 2001-2009

peste 23,67 milioane RON plătite
pentru protecţia socială

m

220 scrisori de garanţie acordate pentru
participare la licitaţii
21,68 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 rece(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, 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.
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profilul organizaţiei

Cifre cheie
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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:
Legea nr. 215/1997 (M.Of. 372/22.12.1997), lege
organică specială de înfiinţare a Casei Sociale a
Constructorilor, prevede următoarele:
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”;
Prin urmare prelevarea cotei de 0,5% se face prin
înscrierea acesteia, de către beneficiarul investiţiei, în
devizul general al lucrării, iar valoarea contribuţiei se
stabileşte prin raportare la valoarea devizului de
construcţii.
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.

cadrul legislativ

P r e c i z ă r i l e N r. 5 1 2 2 N N / 1 9 9 9 ( M . O f .
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”. Precizările, cu valoare de norme
metodologice, confirmă că obligaţia de plată a cotei de
0,5% revine tuturor beneficiarilor de investiţii,
indiferent de sursa de finanţare (fonduri proprii,
fonduri de la buget, fonduri atrase sau împrumutate –
interne sau externe, fonduri structurale etc.) 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[...] ”.
Sunt reglementate astfel
atât modalitatea de virare a cotei de 0,5% - direct în
contul CSC, cât şi periodicitatea lunară a viramentelor.
Beneficiarul investiţiei (investitor sau proprietar) este
titularul investiţiei, pe numele căruia s-a eliberat
autorizaţia de construcţie şi răspunde de plata cotelor,
taxelor şi a contribuţiilor prevăzute la capitolul 5.2 din
devizul general.

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, republicată (M. O.
933/13.10.2004), cu modificările şi completările
ulterioare stabileşte în Anexa nr. 1 la punctul 2.4 ca
devizul general intocmit conform prevederilor legale
în vigoare (H.G. nr. 28/2008), este piesa scrisă
obligatorie a documentaţiei tehnice necesare pentru
obţinerea autorizaţiei de construcţie.
De asemenea este obligatorie regularizarea taxelor
legale (inclusiv a cotei de 0,5%) concomitent cu cea a
taxei pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie
potrivit legii 50/1991, articolul 37, alineatul 4.
Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 privind aprobarea
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991 (M. O. 79 bis/23.11.2009) trimite, pentru
stabilirea valorii lucrărilor de construcţii la care se
calculează cotele şi taxele legale, la structura devizului
general aprobată prin H.G. 28/2008.
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.
Baza de calcul a cotei de 0,5% este şi ea precizată în
H.G. 28/2008 în Anexa nr. 4 şi constă în valoarea
lucrărilor de construcţii-montaj cuprinse în
următoarele capitole/subcapitole ale devizului general
şi reprezintă valoarea devizului de construcţii al
investiţiei: 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 şi 5.1.1. Plata efectivă a
cotei de 0,5% se face la valoarea facturată a lucrărilor
de construcţii-montaj realizate, fără TVA.
Statutul şi Regulamentele
Constructorilor.

Casei Sociale a

Detalii vă stau la dispoziţie pe www.casoc.ro

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 ARACO

Adrian Florescu
Reprezentant ARACO

Vicepreşedinte

Irimie Catargiu
Reprezentant ARACO

Dan Cristescu
Reprezentant
FGS FAMILIA “Anghel Saligny”

Romeo Bogdanovici
Reprezentant ARACO
Andrei Provian
Reprezentant FGS FAMILIA “Anghel Saligny”
Gheorghe Bălăceanu
Reprezentant FGS FAMILIA “Anghel Saligny”

Comisia de Cenzori
Economist Silvia Bindileu

Gavril Ciceo
Reprezentant FGS FAMILIA “Anghel Saligny”

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
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servicii

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 un interval de
timp 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 societăţile
membre, aferente indemnizaţiilor acordate.
Conform prevederilor legale, beneficiarii
protecţiei sociale 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:
***

1. Contribuţia agentului economic şi a
salariaţilor:
◘ 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
vândute şi încasate, pentru producătorii de
materiale de construcţii, fără corespondent
în devizul lucrării.

CONDITII AVANTAJE
DE INDEPLINIT
SE
CONSTITUIE
IN FUNCTIE DE
PRODUCTIA
REALIZATA SI
INCASATA

DE OBTINUT

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

(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%

SE VIREAZA LA
CSC IN FUNCTIE
DE LICHIDITATI

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

CONDITII

AVANTAJE

DE INDEPLINIT

(alta decat cea primita de
societate de la beneficiarii
la care a executat lucrari)

DE OBTINUT

BAZA DE CALCUL
PENTRU ALOCAREA
COTEI PARTI DIN
EXCEDENTUL
REALIZAT DIN
ADMINISTRAREA
CSC

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%
DIN SALARIUL DE BAZA BRUT
(NU INCLUDE SPORURILE)
CONDITIE
OBLIGATORIE
PENTRU
ACORDAREA
PROTECTIEI
SOCIALE
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BAZA DE CALCUL PENTRU
ALOCAREA ANUALA A COTEI
DE 0,5% , CONFORM ART. 9.4
DIN STATUTUL CSC

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

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;

PURTATOARE
DE DOBANDA
DE LA DATA
INTRARII IN
CONTUL CSC

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

BAZA DE CALCUL
PENTRU ALOCAREA
COTEI PARTI DIN
EXCEDENTUL
REALIZAT DIN
ADMINISTRAREA
CSC

servicii actuale

Protecţia socială

10
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;
Casa Socială a Constructorilor ofera societăţilor membre o multiplicare profesionistă a fondurilor
depuse, care acoperă rata inflatiei 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, Romanian International Bank si Banca ItaloRomena.
◘ Excedentul repartizat începând cu anul 2003, în 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 Sociale a Constructorilor;
Sumele alocate din excedent diminuează corespunzător cota de maxim 10% reţinută de Casa Socială 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.
◘ Scrisori de garanţie pentru participarea la licitaţii în limita fondurilor depuse, începând cu anul 2001 .
Este un serviciu din ce în ce mai apreciat de membri, pentru că permite societăţilor membre
deblocarea de fonduri însemnate pentru finanţarea activităţii.

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, prin adoptarea unor
acte legislative favorabile soluţionării acestora.
Alături de patronatele şi sindicatele reprezentative, Casa Socială a Constructorilor este implicată atât în
construcţia noilor entităţi 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.
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Sistemul de Autoreglementări
Sectoriale în Construcţii - SASEC
Casa Socială a Constructorilor este placa
turnantă a Sistemului de Autoreglementări
Sectoriale în Construcţii, constituit de
partenerii sociali reprezentativi la nivel de
ramură în baza Acordului Social Sectorial
pentru Construcţii 2007-2009, publicat în
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a V-a,
nr. 9 din 20 mai 2008.
În cadrul dezvoltării SASEC, în data de 23
iulie 2007, la sediul Casei Sociale a
Constructorilor, a avut loc semnarea
actelor constitutive ale următoarelor patru
asociaţii bipartite:

aacordarea de consultanţă societăţilor
comerciale din construcţii şi materiale de
construcţii, în domeniul sigurantei în
mediul de muncă;
aformarea profesională a formatorilor şi a
salariaţilor din construcţii şi materiale de
construcţii, în domeniul siguranţei în
mediul de muncă.

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.

servicii în dezvoltare

Casa de Concedii a Constructorilor - 3C
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.

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:
ainspectarea şi controlul nepunitiv ale
şantierelor de construcţii şi b a z e l o r
producătorilor de materiale de
construcţii;

Comitetul Paritar pentru Trusturi
Transnaţionale
Asociaţia 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.

Asociaţiile fondatoare ale acestor entităţi
bipartite sunt:
aAsociaţia Română a Antreprenorilor de
Construcţii - ARACO
aFederaţia Generală a Sindicatelor
FAMILIA
aFederaţia Naţională a Sindicatelor din
Construcţii-Montaj ANGHEL
SALIGNY

informaţii

economico - financiare
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Membrii Casei Sociale a Constructorilor sunt agenţi economici cu activitate de contrucţiimontaj şi de producere a materialelor de construcţii din toate grupele de mărime.
Casa Socială a Constructorilor numără în prezent ca membri 594 de societăţi din ramurile
construcţii şi producerea materialelor de construcţii.
Contextul economic afectat de criză a crescut interesul societăţilor de construcţii faţă de
serviciile oferite de Casa Socială, astfel că la sfârşitul anului 2009, numărul membrilor cu
fonduri depuse pentru protecţie socială a crescut faţă de anul anterior de la 327 societăţi la 337.

Numărul de membri privilegiati
cu fonduri depuse
pentru protecţie socială

337
327
322

319

2008

2007

2006

2005

Pentru prima data în ultimii ani de activitate ai Casei Sociale a Constructorilor numărul de
salariaţi ai membrilor Casei cu fonduri depuse pentru protecţie socială scade faţă de anul
anterior, în condiţiile schimbărilor structurale datorate crizei si anume: reorganizarea activităţii
unor societăţi, dispariţia altora, aderarea şi activarea financiară a altor societăţi.

Numărul de salariaţi ai membrilor privilegiaţi
cu fonduri depuse pentru protecţie socială
98.802

100.873

102.387

103.984

2009

2008

2007

2006

70.784

2005

membrii casei

2009

300

Distribuţia teritorială a membrilor cu fonduri depuse pentru protecţie socială

La 12 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- 53 firme + 2 sucursale

Regiunea NORD EST- 61 firme + 1 sucursală
Regiunea SUD EST- 48 firme+1 sucursală

2
9

5

17

1

13

8

6

15
10+1suc

4

10+1suc

8

4

13
4+1suc
2

5
21

9

11

12

11+1suc

9+1suc
8+1suc
5

30

6+1suc

4+1suc

3+1suc

1

2

1

4

11

1suc
33

2+1suc

2

12
3

Regiunea CENTRU- 34 firme + 1 sucursală
Regiunea SUD VEST- 21 firme + 4 sucursale
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Regiunea SUD - 44 firme + 1 sucursală
Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV - 37 firme
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Intrări de fonduri în anul 2009

repere economico-financiare

În anul 2009, nivelul intrărilor de fonduri din sursele prevăzute de Legea Nr. 215/1997 a fost de 54,43
milioane RON, reprezentând o creştere de 22,3% faţă de anul 2008, defalcarea pe tipuri de surse fiind
următoarea:
q

3,58 milioane lei reprezintă intrări din cota de 1% din salariul de bază brut al salariaţilor
societăţilor membre ale Casei Sociale a Constructorilor

q

11,92 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 a Constructorilor

q

26,53 milioane lei reprezintă intrări din cota de 0,5% din valoarea devizului de
construcţii de la beneficiarii de investiţii (investitori sau proprietari)

q

12,40 milioane lei obţinute din multiplicarea fondurilor

Nivelul activelor
În cei aproape 12 ani de la înfiinţare, activele Casei Sociale a Constructorilor au înregistrat o evoluţie
ascendentă, în ceea ce priveşte intrările de fonduri şi multiplicarea acestora.

54,43

Total intrări efective de fonduri
şi multiplicări 2004-2009
(milioane lei)
44,50
33,95

37,43

26,90

2005

2006

2007

2008

2009

Dinamica activelor 2004-2009 (milioane lei)

146,44
119,92
96,97
71,43
52,48
40,62
2004

2005

2006

2007

2008

2009

În anul 2009, activele Casei Sociale a Constructorilor au înregistrat o creştere de 22,11% faţă de anul
2008.

Protecţia socială
Fondul destinat protecţiei sociale reportat la sfârşitul anului 2009 pentru anul 2008 a fost de 141,44
milioane lei, reprezentând o creştere de 1,216 ori faţă de fondul reportat la 31 decembrie 2008 şi de 2,78
ori faţă de cel reporat la sfârşitul anului 2004.

2005

2006

2007

2008

Dinamica fondurilor
disponibile pentru protecţie socială
(milioane lei)

50,83

68,95

91,92

116,31

2009

În anul 2009, valoarea medie a indemnizaţiei pentru un salariat a fost de 889,49 lei, în creştere
cu 42% faţă de anul 2008.
Creşterea valorii indemnizaţiei medii în anul 2009 faţă de anul 2008 se explică prin schimbarea
structurii numerice şi salariale a societăţilor membre CSC care au acordat protecţie socială în
anul 2009. Societăţile de construcţii au preferat să aibă mai puţini salariaţi, dar mai bine plătiţi.
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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)
q
evoluţia numărului de salariaţi ai societăţilor membre pentru care s-a solicitat protecţie
q
socială prin Casa Socială a Constructorilor (fig.3)
Numărul de salariaţi este în funcţie de decizia Consiliilor de Administraţie ale societăţilor membre, de
condiţiile meteorologice ale fiecărui an, de amplasamentul şantierelor, de stadiul lucrărilor ş.a.

25,00

milioane lei protecţie socială acordată
23,86

fig.2
15,65
12,48

11,87

*2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2004-2005

2005-2006

9,31

Dinamica protecţiei sociale acordate conform Legii 215/1997

28.544
25.382

24.324

27.588

27.600

* date estimate pentru iarna 2009-2010

*2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

18.521

2004-2005

număr salariaţi
fig.3

principalii membri care au acordat
protecţie socială în anul 2009
DENUMIRE

LOCALITATE

JUDEŢ

Hidroconstrucţia
SCCF Iaşi Grup Colas
Vega 93
Apasco
Repcon
Loial Impex
Proimsat
Socot
Construcţii Hidrotehnice
Energoconstrucţia
Filiala CCCF Drumuri şi Poduri
Drumuri şi Poduri
CCCF
Drumuri şi Poduri
Tcif
Fibec
Lucrări Drumuri şi Poduri
Euroconstruct
Argos
Coral
Construcţii Erbasu
Soletans Cons
RA Judeţeană Drumuri şi Poduri
Sibarex
Fibec Metal Glass
Litoral Construct
TIAB
Drumuri şi Poduri
Conferic
Conimpuls
Foricon
Saif Tim
Tunele
Marconst
Crişana Cons
Tehnodomus
Erbasu Total Construct
Erbasu General Construct
Erbasu Edil Construct
ISAF
Construcţii
Serbis
Consir
Drumuri şi Poduri
Aqua Com
Drumuri şi Poduri
ACSA
Lucrări Drumuri şi Poduri
Nimb
Construcţii Feroviare
Terra
Viitorul
Compania Pentru Constructii Alex
Alconep
Sinecon

Bucureşti
Iaşi
Galaţi
Măneciu
Oradea
Suceava
Râmnicu Vâlcea
Târgu Mureş
Iaşi
Bucureşti
Timişoara
Deva
Bucureşti
Ploieşti
Craiova
Câmpina
Bistriţa
Timişoara
Cernavodă
Tulcea
Bucureşti
Ploieşti
Râmnicu Vâlcea
Câmpineanca
Câmpina
Constanţa
Bucureşti
Sfântu Gheorghe
Buzău
Bacău
Deva
Timişoara
Braşov
Marghita
Oradea
Arad
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Sibiu
Bistriţa
Siret
Focşani
Deva
Călăraşi
Câmpia Turzii
Iaşi
Timişoara
Craiova
Miercurea Ciuc
Satu Mare
Iaşi
Târgu Ocna
Sibiu

Bucureşti
Iaşi
Galaţi
Prahova
Bihor
Suceava
Vâlcea
Mureş
Iaşi
Bucureşti
Timiş
Hunedoara
Bucureşti
Prahova
Dolj
Prahova
Bistriţa-Năsăud
Timiş
Constanţa
Tulcea
Bucureşti
Prahova
Vâlcea
Vrancea
Prahova
Constanţa
Bucureşti
Covasna
Buzău
Bacău
Hunedoara
Timiş
Braşov
Bihor
Bihor
Arad
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Bucureşti
Sibiu
Bistriţa-Năsăud
Suceava
Vrancea
Hunedoara
Călăraşi
Cluj
Iaşi
Timiş
Dolj
Harghita
Satu Mare
Iaşi
Bacău
Sibiu
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Drumuri şi Poduri
Agacon
General Construct
Compania Utilităti Publice RA
Castru
RSG Reparaţii Stradale Generale
Interfax
Elcectroconstrucţia ELCO
Construct 102
Bega Ermat
RMR
Constructim
Arcons
Fin Trans
Independenţa
Sirtrot
Esra
Duplex
Manconstruct
Intracom
Indconstruct

Brăila
Suceava
Piatra-Neamţ
Focşani
Galaţi
Timişoara
Siret
Suceava
Caransebeş
Ploieşti
Piatra-Neamţ
Timişoara
Arad
Arad
Craiova
Adjud
Ploieşti
Făgăraş
Bucureşti
Baia Mare
Timişoara

Unicul operator privat
de protecţie socială
din România

Brăila
Suceava
Neamţ
Vrancea
Galaţi
Timiş
Suceava
Suceava
Caraş-Severin
Prahova
Neamţ
Timiş
Arad
Arad
Dolj
Vrancea
Prahova
Braşov
Bucureşti
Maramureş
Timiş

Ponderea plasamentelor în 2009
În anul 2009, activele Casei Sociale a Constructorilor au fost plasate, ca medie anuală, în proporţie de
37,77% în depozite bancare, 62,23% în titluri de stat şi obligaţiuni (fig. 4).

30,96%

37,77%
depozite bancare
titluri de stat
şi obligaţiuni

62,23%

69,04%

fig.5

fig.4

Pe de altă parte, rezultatul sumelor plasate provine în proporţie de 69,04% din depozite bancare,
30,96%din titluri de stat şi obligaţiuni (fig. 5).

Multiplicarea fondurilor
Nivelul dobânzilor repartizate de Casa Socială a Constructorilor membrilor săi a crescut deşi trendul de
creştere al pieţelor monetare şi bancare s-a inversat din martie 2009 situându-se la un nivel superior faţă
de rata inflaţiei şi de dobânzile medii oferite de principalele bănci comerciale.

Dinamica multiplicărilor repartizate membrilor
în comparaţie cu inflaţia

20,6

21,4

19,8
14,3

13,1

8,6
4,9

2005
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inflaţie
rata multiplicărilor repartizate

2006

6,6

2007

6,3

2008

4,7

2009
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Excedentul repartizat
1.096,77

Dinamica cotei excedentului
repartizat membrilor (lei)
excedent repartizat
mii lei
230,23

182,14

197,89

In anul 2009 nu s-a repartizat membrilor
cota parte din excedentul bugetului de
venituri si cheltuieli aferent anului 2008.

126,57

2004

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.

2005

2006

2007

2008

***
0,6102

Cota de 0,5% repartizată

0,4976
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
2009 a fost de 5,931 milioane lei, iar rata de
alocare a fost de 49,76%.
cota 0,5% repartizata
cf. art. 9.4 cf. statut CSC
(milioane lei)

0,3387
5,931

0,2015

lei la 1 leu cota 1,5%

4,342

1,975

2,092

2006

2007

2008

2009

***

Dinamica scrisorilor de garanţie
acordate

220
21.676

187
162

16.934

valoare
(mii lei)
număr
36

10.476

26

664

909

2005

2006

2007

2008

2009

Scrisori de garanţie pentru
participare la licitaţii
În cei 12 ani de activitate şi în cei 9 ani de când
Casa Socială a pus la dispoziţia membrilor săi
acest serviciu s-au acordat un număr de 690
de scrisori în valoare totală de peste 52,49
milioane lei.
În anul 2009 numărul scrisorilor de garanţie
pentru participare la licitaţii acordate de Casa
Socială a Constructorilor membrilor săi a
crescut atingând numărul record de 220, ceea
ce reprezintă aproape 32% din numărul şi
respectiv peste 41% din valoarea totală a
scrisorilor acordate.

Înfiinţată în ianuarie 2003, reţeaua teritorială a Casei Sociale a Constructorilor are ca obiective:
m

m

m

m

transpunerea măsurilor specifice stabilite de Comitetul Director în
operaţionalizarea hotărârilor Adunării Generale a Reprezentanţilor şi a
deciziilor Consiliului de Administratie ale CSC
facilitarea accesării de către societăţile membre a serviciilor oferite de
CSC în baza Legii nr. 215/1997
creşterea frecvenţei vizitelor şi a contactelor din teritoriu cu decidenţii
societăţilor de construcţii, în scopul creşterii numărului de membri ai
CSC
intensificarea contactelor cu beneficiarii de investiţii, cu reprezentanţii
autorităţilor locale şi cu structurile teritoriale ale partenerilor
instituţionali.

Ca urmare a evaluării activităţii, dinamicii şi aportului reţelei în atingerea obiectivelor CSC, în a
doua jumătate a anului 2009, reţeaua teritorială a Casei Sociale a Constructorilor a intrat într-un
proces de reconfigurare, prin intrarea în colaborare cu un numar de 8 noi reprezentanţi
teritoriali, ale caror zone de responsabilitate acopera 31 de judeţe.
Primele luni de activitate ale noii reţele teritoriale (aferente trimestrului al IV lea 2009) şi de
integrare a reprezentanţilor teritoriali în activitatea CSC oferă semne încurajatoare pentru
continuarea proceselor de extindere a reţelei şi de profesionalizare a reprezentanţilor noştri
teritoriali - cu efect în obţinerea unor rezultate financiare superioare şi în îmbunătăţirea
asistenţei operaţionale acordată membrilor CSC.
Structura reţelei teritoriale a Casei Sociale a Constructorilor:

ZONA NORD VEST
IULIAN COJOLEANCĂ
Mobil:+40 747 06 11 76

ZONA NORD EST
NECULAI FEODOT
Mobil: +40 747 06 11 73

ZONA EST
GIGI ZICMAN
Mobil: +40 747 06 11 69

ZONA CENTRU
IOAN SZEN
Mobil: +40 747 06 11 81

ZONA VEST
CATALIN VOICU
Mobil: +40 747 06 11 74

ZONA SUD- EST
ION CIOBANU

ZONA SUD- VEST
VALERIU ROIBU
Mobil:+40 747 06 11 75

Mobil: +40 747 06 11 86

ZONA SUD
NICU JIANU
Mobil: +40 747 06 11 89
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reţeaua teritorială

reţeaua de reprezentanţi teritoriali ai CSC
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Raportul Comisiei de Cenzori asupra situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2009

raportul comisiei de cenzori

Noi, Comisia de cenzori, am verificat situaţiile financiare întocmite de Casa Socială a
Constructorilor, la 31 decembrie 2009, care cuprind Bilanţul, Contul rezultatului exerciţiului
pentru exerciţiul financiar încheiat la această dată, un sumar al politicilor contabile
semnificative şi note explicative. Situaţiile financiare menţionate se referă la:
- Total active:
151.657.665 lei
- Activ net/Total capitaluri proprii:
9.319.204 lei
- Rezultatul net al exerciţiului financiar (excedent):
1.483.605 lei.
Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare
Conducerea Casei Sociale a Constructorilor este responsabilă pentru întocmirea şi prezentarea
fidelă a acestor situaţii financiare întocmite în conformitate cu Ordinul ministrului economiei
şi finanţelor nr.1969/2007 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele
juridice fără scop patrimonial şi cu politicile contabile descrise în notele explicative la situaţiile
financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea şi menţinerea unui
control intern relevant pentru întocmirea şi prezentarea fidelă a situaţiilor financiare care să nu
conţină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea şi aplicarea politicilor
contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanţele date.
Responsabilitatea comisiei
Responsabilitatea noastră este ca, pe baza verificarilor efectuate, să exprimăm o opinie asupra
acestor situaţii financiare. Noi am efectuat observaţii, teste, sondaje , proceduri, în vederea
obţinerii unei asigurări rezonabile că situaţiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.
De asemenea, am evaluat gradul de adecvare a politicilor contabile folosite şi rezonabilitatea
estimărilor contabile elaborate de către conducere, precum şi situaţiile financiare prezentate,
luate în ansamblul lor.
Considerăm că probele pe care le-am obţinut sunt suficiente şi adecvate pentru a constitui
baza opiniei noastre.
Opinia
În opinia noastră, situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul ministrului
economiei şi finanţelor nr.1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru
persoanele juridice fără scop patrimonial, şi cu politicile contabile descrise în notele la situaţiile
financiare, sub toate aspectele semnificative, ceea ce ne permite a exprima o opinie fără
rezerve.
Alte aspecte
Aceste Situaţii financiare prezintă fidel sub toate aspectele semnificative poziţia financiară şi
performanţa pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2009 şi este adresat Membrilor Casei
Sociale Constructorilor,Consiliului de Administratie si Conducerii executive ale entitatii,
precum si Ministerului Finantelor Publice.
În ceea ce priveşte gradul de conformitate al Raportului administratorilor cu Situaţiile
financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar, cenzorii Casei Sociale a Constructorilor, nu
au identificat neconcordanţe.
Comisia de cenzori a CSC :
1. Silvia Elena BINDILEU
Bucureşti,
2. Ion MANOLE
29 martie 2010
3. Ion ILIE

A.C.M. Gorj SRL
A.J.O.F.M. - 2 entitaţi teritoriale (Arad, Vaslui)
A.N.L. - Agenţia Naţională pentru Locuinţe
A.S.I.T - Asigurări Ion Ţiriac
Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport
Administraţia Domeniului Public Sector 1 Bucureşti
Administraţia Drumurilor şi Podurilor
Administraţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare R.A.
Administraţia Naţională "Apele Române" - 9 entităţi
teritoriale
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat
Administraţia Patrimoniului Arad
Administraţia Porturilor Dunărea Maritimă Galaţi
Administraţia Rezervării Biosferei Delta Dunării
Administraţia Străzilor Bucureşti
AEM SA Timişoara
Aeroportul Arad
Aeroportul Cluj Napoca
Aeroportul Constanţa
Aeroportul Craiova
Aeroportul Oradea
Aeroportul Otopeni
Agenţia de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultură - 3
entitaţi teritoriale (Bucureşti, Olt, Neamţ)
Agenţia de Protecţie a Copilului
Agenţia pentru Protecţia Mediului - 11 entităţi teritoriale
AGIP
Alecsandri Estates SRL Bucureşti
Alpha Bank România
ANRCTI
AP Corporate Investments SRL Bucureşti
Apa Grup SA Botoşani
Apa Nova Bucureşti
Apa Nova Ploieşti
Apavil SA Rm. Vâlcea
Apavital SA Iaşi
Aquabis SA Bistriţa
Aquapol România S.A. Oradea
Aquatim SA Timişoara
Arabesque SRL Galaţi
Aris Project Development SRL Bucureşti
Arplama România SRL Fagăraş
ASA Arad Servicii Ecologice
ASAS România SRL
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.
Balkan RO Trade CO
Banc Post
Banca Comercială Intesa Sanpaolo SA
Banca Comercială Ion Ţiriac
Banca Comercială RoBank
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beneficiari

principalii beneficiari de investiţii
din sectorul public şi privat care virează cota de 0.5%

Banca Românească
Banca Transilvania
Băneasa Center
Bank of Cyprus
Bantex S.A. Timişoara
Baumit Romania Com S.R.L.
Baza Centrală de Asigurare Tehnică a Misiunilor
Bectro SRL Bucureşti
Bel Rom SRL
Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran
Biblioteci Judeţeane - 3 entităţi
Billa Invest Construct S.R.L
Brau Union România S.A.
Brigada de Pompieri a Capitalei
BROL Medical Center Timişoara
Bucovina Ecotermgaz Suceava
Buse Prodgaz România
C.E.C.
C.E.C.C.A.R.
C.E.T. - Centrala Electrică de Termoficare - 4 unităţi
C.N. Administraţia Canalelor Navigabile S.A. Constanţa
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 - 6 entităti teritoriale
Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A.
Ceronav Constanţa
CET Govora SA
Chipita România S.R.L
Cimentul Turda
Citi Bank România
Cluburi Sportive Şcolare - 6 entitaţi
CN A.P.M. - Compania Naţională Administraţia Porturilor
Maritime Constanţa
CN Loteria Română SA
Colegii Naţionale - 13 entităţi
COLTERM SA Timişoara
Commercial Bank of Greece
Compania Hotelieră Grant (Hotel Marriott)
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
Compania Naţională Imprimeria Naţională
Companii de Apă - Altele : Arad,Bacău, Braşov, Cluj
Napoca
Complexul Energetic - 3 entităţi teritoriale
Complexul Herastrău
Complexul Muzeal de Ştiinţe Bacău
Conpet S.A. Ploieşti
Consilii Judeţene - 40 consilii
Consilii Locale - 358 consilii
Continental Astoria SA
Continental Hotels S.A.
Continental Ibis SA
Continental Nord S.A.
Contitech România SRL Timişoara
Conversmin SA Bucureşti
Corpul Gardienilor Publici
Cosmote România Mobile Telecommunication SA
Curtea de Apel Tg. Mureş
Despa România S.R.L. Bucureşti
Direcţia Administraţiei Domeniului Public şi Privat
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Direcţia de Sănătate Publică
Direcţia Generală a Finanţelor Publice
Direcţia Generală de Poliţie
Direcţia Generala de Poliţie + Inspectorate Judetene de
Poliţie
Direcţia Impozite şi Taxe Locale
Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - 24
entităţi teritoriale
Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială - 6
entităţi teritoriale
Directia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentară
- 10 entităţi teritoriale
Directii de Administrare a Pietelor si Targurilor
Direcţii Fitosanitare - 5 entităţi teritoriale
Direcţii Regionale de Drumuri şi Poduri - 6 entităţi
teritoriale
Direcţii Regionale de Vamă - 6 entităţi
Direcţii Silvice - 29 entităţi teritoriale
Direcţii Vamale - 8 entităţi teritoriale
Directiile de Asistenţă şi Protecţie Socială
Direcţiile Generale de Agricultură şi Industrie Alimentară
Distrigaz Sud SA
DNB Victoria Tower SRL Bucureşti
Drum Art SRL Bucureşti
E&H FlowTech Trade SRL Bucureşti
E.On Moldova Distribuţie SA
E.On Moldova SA
ELBA SA Timişoara
Electrocentrale
Emerson SRL Cluj Napoca
Enel Distribuţie Banat SA
Enel Distribuţie Dobrogea SA
Enel Distribuţie Muntenia SA
Enel Electrica Banat SA
Enel Electrica Dobrogea SA
Enel Electrica Muntenia SA
Energomur SA Tg. Mureş
Ermes Holding SRL Bucureşti
European Logistic SRL
Exploatarea Minieră - 4 entităţi teritoriale
F.D. Electrica Oltenia SA
F.D. Electrica Transilvania Nord SA
F.D. Electrica Transilvania Sud SA
Federaţia Română de Fotbal
Ferroli România S.R.L.
Fundaţia Ambassadors for Christ România
Gebruder Weiss SRL
Generali Asigurări
Germanos Telecom România S.A.
Gonen Invest Construct Bucureşti
Grivco S.A.
Grupuri de Pompieri - 4 entităţi teritoriale
Grupuri Şcolare - 28 entităţi
Heineken Romania SA
Hidroelectrica SA
Hiproma SA
Holcim SA
Horbach Imobiliare SRL
IDM Kennedy Group Bucureşti
Immorom SRL
Industria Sârmei SA Câmpia Turzii
ING BANK

Inpectorate Teritoriale de Muncă - 11 entităţi teritoriale
Inspectorate Judeţene ale Poliţiei de Frontieră - 9 entităţi
judeţene
Inspectorate Judeţene de Poliţie - 11 entităţi judeţene
Inspectorate Şcolare - 18 entităţi teritoriale
Inspectoratul de Stat in Construcţii
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă - 6 entităţi
teritoriale
Institutul de Medicină Legală
Interbrew Efes Brewery S.A.
Iride SA Bucureşti
Italian Românian Industrial Development
IUS Braşov
Jolie Ville Invest
Karl Heinz Dietrich Bucureşti
Kaufland Romania SCS
Kromberg & Schubert Romania Me S.R.L.
Lafarge Ciment România SA
Leumi Bank
Libra Bank S.A.
Licee - 22 entităţi teritoriale
Lubrifin SA
Max Streicher România SRL
Mc Donald's România SRL
Mechel Câmpia Turzii SA
METRO Cash & Carry
METROREX S.A.
Midocar S.R.L. Bucureşti
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
Ministerul Culturii - UMPMIICR
Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia
Economico-Administrativă
Ministerul de Justitie
Ministerul Economiei şi Comerţului
Ministerul Justiţiei - DIPFIE
Ministerul Mediului şi Pădurilor - UMP
MKB Romexterra Bank SA
MOL România Petroleum Products S.R.L.
Muzee - alte 7 entităţi
Muzeul Brukenthal
Muzeul de Artă al României
Muzeul de Istorie
Muzeul Peleş
Muzeul Satului
Nuclearelectrica SA
Ocolul Silvic - 29 entităţi teritoriale
Oficii pentru Ameliorarea şi Reproducerea în Zootehnie 4 entităţi teritoriale
Omilos Oradea SRL
Omniasig SA
OMV Petrom SA
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 Româna
Praktiker Real Estate Romania SA
Prefecturi
Priceton Investments Real Estate Development SRL
Bucureşti
Primării Reşedinţă de Judeţ şi Municipale-233 primării
Procar S.A. Timişoara
Procema S.A. Bucureşti
Profi Rom Food SRL Timişoara
R.A. Activităţi Nucleare
R.A. Administraţia Fluviala a Dunării de Jos Galaţi
R.A. Administraţia Văii Jiului
R.A. Apă Canal - 4 entităţi teritoriale
R.A. de Transport - 5 entităţi teritoriale
R.A.D.E.T.Bucureşti
Raiffeisen Bank S.A.
RBS Bank România SA
RCS & RDS
Real Hypermarket Romania SRL
Recunoştinţa Prodcom S.R.L. Bucureşti
Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA
Regia Naţională a Sării
Rehau Polimer S.R.L.
ROBANK
RODIPET S.A.
Roichman România SRL Adjud
Romanian International Bank
ROMARM
ROMATSA
Romcar Motors S.R.L. Bucureşti
Rompetrol Dowmnstream SA
Romplumb SA Baia Mare
Romstal Imex S.R.L.
Romtelecom SA
S.N.a Gazelor Naturale
S.N.de Radiocomunicaţii
S.N.I.F (Societatea de Îmbunătăţiri Funciare)-42 sucursale
S.N.T.F.M. - Societatea Natională de Transport Feroviar de
Mărfuri
Saguaro Print SRL Timişoara
Şantierul Naval Orşova SA
Şcoala de Agenţi de Poliţie Câmpina
Şcoala Militară de Administraţie a Penitenciarelor
Şcoli - 70 entităţi
Search Corporation S.R.L. Bucureşti
Shell România
SISE Moldova AISE
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SISE Muntenia Nord AISE
SISE Muntenia Sud AISE
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activităţi

interne şi
internaţionale

Casa Socială a Constructorilor este spaţiul
ac ţ iunilor concrete din zona de
convergenţă a intereselor partenerilor
sociali din construcţii 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.
Ş i î n anul 2009, Casa Social ă a
Constructorilor a găzduit sau a participat la
numeroase î nt â lniri, mese rotunde,
seminare, conferinţe de presă şi alte acţiuni
organizate de membrii săi fondatori, cum
au fost:

sindicale fondatoare ale CPTT.
Dezbaterile Adunării generale a CPTT au
prilejuit un schimb de păreri asupra
situa ţ iei de criz ă , asupra m ă surilor
guvernamentale şi Bugetului de stat pe anul
2009, aflate în dezbaterea Parlamentului.
De asemenea, s-a discutat despre
principalele probleme cu care constructorii
se confruntă în activitatea lor.
S-a menţionat că rolul CPTT pe piaţa
construcţiilor din România va fi acela de
stabilire a unei mai bune comunicări între
antreprenori şi crearea unui organism care
să reprezinte vocea breslei şi să întreprindă
acţiuni de lobby.

Adunarea Generală a Comitetului
Paritar pentru Trusturi Transnaţionale
Conferinţa Naţională ARACO
Bucureşti, 2 aprilie 2009
Eveniment bienal important pentru toţi
agen ţ ii economici care activeaz ă î n
industria construcţiilor din România,
Conferinţa Naţională a Asociaţiei Române
a Antreprenorilor de Construc ţ ii ARACO, membră a Federaţiei Industriei
Europene a Construcţiilor - FIEC, a
Alianţei Confederaţiilor Patronale din
România - ACPR şi membru fondator al
CSC, s-a desfăşurat în data de 2 aprilie
În data de 12 februarie 2009, Casa Socială a
Constructorilor a găzduit la sediul său
prima Adunare Generală a Comitetului
Paritar pentru Trusturi Transnaţionale CPTT.
Adunarea Generală a avut ca scop
cunoaşterea reciprocă a firmelor interesate
să facă parte din asociaţie, alegerea
Comitetului Director şi stabilirea primelor
coordonate de lucru.
Au fost informate despre organizarea
Adunării Generale un numar de 46 de
firme de construcţii cu participare străină
din România, precum şi organizaţiile
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2009, la Sala Titulescu din Complexul
expoziţional Romexpo.
La lucr ă rile Conferin ţ ei, al ă turi de
antreprenori de construcţii, firme de

evenimente

participarea CSC la evenimente ale partenerilor
sociali din construcţii
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consultan ţă , proiectare, cercetare ş i de
producţie şi comercializare a materialelor de
construcţii, reprezentanţi ai clasei politice, ai
mediului de afaceri, ai partenerilor sociali
sindicali şi ai mediului universitar, au participat
şi membrii Comitetului Director al Casei
Sociale a Constructorilor - membră ARACO.
Au fost dezbatute probleme de actualitate care
afectează desfăşurarea activităţii din industria
construcţiilor, sector strategic al economiei
naţionale, precum şi recomandările strategice
ale sectorului în perioada de criză economică.
În cadrul primei şedinţe a noului Consiliului
Central, domnul Laurenţiu Plosceanu a fost
reales Preşedinte ARACO, pentru un mandat de
doi ani.
Seminarul trESS «Coordonarea securităţii
sociale în Europa»
Bucureşti, 8 aprilie 2009
La seminarul organizat la Bucureşti de Reţeaua
trESS (Training and reporting on European
Social Security) - susţinută financiar de Uniunea
Europeană, cu sprijinul Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale din România, au
participat 50 de reprezentanţi ai unor ministere,
confederaţii patronale şi sindicale
reprezentative, instituţii naţionale de securitate
socială (ANPS, ANOFM, CNAS, CNPAS,
Avocatul Poporului), experţi ai instituţiilor
europene şi consultanţi independenţi.

calitatea în realizarea construcţiilor, festivitatea
de decernare a Trofeului Calităţii ARACO a
reunit şi la această ediţie antreprenori de
construcţii, firme de consultanţă, proiectare,
cercetare, de producţie şi comercializare a
materialelor de construcţii, reprezentanţi ai
autorităţilor în domeniu şi personalităţi ale vieţii
publice.
Printre participanţi, s-au numărat: Panaite
Mazilu - Membru de Onoare al Academiei
Române, Nicolae Noica - Profesor, Petre Patruţ
Preşedintele UTCB, Serghei Mesaros - Director
în Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale, Radu Godeanu - Vicepreşedinte UGIR,
Constantin Epuran - Inspector la Inspectoratul
de Stat în Construcţii, Dan Andreescu -

Seminarul a făcut cunoscute ultimele evoluţii în
domeniu la nivel european şi a analizat stadiul
coordonării sistemelor de securitate socială în
România şi al implementarii schimbului
electronic de date între instituţiile naţionale
competente.
Trofeul Calităţii ARACO, Ediţia a XV-a Bucureşti, 26 mai 2009
Festivitatea de decernare a Trofeului Calităţii
ARACO 2009 s-a desfăşurat în data de 26 mai
2009, în sala Berlin de la Rin Grand Hotel din
Bucureşti.
Eveniment important care promoveaz ă

Director General Asocia ţia Rom â n ă de
Sănătate şi Securitate în Muncă, Florea Chiriac Preşedintele Patronatului Frigului şi Aerului
Condiţionat, Claudiu Georgescu - Preşedintele
Asociaţiei Producătorilor de Materiale de
Construcţii, Adrian Câmpean - Director
General Uniunea Coordonatorilor de Sănătate
şi Securitate în Muncă, Harilaus Kilaiditis Director Patronatul Produc ă torilor de
Tâmplărie Termoizolantă.

Conferin ţ a na ţ ional ă de lansare a
proiectului “Calitate în educaţie – CALE”
Bucureşti, 26 mai 2009
În data de 26 mai 2009, Casa Socială a
Constructorilor a participat în calitate de
Partener, la lansarea oficială a proiectului
“Calitate în educaţie - CALE”, desfăşurată la
Rin Grand Hotel din Bucureşti - Sala Berlin.

EFBWW, în sprijinul angajatorilor şi al
lucr ă torilor din sectorul construc ţ iilor,
cuprinzând prevederile legale naţionale din
ţările Uniunii Europene referitoare la detaşarea
lucrătorilor.
At â t Secretariatul Federa ţ iei Industriei

La eveniment au participat reprezentanţi de
vârf ai autorităţilor statului, sindicatelor şi
patronatelor din sectorul construc ţ iilor,
antreprenori de construcţii, reprezentanţi si

Europene a Construcţiilor - FIEC, cât şi cel al
Federa ţ iei Europene a Lucr ă torilor din
Construcţii şi Lemn - EFBWW, asigură întreaga
cooperare în proiect a membrilor lor naţionali.

invitaţi ai partenerilor din proiect: Casa de
Meserii a Constructorilor - Promotor; Tils
Romania SRL; Camporlecchio Educaţional
SRL; Casa Social ă a Constructorilor;
FORMEDIL SRL.
Seminarul de promovare a proiectului
Posting Database
Bucureşti, 22 septembrie 2009
În data de 22 septembrie 2009, Casa Socială a
Constructorilor a participat la seminarul de
promovare a proiectului Posting Database Faza a II-a, organizat de ARACO la Hotelul
Ramada Plaza din Bucureşti - Sala Europa.
Proiectul Posting Database are ca obiectiv
realizarea unei baze de date comune FIEC-
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La seminarul de promovare de la Bucureşti au
participat reprezentanţi ai partenerilor sociali
europeni FIEC şi EFBWW, reprezentanţi ai
partenerilor sociali reprezentativi din
construcţii şi ai altor actori institutionali
relevanţi din România.
Au fost, de asemenea, invitaţi reprezentanţi ai
partenerilor sociali din construcţii din Bulgaria
şi Republica Moldova.
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Cooperarea Casei Sociale a
Constructorilor şi a membrilor săi
fondatori cu organizaţiile partenerilor
sociali din ţările vecine

relaţii internaţionale

Mai cu seamă în ultimii trei ani, modelul
organiza ţ ional al Casei Sociale a
Constructorilor rod al colabor ă rii
fr uctuoase a par tenerilor sociali
reprezentativi din ramurile de construcţii şi
producerea materialelor de construcţii din
România a suscitat un interes crescând din
partea organizaţiilor omologe din ţările
vecine.
La solicitarea Organizaţiei Internaţionale a
Muncii, ca şi în contextul rolului asumat, şi
afirmat tot mai pregnant de către CSC în
cadrul Asociaţiei Europene a Instituţiilor
Paritare de Protec ţ ie Social ă - de
propagator de modele de autoreglementari
sectoriale în ţările din regiune, în cursul
anului 2009, reprezentanţii Casei Sociale a
Constructorilor au continuat întâlnirile şi
schimburile sistematice de informaţii cu
reprezentanţii implicaţi în dialogul social
sectorial din Bulgaria, Republica Moldova,
Serbia, Federaţia Rusă şi din alte ţări, care
şi-au afirmat intenţia înfiinţării de Case
Sociale după modelul validat de CSC în
România.
Activitatea - pe plan intern şi în sfera
relaţiilor internationale - a CSC a suferit o
pierdere inestimabila prin trecerea în
nefiinţă, în ziua de 10 ianuarie 2009, a
colegului nostru Aurel Novac.
Începând din martie 2003, Aurel Novac a
fost parte în efortul colectiv de consolidare
a Casei Sociale a Constructorilor şi în
recunoaşterea, tot mai largă, a locului
acesteia în context naţional şi european,
contribuţii pentru care şi constructorii îi
vor păstra o neştearsă amintire.
În anul 2009, legăturile strânse menţinute
de Casa Socială a Constructorilor şi de
membrii săi fondatori cu partenerii sociali
din construcţii din ţările din regiune, având
ca teme privilegiate aprofundarea
aspectelor referitoare la înfiinţarea şi

funcţionarea CSC, ca şi a modelului
Sistemului de Autoreglementari Sectoriale
în Construcţii - SASEC din România, au
avut ca rezultate:
convenirea, de către partenerii sociali
din construcţii bulgari şi includerea ca
articol în contractul colectiv de muncă la
nivel de ramură a înfiinţării, în Bulgaria, a
unui fond special pentru formare
profesională şi calificare;
La întâlnirea reprezentanţilor partenerilor
sociali europeni din construcţii cu
partenerii sociali din construcţii bulgari de
la Sofia, din 16 decembrie 2009, domnul
Simeon Peshov, Preşedintele Camerei

m

Bulgare de Construcţii - BCC, a evocat în
faţa audienţei de nivel european sprijinul
constant şi numeroasele întâlniri de lucru
cu reprezentanţii partenerilor sociali din
construcţii din România, în sprijinul
înfiinţării unei entităţi similare cu CSC.
continuarea eforturilor partenerilor
sociali din construcţii din Republica
Moldova pentru inaintarea, în Parlamentul
de la Chişinău, a proiectului legii de
înfiinţare a Casei Sociale a Constructorilor.
m

Desfăşurarea, la Bucureşti, a şedinţei
Consiliului de Administratie al AEIP din 3
aprilie 2009
În organizarea Casei Sociale a Constructorilor,
în data de 3 aprilie 2009, în Sala Mexico a
Hotelului Pullman din Bucureşti, s-a desfăşurat
prima sedinţă din anul 2009 a Consiliului de
Administraţie al Asociaţiei Europene a
Instituţiilor Paritare de Protecţie Socială.
Au participat Jacques Brossard, Preşedintele
AEIP, Esa Swanljung, Vice-Preşedinte, Bruno
Gabellieri, Secretar General, Sibylle Reichert,
Reprezentant AEIP la Bruxelles, precum şi
reprezentanţii ASSOPREVIDENZA (Italia),
I N T E G R A L E ( B e l g i a ) , S O K A - BAU
(Germania), ARRCO (Franţa), CTIP (Franţa),
Dexia (Luxemburg), VB (Olanda), TELA
(Finlanda), LODH (Elveţia), CWPS (Irlanda) şi
ai CSC - Laurenţiu Plosceanu, Preşedinte şi
Dan Cristescu, Vicepreşedinte al CA al CSC.
Programul a inclus şi două întâlniri ale
reprezentanţilor CSC cu membrii celor nouă
delegaţii paritare prezente la Bucureşti.
Participarea la Simpozionul “Parteneriatul
social în Elveţia şi în Europa Centrală şi de
Est” - Zurich, 19-20 noiembrie 2009
La Simpozionul de la Zurich, desfăşurat sub
patronajul Departamentului federal elveţian al
Afacerilor externe, au participat reprezentanţi
ai autorităţilor de stat, ai patronatelor şi
sindicatelor din Elveţia, Bulgaria, Republica
Cehă, Ungaria, Serbia, Polonia şi România.
Delegaţia din România a fost alcătuită din:
m Petru Dandea - Vicepreşedinte CNS
“Cartel ALFA”
m Dan Cristescu - Co-Preşedinte FGS
FAMILIA Anghel Saligny
m Laurenţiu Plosceanu - Preşedinte ARACO

entităţile patronale şi sindicale din Elveţia, în
cadrul programului de asistenţă convenit între
Elveţia şi Uniunea Europeană.
Delegaţii noştri au avut discuţii cu domnul
Daniel Lehmann, Director General al SBV Societatea Elveţiană a Antreprenorilor şi cu
preşedintele sindicatului constructorilor din
Elveţia, care au fost invitaţi în 2010 în România
pentru pregătirea unor proiecte comune.
Tot cu prilejul conferinţei, au avut loc discuţii
cu reprezentanţii patronatelor de profil din
Ungaria şi Bulgaria.
Promovarea activităţii Casei Sociale a
Constructorilor ca model de bună practică
europeană
În anul 2009, Institutul de Economie Naţională
al Academiei Române - coordonator al
Centrului Na ţ ional al Observatoarelor
Europene a descris activitatea de peste 12 ani şi
contribuţia Casei Sociale a Constructorilor în
plan social în cadrul sectorului construcţiilor
din România ca exemplu de bună practică în
Monitorul European al Restructur ă rii,
organizat sub egida EUROFOUND (Fundaţia
Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor
de Viaţă şi de Muncă), cu sediul la Dublin.
EUROFOUND este o agenţie tripartită a
Uniunii Europene, cu preocupari care vizează:
m
m

Obiectivele simpozionului au fost prezentarea
mecanismelor parteneriatului social şi entităţile
paritare din Elveţia, precum şi identificarea şi
pregătirea parteneriatelor care se pot crea cu
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m
m

ocuparea şi condiţiile de muncă
echilibrul între viaţa profesională şi cea
personală
relaţiile industriale şi de parteneriat
coeziunea socială

34
implicarea CSC în proiecte
cu finanţare comunitară
m
m

dezvoltarea cadrului sectorial al
calificărilor
antrenarea forţei de muncă din sector
în formarea pe tot parcursul vieţii,
prin recunoaşterea competenţelor
dobândite anterior

Conferin ţ a na ţ ional ă de lansare a
proiectului s-a desfăşurat în data de 26 mai
2009, la Rin Grand Hotel din Bucureşti Sala Berlin.
Proiectul "Calitate î n educaţ ie CALE”
Proiectul "Calitate în educaţie - CALE", cu
durata de implementare de 36 de luni (1
noiembrie 2008 - 31 octombrie 2011), este
finanţat din Fondul Social European prin
Prog ramul Opera ţ ional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane
2007 - 2013.

proiecte

Parteneriatul proiectului, care include şi
Casa Socială a Constructorilor, este format
din:
m Casa de Meserii a Constructorilor CMC, Promotor
m TILS Romania SRL, Partener 1
m Camporlecchio Educational SRL,
Partener 2
m Casa Socială a Constructorilor - CSC,
Partener 3
m FORMEDIL SRL, Partener 4

În continuare, calendarul de acţiuni din
anul 2009 ale proiectului CALE - la
desfăşurarea cărora au contribuit şi experţii
desemnaţi de Casa Socială a
Constructorilor, a inclus:
m

m

m
m

desfăşurarea în data de 16 iunie 2009,
la Hotelul "Delta" din Jupiter, a
primului seminar regional din cadrul
proiectului
desfăşurarea la Hotelul “Olimp” din
Cluj-Napoca, a următoarelor două
acţiuni din proiect:
13 octombrie 2009 - Seminar de
transfer de inovare
14 octombrie 2009 - Seminar regional
de diseminare a rezultatelor
proiectului, în cadrul căruia au fost

Obiectivul general al proiectului este de a
contribui la dezvoltarea resurselor umane
în sectorul construcţiilor prin dezvoltarea,
crearea şi implementarea de mecanisme şi
instr umente pentr u î mbun ă t ăţ irea
asigurării calităţii în Formarea Profesională
Continuă.
Proiectul CALE contribuie la dezvoltarea
capitalului uman şi creşterea
competitivităţii pe piaţa muncii din
sectorul construcţiilor prin:

prezentate rapoarte privind analiza
comparativă a legislaţiei relevante,
analiza direcţiilor de dezvoltare a
sectorului de construcţii, precum şi

tendinţele corelative înregistrate pe piaţa
muncii
La seminarele regionale din cadrul Proiectului
CALE au participat antreprenori de construcţii
- primii beneficiari ai rezultatelor proiectului,
precum şi reprezentanţi ai sindicatelor şi
patronatelor din construcţii, ai autorităţilor în
domeniu şi ai partenerilor instituţionali în
Formarea Profesională Continuă în cadrul
sectorului

m

m

m

Proiectul comun FIEC - EFBWW - AEIP al
organizării la Bucureşti, în perioada 19-20
octombrie 2010, a celei de-a doua
Conferin ţ e europene «Promovarea
fondurilor sociale paritare în noile state
membre ale UE: rolul, impactul ş i
avantajele fondurilor sociale paritare în
industria construcţiilor»
Încredinţarea, către CSC, a responsabilităţii
organizării (cu sprijinul financiar al Comisiei
Europene) a unui eveniment european de
asemenea anvergur ă şi importan ţă este
rezultatul păstrării unor relaţii strânse cu
nivelurile de decizie, al demersurilor susţinute şi
al participării active a Casei Sociale a
Constructorilor şi a membrilor săi fondatori la
acţiunile Federaţiei Industriei Europene a
Construcţiilor - FIEC, ale Federaţiei Europene
a Lucrătorilor din Construcţii şi Lemn EFBWW, ale Asocia ţ iei Europene a
Instituţiilor paritare de Protecţie Socială - AEIP
ş.a., ca şi al afirmării constante a rolului nostru
de propagator al unor modele organizatorice
similare în ţările din regiune.
Pentru adoptarea deciziei, dezvoltarea
proiectului şi obţinerea consensului în cadrul
dialogului social FIEC - EFBWW, proiectul
organizării Conferinţei de la Bucureşti s-a aflat
în dezbaterea următoarelor întâlniri desfăşurate
pe parcursul anului 2009:
m

întâlnirea SOC-PLEN a FIEC şi Plenara
de Dialog Social FIEC-EFBWW şi al
AEIP de la Bruxelles, din 30 iunie 2009,
pe agenda cărora au figurat discuţii în plen
şi decizii asupra calendarului, proiectului
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de program şi obiectivelor Conferinţei;
separat, a fost discutat proiectul de buget
al Conferinţei;
şedinţele Grupurilor de lucru Construcţii
şi Sănătate şi Securitate în Muncă ale AEIP
de la Paris, din 13 iulie 2009;
întâlnirea Comisiei SOC-3 (Comisia
„Aspecte economice şi sociale ale
ocupării”) a FIEC şi şedinţa de Dialog
Social “Ocupare” FIEC-EFBWW de la
Bruxelles, din 19-20 noiembrie 2009;
întâlnirea SOC-PLEN a FIEC şi şedinţa
de Dialog Social FIEC-EFBWW de la
Sofia, din 15-16 decembrie 2009.

La prima conferinţă (Varşovia, 5-7 martie 2008)
destinată promovării fondurilor sociale paritare
în ţările Grupului de la Visegrad - Republica
Cehă, Ungaria, Polonia şi Slovacia, Casa Socială
a Constructorilor a fost reprezentată de o
delegaţie paritară compusă din 6 persoane.
La Conferinţa de la Bucureşti, organizată în
comun de FIEC şi EFBWW, în cooperare cu
AEIP, participarea (invitaţi străini) va fi
următoarea:
m 60 de invitaţi din noile state membre ale
UE;
m 30 de reprezentanţi ai EFBWW (10),
FIEC (10) şi AEIP (10);
m 30 de invitaţi din partea altor organizaţii;
m 15 vorbitori (câte 5 vorbitori în fiecare
secţiune a Conferinţei);
Conferinţa va dezbate următoarele trei teme
majore:
m contribuţiile Conferinţei anterioare de la
Varşovia la dialogul social naţional din
federaţiile membre
m prezentarea de bune practici - ilustrate de
partenerii sociali din construcţii din
România prin Casa Socială a
Constructorilor, membru observator al
AEIP şi singurul fond social paritar din
ţările care au aderat la Uniunea Europeană
dupa 1 mai 2004
m acorduri bilaterale între fondurile sociale
paritare din Europa.
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casa de meserii a constructorilor

În anul 2009 Fundaţia CMC a continuat să
funcţioneze conform scopului iniţial
pentru care a fost înfiinţată anume acela de
a organiza şi derula programe de formare
profesională în domeniul construcţii şi
materiale de construcţii, si de a implementa
şi de a participa la diverse proiecte cu
finanţare comunitară.

Proiecte în derulare

Proiectul "Calitate în educaţie, CALE”
Proiectul CALE – „Calitate în educaţie”
este co-finan ţ at din Fondul Social
European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 INVESTESTE ÎN OAMENI!,

creşterii competitivităţii pe piaţa muncii din
sectorul construcţiilor.
Obiectivul principal al proiectului este de a
contribui la dezvoltarea resurselor umane
din cadrul sectorului de constructii prin
dezvoltarea, crearea şi implementarea de
mecanisme şi instr umente pentr u
îmbunătăţirea asigurării calităţii în
Formarea Profesională Continuă, printr-o
serie de:
m

m

m

m

analize si studii de monitorizare a
pieţei muncii din sectorul
construcţiilor
prin dezvoltarea instrumentelor de
asigurare a calităţii în Formarea
Profesională Continuă
prin formarea unui corp de formatori
şi evaluatori ai competenţelor
profesionale
prin aderarea la structurile europene,
în scopul recunoaşterii calificărilor
profesionale şi schimbul de bune
practici

Proiectul pentru ocuparea garantată
a forţei de muncă

prin axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere” , d omeniul 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, începand cu 1
noiembrie 2008, finanţat de Fondul Social
European.
Parteneriat
Casa de Meserii a Constructorilor
(beneficiar), Casa Socială a Constructorilor,
TILS România, Camporlecchio
Educational şi Formedil.
Scopul principal
Dezvoltarea capitalului uman în vederea

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 şi
perioadă de implementare de 24 luni.
Parteneriat
m Fundaţia Sătean Brăila (partener
principal),
m S.C. ANDIRIVAC S.R.L.
m Fundaţia Casa de Meserii a
Constructorilor
m Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea
Forţei de Muncă Galaţi
Scopul principal
Creşterea ratei de ocupare din Regiunea de
Sud-Est a României în sectorul specific al
construcţiilor.

Proiectul Ocupare garantată prin formarea
de competen ţ e specifice aliniate la
necesităţile operatorilor economici din
domeniul construcţiilor activi în Regiunea
de Sud-Est
Tipul proiectului
Proiect co-finanţat din Fondul Social European
prin Programul Opera ţ ional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
INVESTESTE ÎN OAMENI!
AXA PRIORITAR Ă 5: „ Promovarea
măsurilor active de ocupare”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE
5.1: „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor
active de ocupare”
Solicitant
Fundaţia SĂTEAN Brăila
Perioada de implementare a proiectului
24 luni (01.04.2009 –31.03.2011)
Parteneri
m Centrul de Consultnţă şi Studii Europene
Gala ţ i – partenerul 2 ( î ncep â nd cu
29.10.2009)
m Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor
– partener 3
m Agenţia Judeteană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Galaţi – partener 4
Obiectivul general al proiectului priveşte
creşterea ratei generale de ocupare în Regiunea
de Sud Est, în sectorul construcţiilor prin
formarea de competenţe profesionale specifice.
Proiectul prevede ac ţ iuni de formare
profesională personalizată în vederea adaptării
calificărilor la nevoile pieţei muncii din sectorul
construcţiilor prin dobândirea, actualizarea sau
schimbarea calificărilor pentru asigurarea
reintegrării pe piaţa muncii a persoanelor
aparţinând grupurilor ţintă.
Calificarea şi plasarea asistată pe piaţa muncii în
sectorul construcţiilor răspunde nevoilor
ocupaţionale şi profesionale rezultate din
analiza sectorului, care, deşi are o tendinţă
ascendentă nu beneficiază de forţă de muncă
calificata adecvat care să garanteze o creştere
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durabilă.
Problema nu este lipsa locurilor de muncă, ci
lipsa preocupării pentru formare a resurslor
umane ceea ce conduce la o permanentă
fluctuaţie a angajaţilor.

“ Development of Guide for Energy
efficiency renovation of buildings - Euro
En Eff”
Tipul proiectului
Leonardo da Vinci
Solicitant
Bulgarian Construction Chamber (Bulgaria)
Parteneri
m “GLAVBOLGARSTROY” AD - Center
for professional staff selection and
vocational training
m Bulgarian German Vocational Training
Centre Pleven(Deutsch-Bulgarisches
Berufsbildungszentrum, DBBZ)
m MGM Ltd.
m Berufsförderungswerk der Bauindustrie
NRW e.V. (BFW) - Ausbildungszentrum
in Essen – German
m CASA DE MESERII A
CONSTRUCTORILOR
m GOA-INFRA - Netherlands
m Instituto technologigo de la Construccion
– AIDICO
Durata proiectului
24 luni începând din 01.10.2008 până în
30.09.2010.
Obiective
Elaborarea unui ghid privind eficienţa
energetică legată de reabilitarea termică a
clădirilor, ghid elaborat pe experienţă
partenerilor din Danemarca şi Germania.
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“Sectoral Qualifications Framework for the
European Construction Industry" –SQF
CON

m
m
m

Tipul proiectului
Leonardo Da Vinci
Solicitant
Berufsförderungswerk d. Bauindustrie - NRW
e.V. (Germania)
Parteneri:
m BIW (Bildungswerk BAU HessenThüringen)
m BZB Krefeld (Bildungszentren des
Baugewerbes, Germania)
m BAQ (BAQ Forschungsinstitut für
Beschäftigung Arbeit Qualifikation,
Bremen, Germania)
m Vocational Training Institute for
Construction Industry in NorthrhineWestphalia – BFW (DE)
m Formedil (Italia)
m GOA Infra Group (Groningen, Olanda)
m CASA DE MESERII A
CONSTRUCTORILOR (RO)
m FIEC (European Construction Industry
Federation)

m
m
m
m

– KbiN (Polonia)
KOWEZiU (Polonia)
Kellens Consulting (Belgia)
BAQ Forschungsinstitut (Germania)
Ecap Consulenze (Italia)
CASA DE MESERII A
CONSTRUCTORILOR (Romania)
Point LLC (Turcia)
International Forum for Construction
Occupational Standards (IFCOS) (Anglia)

Obiective
Proiectul îşi propune realizarea transferului de
bune practici şi experienţă de la nivel european
privind evaluarea şi recunoaşterea sau
certificarea învăţării anterioare pentru
muncitorii din construcţii din Polonia (inclusiv
validarea învăţării în context informal sau nonformal).

Perioada:
01.02.2008 - 31.01.2010
Obiectiv General
Dezvoltarea Cadrului Sectorial al Calificărilor
(SQF) pentru industria constructiilor din
Europa. SQF va servi drept cadru de referintă
pentru dezvoltarea calificărilor, cu respectarea
principiilor Cadrului European al
Calificărilor(EQF) în cadrul sectoarelor de
constructii nationale.
APL-BUD - Towards a Qualified
Construction Workforce for Poland

De asemenea, se urmăreşte promovarea la nivel
internaţional a unei forţe de muncă calificate în
industria construcţiilor din Polonia şi
îmbunătăţirea pieţei muncii, SSM şi eficienţei în
ceea ce priveşte sectorul construcţiilor din
Polonia.
Totodată,
prin proiect, se doreşte creşterea forţei de
muncă calificate în industria construcţiilor din
Polonia.
Perioada de implementare
03.11.2008 - 02.11.2010

Tipul proiectului
Leonardo Da Vinci
Solicitant:
Budowlani (Polonia)
Parteneri:
m CamProf Polska
m Education & Labour (Polonia)
m Confederation of Building and Real Estate

Safestart – Basic Safety
Tipul proiectului
Leonardo Da Vinci
Solicitant:
Preventie en Interim (Belgia)

Parteneri:
m Epyc (Belgia)
m National Actiecomite voor Veiligheid en
Hygiene in het Bouwbedrijf (NAVB
Belgia)
m Bulgarian Industrial Association (Bulgaria)
m Naţional School of Public Health (Grecia)
m AIB-Vincotte (Ungaria)
m Casa de Meserii a Constructorilor
(Romania)
m Point Project Construction & Engineering
Trading LLC (Turcia)
Obiective
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,
Testarea cursului pe un grup de 100 de
persoane selectate din rândul companiilor de
construcţii, elevilor din şcoli cu profil de
construcţii etc.
Org anizarea unei campanii de
marketing care va consta, în special, din sesiuni
de informare la care vor fi invitaţi persoane cu
responsabilităţi în SSM din companiile de
construcţii.

flexibilitatea forţei de muncă şi la creşterea
calităţii şi adaptării instruirii la cerinţele pieţei
muncii.
ACCED -Acces la formare profesională
continuă
Situaţia actuală:
La sfarsitul anului 2008, Cererea de finantare a
fost aprobata ca urmare a solutionarii
proceselor de contestatie . Documentele
necesare pregatirii semnarii contractului de
finantare au fost depuse la sediul Autoritatii de
Management pentru Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
conform Adresei de înaintare nr. 2134 din
30.11.2009.
Tipul proiectului
Co-finanţat din FSE prin POSDRU România
2007-2013
Cerere propunere de proiect Nr.62 „Calificarea
o sansa pentru viitor”
Axa prioritară 2 “Corelarea invatarii pe tot
parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.3 “ Acces şi
participare la formarea profesională continuă”
Solicitant
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor

Phare 2006 – “Promovarea învăţării pe
parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi
recalificarea forţei de muncă”
Tipul proiectului
Phare
Solicitant:
SC Hidroconstructia SA
Parteneri:
m Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor
m SC Hidroconstructia SA, Sucursala Arges
m SC Codiv SRL
Obiective
Obiectivul general al proiectului este asigurarea
de resurse umane flixibile, capabile si moderne,
necesare susţinerii dezvoltării economice şi
sociale durabile. In acest sens, obiectivul
specific major al activităţii proiectului este să
contribuie la calificarea, competitivitatea şi
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Parteneri:
m
S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A. –
PARTENER 1
m
Asociaţia de Formare Profesională a
Adulţilor - PARTENER 2
Durata proiectului
30 (în luni)
Obiectivul general al proiectului constă în
creşterea nivelului de calificare al persoanelor
angajate î n sectorul economic abordat,
dezvoltarea capitalului uman şi creşterea
competitivităţii economice, prin activităţi
specifice calificării sau recalificării angajaţilor
necalificaţi, necorespunzător calificaţi sau
insuficient calificaţi.

www.cmc.org.ro

40

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

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

RO 53 BRDE 410 SV 19 7557 141 00

000 0000 82 50 65 008

informaţii utile

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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