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Casa Socială a Constructorilor

CUPRINS

MESAJUL PREŞEDINTELUI
Anul 2010 a continuat, implacabil, trendul economico – social
negativ generat de exinderea şi amplificarea efectelor crizei
economico – financiare mondiale !
Contracţia valorii sectorului cu 37 % de la începutul crizei, dublată de
reducerea numărului mediu de personal de la 415.600 în 2008, la
317.200 în 2010, adica -24 %, au jalonat constrângerile cu care
societăţile de construcţii s-au confruntat cotidian.
Reducerea investiţiilor în 2010 faţă de 2009 cu 13,5% iar a
investiţiilor străine directe în 2010 cu 2,6 miliarde Euro, în scădere
cu 25,5 % faţă de anul precedent, au complicat şi mai mult
ameninţările cu care sectorul de construcţii se confruntă din 2009.
Pe acest fond de probleme majore economico – investiţionale şi
sociale în care întârzierea recuperării creanţelor a vulnerabilizat şi
mai mult statutul şi competitivitatea companiilor de construcţii, Casa
Socială a Constructorilor a reuşit să îşi consolideze şi menţină gama de
servicii social economice reuşind să majoreze în continuare numărul de membri precum şi să menţină un
număr semnificativ de salariaţi protejaţi, 29.101, comparabil cu cele din 2009 şi 2008.
Fondul consumat pentru protecţia socială în 2010 a atins un nivel de 28,69 milioane lei, maximul anual al
activităţii CSC şi cu 21,21% mai mult decât în anul precedent, iar activele CSC au atins valoarea de 168,81
milioane lei, în creştere cu 15,27%.
Însă unul dintre cele mai concrete şi recente exemple de implicare a Casei Sociale alături de ARACO şi FGS
Familia în aspectele sociale specifice sectorului a fost Conferinţa de promovare a dezvoltării fondurilor sociale
paritare desfăşurată la Bucureşti în 19-20.10.2010 şi care a avut loc la solicitarea partenerilor din România.
Alături de FIEC, EFBWW şi AEIP, împreună cu cei peste 150 de participanţi din 26 de ţări diferite, în această
conferinţă, sprijinită financiar de către Comisia Europeană, au participat şi partenerii sociali din Moldova şi
Bulgaria.
Anul 2011 va fi un an de continuare a problemelor majore din sectorul de construcţii, dar poate însemna şi
începutul ieşirii din recesiune !...
Valentele parteneriatului social vor cunoaşte încercări noi dar am convingerea că serviciile de protecţie socială,
scrisorile de garanţie, celelalte servicii oferite de entităţile paritare şi în principal proiectele cofinanţate din
Fondul Social European se vor consolida şi vor ajuta dinamic angajatorii şi angajatii, precum şi partenerii
sociali din sectorul românesc de construcţii !
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Alături de mulţumirile noastre, asigurăm membrii, partenerii şi prietenii Casei Sociale a Constructorilor de
implicarea, respectul şi proactivitatea noastră !
Laurenţiu PLOSCEANU
Preşedinte
26.03.2011
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MESAJUL VICEPREŞEDINTELUI
Singur printre celelalte industrii, Sistemul de Autoreglementări
Sectoriale din Construcţii – SASEC din România (şi din Estul
Uniunii Europene de altfel, dar perfect comparabil cu sistemele din
celelelte 12 state vechi ale UE), ne dă azi certitudinea că de 12 ani am
făcut şi putem face în continuare, multe lucruri bune (CSC, CMC,
CASIMMCO, etc.) şi utile pentru sectorul construcţiilor.
Ce a făcut Casa Socială a Constructorilor în 12 ani de existenţă? A
dovedit, pe eşantioane semnificative de cca 30.000 de asistaţi sociali
pe iarnă, că putem să servim “şomerii” din construcţii mai bine şi
mai prompt decât statul. Sistemul nostru este în îmbunătăţire şi sper
să trăim împreună momentul când Cardul European al Lucrătorului
din Construcţii (ca un proiect pilot gândit de noi în parteneriat cu
Italia, Spania, Cipru şi foarte probabil Germania) va reglementa în
mai mare profunzime lumea lucrătorilor în construcţii.
Sper să trăim împreună finalizarea celui de al doilea Acord Social din
Construcţii care să dinamizeze o dată în plus Casa de Meserii a
Constructorilor, al doilea mare bastion (“copilul minune”) al SASEC, sau Casa de Siguranţă în Mediul de
Muncă a Constructorilor (CASIMMCO) şi mai ales Casa de Concedii a Constructorilor, ori Comitetul pentru
Muncitori Migranţi (MM) sau cel pentru Trusturi Transnaţionale (TT). Toate aceste Fundaţii, Asociaţii şi
Comitet EXISTĂ, FUNCŢIONEAZĂ şi mai ales AU REZULTATE. În sistem paritar, fără intervenţia
Statului!
În mod logic, pentru un astfel de sistem complex a fost gândită în Acordul Social şi fondarea unei Bănci de
Investiţii a Constructorilor (BIC) şi a unui Fond Privat de Pensii, inclusiv de prepensionare (PP). Sper să trăim
să le vedem şi pe ele la treabă, dând servicii în sector!
Şi pentru că suntem aici, trebuie să spun că întreg sistemul SASEC a fost gândit de noi să contribuie efectiv şi
decisiv la flexibilizarea reală, cu soluţii concrete, bune şi utile, asumate în sistem paritar de Federaţia Generală a
Sindicatelor FAMILIA şi de către Asociaţia Română a Antreprenorilor din Construcţii, atât pentru partea
patronală cât şi pentru partea sindicală, a pieţei muncii din construcţii. Astfel de acorduri sunt puternice, deplin
însuşite şi bazate numai pe soluţii câştig-câştig.
În context, Casa Socială a Constructorilor (CSC) este “nava amiral” a acestui sistem şi decanul de vârstă al
acestuia. La cei 12 ani de existenţă este mult mai matură decât îi arată vârsta. Desigur şi din cauza echipei sale
căci o organizaţie trăieşte şi se dezvoltă prin oamenii ei!
În aceşti ani de criză CSC a înregistrat creştere economică şi un trafic crescut de servicii. Şi nu este deloc puţin.
Rezultatele efective o confirmă!
Să fim confidenţi într-un viitor bun pentru SASEC în general şi pentru CSC în special.
Iar noi toţi să ne bucurăm de un Paşte Fericit!
Dan Cristescu
VicePreşedinte
(Co-Preşedinte al FGS FAMILIA)
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PROFILUL ORGANIZAŢIEI
Cifre cheie 1998 - 2010

m peste 154 milioane lei plătite de la
înfiinţare pentru protecţia socială a mai mult
de 269.000 de lucrători în construcţii până la
finalul anului 2010

149,46 milioane lei active financiare
disponibile pentru protecţie socială la 1
noiembrie 2010

Cifre cheie 2010

m

peste 28,69 milioane lei plătite pentru
protecţia socială
salariaţi care au beneficiat de
protecţie socială

m 29.101

m

m

m 835 scrisori de garanţie pentru participare

la licitaţii, în valoare totală de 38,14 milioane
lei, acordate societăţilor membre
în
perioada 2001-2010

m

145 scrisori de garanţie acordate pentru
participare la licitaţii
25,64 milioane lei valoarea scrisorilor
de garanţie pentru participare la licitaţii

Casa Socială a Constructorilor
Singurul operator paritar de protecţie socială al sectorului de construcţii
din România

Casa Socială a Constructorilor activează la scară naţională fiind singurul operator apritar de protecţie socială al
sectorului de construcţii dinRomânia, începând cu 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.
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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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Cadrul legal care instituie obligaţia de plată a
cotei de 0,5% în sarcina tuturor investitorilor sau
proprietarilor din Romania, indiferent de sursa
de finanţare şi de forma de proprietate,
reglementând totodată baza de calcul a cotei,
modalitatea de constituire şi virare către C.S.C, e
alcătuit din urmatoarele acte normative :
LEGEA NR. 215/1997 (M.Of. 372/22.12.1997),
lege organică specială de înfiinţare şi
funcţionare a Casei Sociale a Constructorilor,
prevede următoarele:
m

m

Art. 16 (1) pct. c): una din sursele fondului de
protecţie socială a salariaţilor din construcţii se
constituie din „prelevarea unei cote in 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.

PRECIZĂRILE NR. 5122NN/1999 (M.Of.
337/15.07.1999) – precizări comune ale
ministerelor de resort, date în vederea aplicării
unitare a prevederilor legale privind cota de
0,5%, dispun:
m

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
(fonduri proprii, fonduri de la buget, fonduri atrase
sau împrumutate – interne sau externe, fonduri
structurale etc.- n.n.) şi de forma de proprietate”.

m 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 constructie 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, cu
modificările şi completările ulterioare, stabileşte în
Anexa nr. 1, la punctul 2.4, că devizul general,
întocmit conform prevederile legale în vigoare (H.G.
nr. 28/2008), este piesă scrisă obligatorie a
documentaţiei tehnice necesare pentru obţinerea
autorizaţiei de construcţie.
De asemenea, potrivit legii 50/1991, la punerea în
funcţiune a obiectivului de investiţii, regularizarea
taxelor legale (inclusiv a cotei de 0,5%) concomitentă
cu cea a taxei pentru obţinerea autorizaţiei este
obligatorie (art. 37 alin. 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. nr.
28/2008.
HOTĂRÂREA 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
HG 28/2008, în Anexa nr. 4 şi constă în valoarea
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CADRUL LEGISLATIV

lucrărilor de construcţii-montaj cuprinse în
următoarele capitole/subcapitole ale devizului
general şi reprezentând 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 C+M realizate (fără TVA).
Cadrul legal reglementând listele cheltuielilor
eligibile pentru proiectele finanţate prin marea
majoritate a Programelor Operaţionale de
accesare a fondurilor europene structurale.

Actele normative stabilind conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii
cuprinse în programul de investiţii al:
m

m

m

Exemplificăm:
m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m
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m

Ordinul M.T. nr. 28/04.01.2008 – POS
"Transport" (POS-T) 2007-2013
Ordin M.M.D.D nr. 1415/2008 - POS
"Mediu" 2007-2013
Ordin MEF nr. 2228/25.07.2008 – POS
CCE, axa prioritră AP 4, domeniul major
de intervenţie DMI 4.2
Ordin MEF nr. 2508/2007 – POS CCE,
AP2, operaţiunile 2.2.1 şi 2.3.1
Ordin M.D.L.P.L. nr. nr. 1294/2008 - POR
2007 – 2013, AP 1, DMI 1.1
Ordin M.D.L.P.L. nr. 607/2007 - POR
2007 – 2013, AP 2, DMI 2.1
Ordin M.D.L.P.L. nr. 1118/2007 - POR
2007 – 2013, AP 3, DMI 3.1
Ordin M.D.L.P.L. nr. 1119/2007 - POR
2007 – 2013, AP 3, DMI 3.2
Ordin M.D.L.P.L. nr. 185/2008 - POR
2007 – 2013, AP 3, DMI 3.4
Ordin M.D.L.P.L. nr. 245/2008 - POR
2007 – 2013, AP 5, DMI 5.2
Ordin M.D.L.P.L. nr. 144/2008 - POR
2007 – 2013, AP 5, DMI 5.1
Ordin M.D.L.P.L. nr. 665/2008 - POR
2007 – 2013, AP 5, DMI 5.3,

conform cărora cota de 0,5% este eligibilă la
finanţare din fondurile structurale.
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Ministerului Apărării Naţionale - Ordinul
M . A p. N. n r. 1 8 / 2 0 0 9 ( M . O f .
132/03.03.2009),
Ministerului Administraţiei şi Internelor –
Ordinul M.I.R.A. nr. 597/2008 (M. Of. 689/
09.10.2008),
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale
(S.T.S.) - Instrucţiuni S.T.S. din 14/04/2009
(M. Of. 329/18.05.2009),

conform cărora cap. 5.2. al devizelor generale al
obiectivelor de investiţii dezvoltate de aceste instituţii
include obligatoriu şi cota de 0,5% pentru Casa
Socială a Constuctorilor.
Excepţiile / scutirile de la obligaţia de plată a
cotei de 0,5% sunt expres şi limitativ prevazute
de legislaţia în vigoare:
m

m

O.U.G. 18/2009 (M. Of. 155/12.03.2009),
privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe,
O.U.G. 69/2010 (M. Of. 443/01.07.2010),
privind reabilitarea termică a clădirilor de
locuit cu finaţare prin credite bancare cu
garanţie guvernamentală,

conform cărora, „prin exceptare de la prevederile
legale în vigoare”, lucrările de intervenţie prevăzute
de cele două O.U.G. sunt scutite de la virarea cotei de
0,5% către CSC.

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

Anterior

Prezent

Preşedinte

Adrian Florescu
Reprezentant ARACO

Marian Sterian
Reprezentant ARACO
(de la 26 octombrie 2010)

Irimie Catargiu
Reprezentant ARACO

Cristian Erbaşu
Reprezentant ARACO
(de la 26 octombrie 2010)

Romeo Bogdanovici
Reprezentant ARACO

Romeo Bogdanovici
Reprezentant ARACO

Andrei Provian
Reprezentant FGS FAMILIA

Andrei Provian
Reprezentant FGS FAMILIA

Gheorghe Bălăceanu
Reprezentant FGS FAMILIA

Gheorghe Bălăceanu
Reprezentant FGS FAMILIA

Gavril Ciceo
Reprezentant FGS FAMILIA

Gavril Ciceo
Reprezentant FGS FAMILIA

Laurenţiu Plosceanu
Reprezentant ARACO
Vicepreşedinte
Dan Cristescu
Reprezentant
FGS FAMILIA

Comisia de Cenzori
Comitetul Director

Ec. Silvia Bindileu, Expert contabil Ion Manole, Expert contabil Ion Ilie

Anterior

Prezent

Director General
Ing. Mihai Damian

Director General
Ec. Ovidiu Iliescu
(de la 1 septembrie 2010)

Director Economic
Ec. Ovidiu Iliescu

Director Economic
Ec. Claudiu Munteanu
(de la 1 noiembrie 2010)

Director de Dezvoltare
Ing. Constantin Bălinişteanu

Director de Dezvoltare
Ing. Constantin Bălinişteanu
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ADMINISTRAREA ŞI MANAGEMENTUL

SERVICII ACTUALE
Protecţia socială
Principalul obiect de activitate al Casei Sociale a
Constructorilor este protecţia socială a salariaţilor
societăţilor membre în anotimpul friguros (1
noiembrie-31 martie), angajaţi cu contract colectiv
de muncă.
Potrivit legii, indemnizaţia de protecţie socială se
acordă proporţional cu perioada de întrerupere a
activităţii, pe 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 societăţi le membre, aferente
indemnizaţiilor acordate.
C onform prevederilor legale , b eneficiarii
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:

***
CONDIŢII AVANTAJE

DE ÎNDEPLINIT
SE
CONSTITUIE
ÎN FUNCŢIE DE
PRODUCŢIA
REALIZATĂ ŞI
ÎNCASATĂ

DE OBŢINUT

BAZA DE CALCUL PENTRU ACORDAREA DE
SCRISORI DE GARANŢIE BANCARĂ PENTRU
PARTICIPAREA LA LICITAŢII

(SGB)

COTA DE 1,5%

CONDIŢIE MINIMĂ
PENTRU ACORDAREA
PROTECŢIEI SOCIALE
VIRAREA ÎN RAPORT DE
MINIM 1/1 CU FONDURILE
DIN COTA DE 0,5%

DIN
PRODUCŢIA REALIZATĂ ŞI
ÎNCASATĂ DE SOCIETATE
art. 16, alin. (1), lit. b
din Legea 215 / 1997

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

PURTĂTOARE
DE DOBÂNDĂ
DE LA DATA
ÎNTRARII ÎN
CONTUL CSC

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

CONDIŢII
DE ÎNDEPLINIT

AVANTAJE
DE OBŢINUT

BAZA DE CALCUL
PENTRU ACORDAREA DE SCRISORI DE GARANŢIE BANCARĂ
PENTRU PARTICIPAREA LA LICITAŢII

(SGB)
PURTATOARE
DE DOBÂNDĂ
DE LA DATA
INTRĂRII ÎN
CONTUL CSC

SE VIREAZĂ
LUNAR
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COTA DE 1%
DIN SALARIUL DE BAZĂ BRUT
(NU INCLUDE SPORURILE)
CONDIŢIE
OBLIGATORIE
PENTRU
ACORDAREA
PROTECŢIEI
SOCIALE
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art. 16, alin (1), lit. a
din Legea 215 / 1997

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

m

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.

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).
m

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

2. Contribuţia beneficiarilor de investiţii:
m

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

m

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 Italo-Romena.

m

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.

m

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.
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1. Contribuţia agentului economic şi a salariaţilor:
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Lobby
Casa Socială a Constructorilor militează pentru rezolvarea unor probleme de interes comun ale agenţilor
economici cu activitate de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii, 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,
prelungit în anul 2010, 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:

producătorilor de materiale de construcţii;
a acordarea de consultanţă societăţilor
comerciale din construcţii şi materiale de
construcţii, în domeniul sigurantei în
mediul de muncă;
a formarea 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.

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:

C o m i t e t u l Pa r i t a r p e n t r u Tr u s t u r i
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:

a Asociaţia Română a Antreprenorilor de
Construcţii - ARACO
a Federaţia Generală a Sindicatelor
FAMILIA

a inspectarea şi controlul nepunitiv ale
şantierelor de construcţii şi
bazelor
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SERVICII ÎN DEZVOLTARE

MEMBRII CASEI
Membrii Casei Sociale a Constructorilor sunt agenţi economici cu activitate de contrucţii-montaj şi de
producere a materialelor de construcţii.
Casa Socială a Constructorilor numără în prezent ca membri 625 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 2010, numărul membrilor cu fonduri depuse pentru protecţie socială a
crescut faţă de anul anterior de la 337 societăţi la 355.

355

Numărul de membri privilegiati
cu fonduri depuse
pentru protecţie socială

337
327
322

319

2010

2009

2008

2005

2006

2007

300

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
100.873

102.387

103.984

12

2009

2008

2007

2006

2005
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70.784

72.606

2010

98.802

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

3
11

5

19

1

15

8

7

14
16+1suc

5

13+1suc

7

4

13
4+1suc
3

5
20

9

10

11

11+1suc

9+1suc
7+1suc
5

30

7+1suc

5+1suc

3+1suc

1

2

1

5

1

14
31

2+1suc

2

13
3

Regiunea CENTRU- 34 firme + 1 sucursală
Regiunea SUD VEST- 21 firme + 4 sucursale

1

Regiunea SUD - 44 firme + 1 sucursală
Regiunea BUCUREŞTI - ILFOV - 37 firme
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Distribuţia teritorială a membrilor cu fonduri depuse pentru protecţie socială

REPERE ECONOMICO-FINANCIARE
Intrări de fonduri în anul 2010
În anul 2010, nivelul intrărilor de fonduri din sursele prevăzute de Legea Nr. 215/1997 a fost de 56,02 milioane
RON, reprezentând o creştere de 29,2% faţă de anul 2009, defalcarea pe tipuri de surse fiind următoarea:
q

3,67 milioane lei reprezintă intrări din cota de 1% din salariul de bază brut al salariaţilor
societăţilor membre ale Casei Sociale a Constructorilor

q

14,59 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

25,46 milioane lei reprezintă intrări din cota de 0,5% din valoarea devizului de construcţii de la
beneficiarii de investiţii (investitori sau proprietari)

q

12,30 milioane lei obţinute din multiplicarea fondurilor

Nivelul activelor
În cei aproape 13 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 2006-2010
(milioane lei)

56,02
54,43

44,50
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33,95

2006

14

37,43

2007

2008

2009

2010
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Dinamica activelor 2006-2010 (milioane lei)

168,81
146,44
119,92
96,97
71,43

2006

2007

2008

2009

2010

În anul 2010, activele Casei Sociale a Constructorilor au înregistrat o creştere de 15,28% faţă de anul 2009.

Protecţia socială
Fondul destinat protecţiei sociale reportat la sfârşitul anului 2010 pentru anul 2009 a fost de 149,46 milioane
lei, reprezentând o creştere de 1,06 ori faţă de fondul reportat la 31 decembrie 2009 şi de 2,17 ori faţă de cel
reporat la sfârşitul anului 2005.

Dinamica fondurilor
disponibile pentru protecţie socială
(milioane lei)
2006

2007

2008

68,95

91,92

116,31
141,44

2009

149,46

2010

În anul 2010, valoarea medie a indemnizaţiei pentru un salariat a fost de 985,94 lei, în creştere cu 11,13% faţă de
anul 2009.
Creşterea valorii indemnizaţiei medii în anul 2010 faţă de anul 2009 se explică prin schimbarea structurii
numerice şi salariale a societăţilor membre CSC care au acordat protecţie socială în anul 2010. 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 pe iarnă (fig.1) şi pe an (fig.2)
q
evoluţia numărului de salariaţi ai societăţilor membre pentru care s-a solicitat protecţie socială
q
prin Casa Socială a Constructorilor pe iarnă (fig.3) şi pe an (fig. 4)
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.

Dinamica protecţiei sociale
acordate conform Legii 215/1997
- pe iarnă milioane lei
27,68

fig.1

Dinamica protecţiei sociale
acordate conform Legii 215/1997
- pe an 31,00

milioane lei protecţie socială acordată
28,69

fig.2

23,86

23,67

16,5

15,65
12,48

12,48

9,31

*2010-2011

2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

9,32

Evoluţia numărului de salariaţi protejaţi
- pe iarnă număr salariaţi
fig.3
27.588

27.930

2009

2010

26.667

29.101

18.447

*2009-2010

2008-2009

2007-2008

2006-2007

26.420

24.368

2006

* date estimate pentru iarna 2010-2011
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2008

Evoluţia numărului de salariaţi protejaţi
- pe an-

18.521

2005-2006
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2007

număr salariaţi pe an de protecţie socială
fig.4
25.382

24.324

2006

2007

2008

2009

2010

DENUMIRE MEMBRU CSC

LOCALITATE

JUDEŢ

Hidroconstruc!ia SA (inclusiv sucursale)
SCCF Iași Grup Colas
Apasco
Repcon
Energoconstruc!ia
Vega 93
RA Drumuri și Poduri
Construc!ii Erbașu
Cominco
Argos
Drumuri Municipale
Drumuri și Poduri Hunedoara
Construc!ii Hidrotehnice
Socot
Tehnodomus
Proimsat
RA Jude!eană Drumuri și Poduri
TCIF
ICIM
Lucrări Drumuri și Poduri
Marconst
Erbașu Total Construct
Iridex Group Construc!ii
Erbașu General Construct
Litoral Construct
Cominco Bucovina
Erbașu Edil Construct
Conimpuls
Edilconst
RICO
SCT
General Construct
Loial Impex
Conferic
ISAF
Cirex
Atlas
Repara!ii Modernizări Retehnologizări
Fibec
Gecorom
Constructim
Sibarex
IM Construct
Soletans Cons
Drumuri și Poduri Covasna
Consir
Fibec Metal Glass
Drumuri și Poduri
Construc!ii
Viitorul
NIMB
ACSA
CF 33 ICIM
Bega Ermat
Electroconstruc!ia "Elco”
Concifor

București
Iași
Măneciu
Oradea
București
Gala!i
Suceava
București
București
Cernavodă
Timișoara
Deva
Iași
Tg Mureș
Arad
Rm Vâlcea
Rm Vâlcea
Craiova
Arad
Bistri!a
Marghita
București
Voluntari
București
Constan!a
Frasin
București
Bacău
Câmpina
Constan!a
București
Suceava
Suceava
Buzău
București
Câmpina
Craiova
Curtea de Argeș
Câmpina
Craiova
Timișoara
Câmpineanca
Mangalia
Ploiești
Sf Gheorghe
Siret
Câmpina
Ploiești
Sibiu
Satu Mare
Timișoara
Câmpia Turzii
Arad
Ploiești
Suceava
Buzău

București
Iași
Prahova
Bihor
București
Gala!i
Suceava
București
București
Constan!a
Timiș
Hunedoara
Iași
Mureș
Arad
Vâlcea
Vâlcea
Dolj
Arad
Bistri!a Năsăud
Bihor
București
Ilfov
București
Constan!a
Suceava
București
Bacău
Prahova
Constan!a
București
Suceava
Suceava
Buzău
București
Prahova
Dolj
Argeș
Prahova
Dolj
Timiș
Vrancea
Constan!a
Prahova
Covasna
Suceava
Prahova
Prahova
Sibiu
Satu Mare
Timiș
Cluj
Arad
Prahova
Suceava
Buzău
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PRINCIPALII MEMBRI CARE AU ACORDAT
PROTECŢIE SOCIALĂ ÎN ANUL 2010

Alconep
TIAB
Construct Perom
Windoors
Saif Tim
Terra
Rsg Repara!ii Stradale Generale
Serbis
Sinecon
Construct 102
Drumuri și Poduri
Hefaistos Construct
Emivas Cons
Drumuri și Poduri Vrancea
Euroconstruct
Chimpromet
Agacon
Indconstruct
Start Construct
Compania pentru Construc!ii Alex
Euromagnum Trade
Repara!ii Modernizări Retehnologizări
Duplex
Sirtrot
Manconstruct

Tg Ocna
București
Bistri!a
Baraolt
Timișoara
M Ciuc
Timișoara
Bistri!a
Sibiu
Caransebeș
Călărași
Brașov
Reghin
Focșani
Timișoara
Băile Olănești
Suceava
Timișoara
Alba Iulia
Iași
Craiova
Piatra Neam!
Făgăraș
Adjud
București
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Singurul operator paritar de
protecţie socială al sectorului de
construcţii din România
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Bacău
București
Bistri!a Năsăud
Covasna
Timiș
Harghita
Timiș
Bistri!a Năsăud
Sibiu
Caranș Severin
Călărași
Brașov
Mureș
Vrancea
Timiș
Vâlcea
Suceava
Timiș
Alba Iulia
Iași
Dolj
Neam!
Brașov
Bacău
București

În anul 2010, activele Casei Sociale a Constructorilor au fost plasate, ca medie anuală, în proporţie de
65,80% în depozite bancare, 34,20% în titluri de stat şi obligaţiuni (fig.5).

34,20%

43,00%

57,00%
65,80%
depozite bancare
titluri de stat
şi obligaţiuni

fig.5

fig.6

Pe de altă parte, rezultatul sumelor plasate provine în proporţie de 43,00% din depozite bancare,
57,00%din titluri de stat şi obligaţiuni (fig. 6).

Multiplicarea fondurilor
Nivelul dobânzilor repartizate de Casa Socială a Constructorilor membrilor săi a scăzut urmând trendul
descendent 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 multiplicărilor repartizate membrilor
în comparaţie cu inflaţia

19,77
14,26
4,97

2006

inflaţie
rata multiplicărilor repartizate

26,46
16,41

13,09
6,57

2007

6,30

2008

7,96
4,74

2009

2010
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Ponderea plasamentelor în 2010

Excedentul repartizat
La Adunarea Generală a Reprezentanţilor din anul 2003 s-a hotărât repartizarea anuală a unei cote din
excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli al Casei Sociale a Constructorilor în funcţie de cotele de 1% şi
1,5% virate de membrii Casei.
In anii 2009 şi 2010 nu s-a repartizat membrilor cota parte din excedentul bugetului de venituri si cheltuieli
aferent anilor 2008 şi 2009.
1.096,77

Dinamica cotei excedentului
repartizat membrilor (lei)

excedent repartizat
mii lei
230,23

182,14

197,89

2006

2007

126,57

2005

2004

2008

Scrisori de garanţie pentru
participare la licitaţii
220

25.643

21.676

Dinamica scrisorilor de garanţie
acordate

187
162

16.934

valoare
(mii lei)
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număr
36

26

664

909

2005

2006

145
10.476

2007

2008

2009

2010

În cei aproape 13 ani de activitate şi în cei 10 ani de când Casa Socială a pus la dispoziţia membrilor săi acest
serviciu s-au acordat un număr de 835 de scrisori în valoare totală de peste 78,14 milioane lei.
În anul 2010 numărul scrisorilor de garanţie pentru participare la licitaţii acordate de Casa Socială a
Constructorilor membrilor săi a scăzut la un număr de 145, ceea ce reprezintă aproape 17,36% din numărul şi
respectiv peste 32,84% din valoarea totală a scrisorilor acordate.
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Înfiinţată în ianuarie 2003, reţeaua teritorială a Casei Sociale a Constructorilor are ca obiective:
m

transpunerea măsurilor specifice stabilite de Comitetul Director în operaţionalizarea
hotărârilor Adunării Generale a Reprezentanţilor şi a deciziilor Consiliului de
Administratie ale CSC

m facilitarea accesării de către societăţile membre a serviciilor oferite de CSC în baza Legii

nr. 215/1997

m

m

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.

Structura reţelei teritoriale a Casei Sociale a Constructorilor în anul 2010:

ZONA NORD VEST
CRISTIAN MANCIU
Mobil: +40 757 06 84 22

ZONA CLUJ
TUDOR CÎMPIANU
Mobil:+40 747 06 11 76

ZONA NORD EST
GIGI ZICMAN

ZONA SIBIU
VASILE ALDEA

Mobil: +40 747 06 11 69

Mobil:+40 757 06 84 21

ZONA EST
VALERIU CUCOS
Mobil: +40 747 06 11 73

ZONA BRAŞOV
IOAN SZEN
obil: +40 747 06 11 81

ZONA VEST
CODRTA IVANCIUC
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
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Principalii beneficiari de investiţii din sectorul de stat şi privat
care contribuie la fondul destinat protecţiei sociale a
constructorilor prin virarea cotei legale de 0.5%

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 Rezervaţiei 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 - 7
entitaţi teritoriale
Agenţia de Protecţie a Copilului
Agenţia pentru Protecţia Mediului - 11 entităţi teritoriale
AGIP
Airport Retail Park Otopeni SRL
Alecsandri Estates SRL Bucureşti
Alpha Bank România
ANRCTI
AP Corporate Investments SRL Bucureşti
Apa Grup SA Botoşani
Apa Nova Bucureşti
Apa Nova Ploieşti
Aparegio Gorj SA Tg. Jiu
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.
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B.R.D.
Balkan RO Trade CO
Banc Post
Banca Comercială Intesa Sanpaolo SA
Banca Comercială Ion Ţiriac
Banca Comercială RoBank
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
Carphatian Springs SA Vatra Dornei
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 - 19 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
Complex Hotelier "Maramureş" Baia Mare

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 - 32 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 Administraţiei şi Internelor - Direcţia
Economico-Administrativă
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
Ministerul Culturii - UMPMIICR
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
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Complexul Energetic - 3 entităţi teritoriale
Complexul Herastrău
Complexul Muzeal de Ştiinţe Bacău
Conpet S.A. Ploieşti
Consilii Judeţene - 40 consilii
Consilii Locale - 401 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
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
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.
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Muzeul Peleş
Muzeul Satului
Nuclearelectrica SA
Ocolul Silvic - 29 entităţi teritoriale
Oficii pentru Ameliorarea şi Reproducerea în Zootehnie 4 entităţi teritoriale
Olympia Dezvoltare SRL Bucureşti
Omilos Oradea SRL
Omniasig SA
OMV Petrom SA
OMV România Mineraloel S.R.L.
Orange Romania SA
Oriflame
OTP Bank România SA
Parchetul - 11 entităţi teritoriale
Partidul Naţional Liberal
Penitenciare - 6 entităţi teritoriale
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
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Mărfuri
Saguaro Print SRL Timişoara
Şantierul Naval Damen Galaţi
Şantierul Naval Orşova SA
Şcoala de Agenţi de Poliţie Câmpina
Şcoala Militară de Administraţie a Penitenciarelor
Şcoli - 109 entităţi
Search Corporation S.R.L. Bucureşti
Shell România
SISE Moldova AISE
SISE Muntenia Nord AISE
SISE Muntenia Sud AISE
SISE Transilvania Sud AISE
Smart SA
SNGN Romgaz SA Medias
Sonerg Distribuţie SRL
Spitale -24 spitale
Teatrul Gong Sibiu
Teatrul Naţional "Marin Sorescu" Craiova
Telemobil SA
Termocet 2002 S.A. Timişoara
Termoelectrica - 19 entităţi teritoriale
Tetarom SA Cluj Napoca
TFM S.A. (CORA)
Theotop S.R.L. Bucureşti
Transelectrica - 11 entităţi teritoriale
Transgold SA Baia Mare
Trezoreriile M.F.P.
Tribunale Teritoriale - 18 entităţi
Unilever South central Europe SRL Ploieşti
Unitatea de Management a Proiectului pentru
Monumentele Istorice şi Instituţiile Culturale
Unităţi Militare - 11 entităţi
Universitatea Al. I. Cuza Iaşi
Universitatea Aurel Vlaicu Arad
Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca
Universitatea Craiova
Universitatea de Arte George Enescu Iasi
Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova
Universitatea de Nord Baia Mare
Universitatea de Ştiinte Agricole a Banatului Timişoara
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară
Iaşi
Universitatea de Vest Timişoara
Universitatea Gheorghe Asachi Iasi
Universitatea Nicolae Titulescu, Bucureşti
Universitatea Oradea
Universitatea Politehnică Bucureşti
Universitatea Româno-Americană
Universitatea Ştefan cel Mare
Universitatea Tehnică Bucureşti
Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti
Universitatea Transilvania Braşov
Urban Proiect SA
Uzina Termoelectrică Midia S.A. Constanţa
Veolia SRL
Victoria Center SRL Bucureşti
Volksbank România
Wienerberger Sisteme de Carămizi SRL
Yapan Constructions Turism SRL

Casa Socială a Constructorilor este membru observator al Asociaţiei Europene a Instituţiilor Paritare
de Protecţie Socială din aprilie 2008.
În această calitate, Casa Socială a Constructorilor este membru activ al Grupului de lucru (Task Force)
Construcţii al AEIP.
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
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:
m
m
m
m

promovarea paritarismului în domeniul protecţiei sociale prin conferinţe, seminarii,
publicaţii etc.
apărarea intereselor membrilor săi la nivel european şi reprezentarea acestora pe lângă
Comisia Europeană, Parlamentul European şi CESE
supravegherea legislaţiei UE şi urmărirea subiectelor referitoare la protecţia socială
promovarea cooperării între membrii AEIP
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ACTIVITATEA CASEI SOCIALE A
CONSTRUCTORILOR CA MEMBRU
OBSERVATOR AL ASOCIATIEI EUROPENE A
INSTITUŢIILOR PARITARE DE PROTECŢIE
SOCIALĂ, BRUXELLES

RELAŢII INTERNAŢIONALE

fonduri de preaderare ( twinning, crossborder s.a.);

Cooperarea Casei Sociale a Constructorilor şi
a membrilor săi fondatori cu organizaţiile
partenerilor sociali din ţările vecine
m

La iniţiativa ARACO, în perioada 28-29 mai 2010 a
avut loc la Chişinău reuniunea de lucru a
partenerilor sociali din construcţii din România şi

m
m
m
m
m

Republica Moldova.
Programul acestei misiuni economico-sociale a
cuprins două reuniuni de lucru directe, o întâlnire a
delegaţiei române cu domnul Marcel Răducan,
Ministrul Construcţiilor din Republica Moldova şi
o întâlnire cu domnul Dorin Chirtoacă, Primarul
oraşului Chişinău.
Tematica de lucru dezvoltată în aceste reuniuni a
cuprins:
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m

m

Consultarea partenerială pe dezvoltarea
legislativă din Republica Moldova
(achiziţii publice, certificarea societăţilor,
PPP, Casa Socială a Constructorilor,
Casa de Meserii a Constructorilor,
dezvoltarea Comitetului Sectorial pentru
formare profesională în construcţii ş.a.);
Pregătirea accesării în comun a unor
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Asistarea Condrumat pentru aderarea ca
membru observator la FIEC;
Fuzionarea entităţilor patronale din
construcţii din Republica Moldova;
Asistarea partenerilor sociali din Republica
Moldova în relaţia cu ETF Torino;
Promovarea unor proiecte moderne de
către municipalitatea din Chişinău;
Semnarea unui acord de colaborare între
partenerii patronali;
Semnarea unui acord de colaborare între
partenerii sociali din România şi Republica
Moldova.

În delegaţia română, Casa Socială a Constructorilor
a fost reprezentată de domnii Laurenţiu Plosceanu Preşedinte, Iurie Druţă - primul Preşedinte al CSC,
Adrian Florescu - Prim-Vicepreşedinte ARACO şi
membru al CA al CSC, Bogdan Novac, alături de
Dan Cristescu - Preşedinte FGS FAMILIA şi
Gheorghe B ă l ă ceanu - Vicepre ş edinte FGS
FAMILIA, ambii membri ai CA al CSC.
La finalul vizitei, a fost semnat şi un al doilea Acord
de colaborare între ARACO şi Condrumat.

În data de 11 februarie 2010, Casa Socială a
Constructorilor a fost gazda unei echipe a postului
de televiziune francez ARTE, care a realizat la
Bucureşti şi Ploieşti un reportaj pe tema
combaterii muncii neînregistrate în Europa.
Casa Socială a Constructorilor, singurul fond
social paritar din statele care au aderat la Uniunea
Europeană dupa 1 mai 2004, a fost recomandată
realizatorilor francezi de c ă tre Funda ţ ia
Europeana pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de
Viaţă şi de Muncă (EUROFOUND), cu sediul la
Dublin - agenţie tripartită a UE, cu preocupări care
vizează şi sfera relaţiilor industriale din statele
membre.
Reportajul a inclus interviuri acordate de domnii
Laurenţiu Plosceanu - Preşedintele CSC, Dan
Cristescu - Vicepreşedinte al CA al CSC şi Radu
Oprea - Directorul Grupului URBAN ICIM
Ploieşti, precum şi interviuri realizate cu lucrători
de pe unul din şantierele importantei societăţi
prahovene - membr ă a Casei Sociale a
Constructorilor din anul 2000.

Vizita unei delegaţii tripartite din Elveţia,
19-21 martie 2010
Urmare a contactelor şi întâlnirilor avute în
perioada 19-20 noiembrie 2009 de Preşedintele
CSC şi de Vicepreşedintele CA al CSC, cu prilejul
participării la Simpozionul “Parteneriatul social în
Elveţia şi în ţările Europei Centrale şi de Est”
desfăşurat la Zürich, în perioada 19-21 martie
2010, ARACO, FGS FAMILIA şi Casa Socială a
Constructorilor au primit vizita unei delegaţii
tripartite din Elveţia compusă din:

m

m

m

Departamentului Cooperare
internaţională al Swiss Labour
Assistance - SAH (Asistenta Elveţiană
a Muncii)
Dl. Hansueli Scheidegger şi Dl. André
Kaufmann de la Sindicatul interprofesional Unia Switzerland
Dl. Daniel Lehmann şi Dl. Heinrich
Bütikofer de la Schweizerischer
Baumeisterverband - SBV (Societatea
Elveţiană a Antreprenorilor)

Discuţiile au fost axate pe cunoaşterea reciprocă şi
pe identificarea posibilităţilor de cooperare
bilaterală, în cadrul asistenţei financiare acordată
de Guvernul elve ţ ian pentru dezvoltarea
parteneriatelor sociale în Europa Centrală şi de
Est.
În cursul dimineţii de 20 martie 2010, programul
vizitei a cuprins o întâlnire la sediul Casei Sociale a
Constructorilor, în cadrul căreia partenerii sociali
din construcţii români au prezentat delegaţiei
elveţiene Sistemul de Autoreglementari Sectoriale
în Construcţii.
Discuţiile de informare şi de aprofundare dintre
partenerii sociali din construcţii români şi
omologii lor elveţieni au continuat în cursul dupăamiezei, atât separat, cât şi ân prezenţa tuturor
membrilor celor două delegaţii.

Participarea CSC la Seminarul naţional
privind restructurarea
În zilele de 13-14 mai 2010, domnul Dan Cristescu
- Vicepreşedinte al CA, a reprezentat Casa Socială
a Constructorilor la Seminarul naţional privind
restructurarea, organizat de Comisia Europeană şi
Centrul Internaţional de Formare Profesională al
Organizaţiei Internaţionale a Muncii - ITC ILO
din Torino.

Dl. Zoltan Doka - Şeful
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Reportaj TV ARTE

Invitaţia adresată de Institutul de Economie
Naţională al Academiei Române (IEN) este o
recunoaştere a bunelor practici reprezentate de
activitatea de peste 12 ani a Casei Sociale a
Constructorilor, pe care IEN le-a descris pentru
Monitorul European al Restructurării, organizat
sub egida EUROFOUND, cu sediul la Dublin.
Aceasta este o agenţie tripartită a Uniunii
Europene, cu preocupari care vizează:
m
m
m
m

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

Alături de oficiali ai unor organisme naţionale şi
europene implicate în proiect, la seminar au
participat reprezentan ţ i ai unor companii
româneşti care au parcurs procese de restructurare,
precum şi reprezentanţi ai sindicatelor.

m
m

Casa Socială a Constructorilor este membru
obser vator al Asociaţiei Europen e a
Instituţiilor Paritare de Protecţie Socială din
aprilie 2008.
În această calitate, Casa Socială a Constructorilor
este membru activ al Grupului de lucru (Task
Force) Construcţii al AEIP.
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
m

O continuare de substanţă a seminarelor naţionale
desfăşurate pe parcursul a 18 luni a fost
Conferin ţ a “Anticiparea ş i conducerea
restructurării într-un mod responsabil social.
Noi parteneriate pentru păstrarea locurilor de
muncă” - desfăşurată la Bruxelles în zilele de 1819 octombrie 2010, la care Casa Socială a
Constructorilor a fost reprezentată, de asemenea,
de domnul Dan Cristescu.

m
m
m

m
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Activitatea CSC în cadrul Asociaţiei Europene
a Instituţiilor Paritare de Protecţie Socială
(AEIP)

m

reuniunea Task Force Construction al
AEIP de la Bruxelles, din 18 februarie
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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:

m

În cursul anului 2010, domnul Dan Cristescu Preşedintele FGS FAMILIA şi Vicepreşedinte al
CA al CSC, a reprezentat Casa Socială a
Constructorilor la următoarele acţiuni organizate
de AEIP:

2010
Adunarea Generală a AEIP de la
Bruxelles, din 11 iunie 2010
reuniunea Task Force Construction al
AEIP de la Paris, din 13 iulie 2010

m

m

promovarea paritarismului în
domeniul protecţiei sociale prin
conferinţe, seminarii, publicaţii etc.
apărarea intereselor membrilor săi
la nivel european şi reprezentarea
acestora pe lângă Comisia
Europeană, Parlamentul European
şi CESE
supravegherea legislaţiei UE şi
urmărirea subiectelor referitoare la
protecţia socială
promovarea cooperării între
membrii AEIP

implicarea CSC în proiecte cu finanţare comunitară

Conferinţa europeană «Promovarea fondurilor sociale paritare în industria construcţiilor» Bucureşti, 19-20 octombrie 2010
Hotelul InterContinental - Sala Ronda
Conferinţa de la Bucureşti - parte a unui proiect de dialog social cofinanţat de Comisia Europeană - a fost
organizată de partenerii sociali europeni din industria construcţiilor FIEC - Federaţia Industriei Europene a
Construcţiilor (organizaţie promotor a proiectului de grant) şi EFBWW - Federaţia Europeană a Lucrătorilor
din Construcţii şi Industria Lemnului, în colaborare cu AEIP - Asociaţia Europeană a Instituţiilor Paritare de
Protecţie Socială, cu suportul ministerelor de profil din Romania şi Bulgaria.
Încredinţarea responsabilităţii orgănizării unui eveniment european de asemenea anvergură şi importanţa este
rezultatul păstrării unor relaţii strânse cu nivelurile de decizie, al participarii active a Casei Sociale a
Constructorilor şi a membrilor săi fondatori la activităţile FIEC, EFBWW, AEIP s.a., al afirmării constante a
rolului nostru de propagator al unor modele organizatorice
similare în ţările din regiune, al demersurilor susţinute şi
aten ţ iei speciale cu care Pre ş edintele CSC ş i
Vicepreşedintele CA al CSC au urmărit - pe parcursul a
numeroase întâlniri - obţinerea deciziei, definitivarea
proiectului de grant şi procesul de obţinere a consensului în
cadrul dialogului social FIEC-EFBWW şi al AEIP.
Este de relevat şi faptul că, în luna iulie 2009, Casa Socială a
Constructorilor a obţinut, cu sprijinul ARACO, o scrisoare
de susţinere a organizării Conferinţei din partea Ministrului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Comunicatul de presă al FIEC şi EFBWW, dat publicităţii în data de 18 octombrie 2010, a evidenţiat
participarea la conferinţa a peste 150 de invitaţi din 22 de ţări. Ca invitaţi ai partenerilor sociali reprezentativi la
nivel de ramură ARACO şi FGS Familia, au participat 50 de invitaţi din România, precum şi reprezentanţi ai
partenerilor sociali din construcţii din Republica Moldova şi Serbia.
Conferinţa de la Bucureşti a dezbătut trei teme majore:
m
contribuţiile Conferinţei anterioare de la Varşovia, din 6-7 martie 2008, destinată promovării
fondurilor sociale paritare în ţările Grupului de la Visegrad, pentru 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 după 1 mai 2004;
m
acorduri bilaterale între fondurile sociale paritare din Europa.
Lucrările conferinţei au fost deschise de domnul Valentin Mocanu, Secretar de Stat în Ministerul Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale.
Programul a cuprins 3 paneluri, cu un total de 15 vorbitori, lucrările fiind traduse în 10 limbi.
Programul conferinţei din 19-20 octombrie 2010 a fost completat de următoarele evenimente:
18 octombrie a.c.:
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PROIECTE

m
m
m
m

ora 19,00: întâlnire cu presa a preşedinţilor FIEC şi EFBWW
ora 19,30: întâlnire FIEC - ARACO
ora 20,30: întâlnire informală a membrilor Task Force Construction al AEIP
ora 20,30: dineu restrâns al oficialilor organizaţiilor partenere în proiect

19 octombrie a.c.:
m

ora 17,30: conferinţa de presă a partenerilor sociali reprezentativi din construcţii din România

Reflectări în mass-media şi diseminarea evenimentului:
m
m
m
m

website-ul evenimentului: www.paritarian-funds-construction.eu
website-urile organizatiilor străine şi româneşti partenere în proiect
comunicatul de presă al FIEC şi EFBWW, dat publicităţii în data de 18 octombrie 2010,
«Numai parteneri sociali puternici pot dezvolta un dialog social solid şi eficace»
materialele difuzate în Romania pe postul de televiziune B1TV şi cele publicate pe fluxurile
agenţiilor Agerpres, NewsIn şi RADOR, precum şi în «Bursa», «Agenda Construcţiilor» şi
«Curierul Naţional»

Conferinţa de la Bucureşti, care a făcut încă odată dovada capacităţii instituţionale şi de conlucrare a
partenerilor sociali reprezentativi la nivel de ramură din România precum şi al încrederii lor în valorile
paritarismului, a conturat şi mai bine rolul nostru de pilon al întăririi dialogului social în noile state membre.
În sprijinul acestei afirmaţii vine rememorarea următoarelor evenimente majore organizate sau găzduite de noi
în ultimii doi ani:
m
m
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m

15-16 iulie 2008: aniversarea a 10 ani de la înfiinţarea Casei Sociale a Constructorilor
3 aprilie 2009: desfăşurarea la Bucureşti a şedinţei Consiliului de Administraţie al AEIP
22 septembrie 2009: găzduirea, cu o săptămână înainte de lansarea oficială, a seminarului de
promovare a proiectului Posting Database (FIEC-EFBWW)
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În prezidiul conferinţei de presă, Preşedintele ARACO, domnul Laurenţiu Plosceanu şi Preşedintele FGS
Familia, domnul Dan Cristescu, au fost încadraţi de reprezentanţii partenerilor sociali din construcţii din
Republica Moldova - domnii Pavel Caba, Preşedintele CONDRUMAT şi Victor Tălmaci, Preşedintele
SINDICONS.
Conferinţa de presă a partenerilor sociali reprezentativi din construcţii români a avut următoarele teme:
m
m

m

un bilanţ la zi al realizărilor parteneriatului social din România, cu focalizare pe dezvoltarea
sistemului de autoreglementari sectoriale
poziţia partenerilor sociali din construcţii şi preocuparea acestora pentru găsirea de soluţii la
evoluţiile din ultima perioadă şi la problemele grave ale sectorului construcţiilor din România
în actuala perioadă de criză
realizările recente - notabile - ale parteneriatului social din construcţii din Republica Moldova,
pe baza conlucrării susţinute din ultimii ani cu parteneriii sociali reprezentativi din construcţii
din România. ARACO şi FGS Familia au un parteneriat la fel de strâns şi cu partenerii sociali
reprezentativi din construcţii din Bulgaria, reprezentaţi la Conferinţa de la Bucureşti de un
numar de 9 delegaţi.

Având ca baza aprecierile publice făcute de oficialii europeni participanţi la conferinţă, putem afirma că,
împreună, ARACO, FGS Familia şi Casa Socială a Constructorilor s-au achitat în cele mai bune condiţii de
responsabilitatea care le-a revenit în tripla lor calitate - de membri naţionali ai celor 3 organizaţii europene, de
membri ai echipei de proiect extinse şi de gazde ale Conferinţei.
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Conferinţa de presă a partenerilor sociali reprezentativi din construcţii

Proiectul «Calitate în educaţie - CALE» - proiect strategic co-finanţat din Fondul Social European
prin POSDRU 2007-2013 INVESTESTE IN OAMENI!
Bugetul proiectului: 18.498.942 lei
Perioada de implementare: 01.11.2008 - 31.10.2011
Parteneriat:
m
m
m
m
m

Casa de Meserii a Constructorilor (solicitant)
TILS Romania
Camporlecchio Educational
Casa Sociala a Constructorilor
FORMEDIL

Obiectivul proiectului este de a contribui la dezvoltarea resurselor umane din cadrul sectorului de
construcţii prin dezvoltarea, crearea şi implementarea de mecanisme şi instrumente pentru îmbunătăţirea
asigurării calităţii în Formarea Profesională Continuă (FPC).
Acestea vor fi realizate prin:
m
m
m
m

analize şi studii de monitorizare a pieţei muncii din sectorul construcţiilor
dezvoltarea instrumentelor de asigurare a calităţii în FPC
formarea unui corp de formatori şi evaluatori de competenţe profesionale
aderarea la structurile europene, în scopul recunoaşterii calificărilor profesionale şi
schimbului de bune practici

Principalele rezultate obţinute în anul 2010 (anul II din proiect):
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m
m

un raport privind analiza comparativă a legislaţiei româneşti şi europene în domeniul FPC
un raport de aplicare a „Instrumentului pentru realizarea de analize periodice a nevoilor de
calificare în sectorul de construcţii pentru determinarea necesarului de formare în funcţie de
categorii de lucrări executate de către companiile din sector“, realizat in cadrul sub-activităţii
IV.1
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în cadrul sub-activităţii IV.2 - „Instrumente de analiza şi evaluare a nevoilor individuale de
formare profesională a forţei de muncă din sectorul de construcţii pentru evidenţierea
necesarului de pregătire pentru acoperirea lipsurilor de competenţe“, au fost finalizate
instrumentele de analiză şi evaluare pentru ocupaţiile de Fierar-Betonist şi Izolator

m

dezvoltarea unei baze de date cu firme de construcţii şi furnizori de FPC din sector

m

versiunea β a aplicaţiei informatice „Harta Ocupaţională Construcţii“

m

o vizită de studiu efectuată în Italia de membrii CSFPC, însoţiţi şi de un reprezentant al
MECTS

m

un curs de Formator de formatori şi două cursuri de Evaluator de competenţe profesionale

m

două seminare regionale de diseminare, desfăşurate la Timişoara şi Braşov

Casa Socială a Constructorilor, în calitate de partener în proiectul CALE, a participat la pregătirea şi realizarea
activităţilor privind:
m

m

m

m

m

m

m

Realizarea, actualizarea şi întreţinerea unei pagini web a proiectului pe site-ul solicitantului – in
cadrul căreia vor fi furnizate informaţii privind obiectivele urmărite, activităţile ce vor fi
implementate, precum si rezultatele obţinute.
Organizarea unei conferinţe naţionale de lansare a proiectului pentru a asigura vizibilitatea,
transparenţa şi publicitatea in rândurile grupurilor ţintă, a obiectivelor urmărite în cadrul
proiectului.
Realizarea unei analize comparative asupra legislaţiei care va evidenţia eventualele decalaje şi
tendinţe dintre legislaţia românească şi directivele europene, precum şi eventuale propuneri de
adaptare.
Analiza direcţiilor de dezvoltare a sectorului abordat in vederea identificării tendinţelor de
dezvoltare a companiilor, pe tipuri si categorii de lucrări, şi pe segmentele zona urbană şi/sau
rurală.
Analiza asupra companiilor din domeniul abordat in cadrul proiectului (pe o anumită
perioadă, pentru a evidenţia dinamica acestora şi a determina parametri relevanţi pentru
evoluţia forţei de muncă).
Analiza documentelor referitoare la sursele si conţinutul informaţiilor statistice existente la
nivel naţional cu privire la situaţia calificărilor în sectorul abordat.
Analiza nevoilor individuale de formare profesională a forţei de munca din sectorul abordat in
vederea evidenţierii necesarului de pregătire pentru acoperirea lipsurilor de competenţe
identificate.

33

Casa Socială a Constructorilor

m

CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor (CMC) este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, înfiinţată
în anul 2004 - având ca unic membru fondator Casa Socială a Constructorilor.
CMC îndeplineşte rolul de Secretariat Tehnic al Comitetului Sectorial pentru Formare Profesională în
Construcţii (CSFPC), care urmareşte dezvoltarea, în sectorul construcţiilor din România, a unei forţe de
muncă competente şi adaptabile la cerinţele tot mai crescute ale pieţei concurenţiale.
Casa de Meserii a Constructorilor are ca misiune dezvoltarea unui sistem eficient şi durabil de formare
profesională în sectorul construcţiilor, racordat la politicile europene din domeniu, care să asigure calificări
relevante şi robuste - cerute de piaţa muncii şi care să încurajeze învăţarea pe parcursul întregii vieţi.
Obiective organizaţionale
m
m
m
m
m

să elaboreze şi să implementeze proiecte cu cofinanţare comunitară relevante pentru
sector
să propună politici naţionale de formare profesională continuă în sectorul de
construcţii
să ofere consultanţă de specialitate organizaţiilor din cadrul sectorului
să asigure Secretariatul Tehnic al CSFPC
să stabilească relaţii profesionale cu organizaţii naţionale şi internaţionale

Activităţi principale
Cursuri de formare
Educaţia şi formarea profesională continuă conduc la profesionalism şi, implicit, la calitate şi productivitate.
Casa de Meserii a Constructorilor asigură servicii de formare adecvate tuturor nivelurilor de competenţă, fiind
furnizor autorizat de formare pentru următoarele ocupaţii:
m
m
m

Manager de proiect
Formator de formatori
Evaluator de competenţe profesionale

Implementare de proiecte
În cei şase ani şi jumătate de funcţionare, Casa de Meserii a Constructorilor şi-a constituit un portofoliu bogat
de proiecte implementate cu succes.
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În anul 2010, CMC a finalizat următoarele proiecte:
«Sectoral Qualifications Framework for the European Construction Industry - SQF CON » proiect
Leonardo da Vinci
Durata proiectului: 01.02.2008 - 31.01.2010
Parteneriat:
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m
m
m
m
m
m
m
m

Berufsförderungswerk der Bauindustrie (NRW) - Essen,
Germania (solicitant)
Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen, Germania
BZB Krefeld - Germania
BAQ - Bremen, Germania
Vocational Training Institute for Construction Industry in
Northrhine-Westphalia (BFW) - Germania
FORMEDIL - Italia
GOA Infra Group - Olanda
Casa de Meserii a Constructorilor
European Construction Industry Federation (FIEC)

Obiectivul general al proiectului:
Dezvoltarea Cadrului Sectorial al Calificărilor (SQF) pentru industria construcţiilor din
Europa. SQF va servi drept cadru de referinţă pentru dezvoltarea calificărilor, cu
respectarea principiilor Cadrului European al Calificărilor (EQF) în sectoarele de construcţii naţionale.
SAFESTART - proiect Leonardo da Vinci
Durata proiectului:
Parteneriat:
m
m
m
m
m
m
m
m

01.10.2008 - 31.03.2010
Prevenţie en Interim - Belgia (solicitant)
Epyc - Belgia
NAVB - Belgia
Bulgarian Industrial Association - Bulgaria
National School of Public Health - Grecia
AIB-Vincotte - Ungaria
Casa de Meserii a Constructorilor
Point Project Construction & Engineering Trading LLC - Turcia

Obiective:
m

m
m

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 s.a.
Organizarea unei campanii de marketing constand in sesiuni de informare pentru
responsabili SSM din companiile de construcţii

«Development of Guide for Energy efficiency renovation of buildings - Euro En Eff» - proiect
Leonardo da Vinci
Durata proiectului: 01.10.2008 - 30.09.2010
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m

Parteneriat:
m
m
m
m

m
m
m

Bulgarian Construction Chamber (solicitant)
“GLAVBOLGARSTROY” AD - Bulgaria
Bulgarian German Vocational Training Centre Pleven
MGM Ltd. - Marea Britanie
Berufsförderungswerk der Bauindustrie (NRW) - Essen,
Germania
Casa de Meserii a Constructorilor
GOA Infra Group - Olanda
Instituto technologigo de la Construccion (AIDICO) - Spania

Obiectivul general al proiectului:
Elaborarea unui ghid de eficienţă energetică legată de reabilitarea termică a clădirilor
«APL-BUD - Towards a Qualified Construction Workforce for Poland» - proiect
Leonardo da Vinci
Durata proiectului:
Parteneriat:
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

03.11.2008 - 02.11.2010
Budowlani - Polonia (solicitant)
CamProf - Polonia
Education & Labour - Polonia
Confederation of Building and Real Estate - Polonia
KOWEZiU - Polonia
Kellens Consulting - Belgia
BAQ Forschungsinstitut - Germania
Ecap Consulenze - Italia
Casa de Meserii a Constructorilor
Point LLC - Turcia
Internaţional Forum for Construction Occupational Standards (IFCOS) - Anglia

În prezent, CMC are în implementare următoarele proiecte:
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«Calitate în educaţie - CALE» - proiect strategic co-finanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 INVESTESTE ÎN OAMENI!
AP 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economoice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere
DMI 1.4: Calitate în formarea profesională continuă
Durata proiectului:
Parteneriat:
m
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01.11.2008 - 31.10.2011
Casa de Meserii a Constructorilor (solicitant)

m
m
m

TILS Romania
Camporlecchio Educational
Casa Sociala a Constructorilor
FORMEDIL Roma

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea resurselor umane din cadrul sectorului de
construcţii prin dezvoltarea, crearea şi implementarea de mecanisme şi instrumente pentru îmbunătăţirea
asigurării calităţii în Formarea Profesională Continuă.
«Acces la Formarea Profesională Continuă - ACCED» - proiect strategic co-finanţat din Fondul
Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
INVESTESTE ÎN OAMENI!
AP 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii
DMI 2.3: Acces şi participare la formarea profesională continuă
Durata proiectului: 01.03.2010 - 31.08.2012
Parteneriat:
Casa de Meserii a Constructorilor
m
(solicitant)
S.C. HIDROCONSTRUCŢIA S.A.
m
Asociaţia de Formare Profesională a
m
Adulţilor
Obiectivul general al proiectului este creşterea
nivelului de calificare al persoanelor angajate în
sectorul construcţiilor, dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii
economice, prin activităţi specifice calificării sau recalificării angajaţilor.
«Centre PICAS - Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializata pentru şomerii din
sectorul de construcţii» - proiect strategic co-finanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 INVESTESTE ÎN OAMENI!
AP 5: Promovarea măsurilor active de ocupare
DMI 5.1: Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de
ocupare
Durata proiectului: 01.09.2010 - 31.08.2013
Parteneriat:
Casa de Meserii a Constructorilor
m
(solicitant)
Agenţia Naţională pentru Ocuparea
m
Forţei de Muncă
SEMPLA - Italia
m
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m

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a resurselor
umane din sectorul de construcţii în vederea depăşirii fluctuaţiilor de activitate, prin
dezvoltarea unor instrumente şi mecanisme complexe şi specializate de formare,
acompaniere şi motivare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

«Ocupare garantată prin formarea de competenţe specifice aliniate la
necesităţile operatorilor economici din domeniul construcţiilor activi în
Regiunea de Sud-Est» - proiect de grant co-finanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 INVESTESTE ÎN
OAMENI!
AP 5: Promovarea măsurilor active de ocupare
DMI 5.1: Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
Durata proiectului: 01.04.2009 - 31.03.2011
Parteneriat:
m
Fundaţia SĂTEAN Brăila (solicitant)
m
Centrul de Consultanţă şi Studii Europene Galaţi
m
Casa de Meserii a Constructorilor
m
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi
Obiectivul general al proiectului priveşte creşterea ratei generale de ocupare în sectorul
construcţiilor în Regiunea Sud Est, prin formarea de competenţe profesionale specifice.
Proiectul prevede acţiuni de formare profesională personalizată în vederea adaptării
calificarilor la nevoile pieţei muncii din sectorul construcţiilor prin dobândirea,
actualizarea sau schimbarea calificărilor pentru asigurarea reintegrarii pe piaţa muncii a
persoanelor aparţinând grupurilor ţintă.
“Construieste in siguranta! – Campanie PILOT de promovare a cerintelor SSM in domeniul
construcţiilor” - proiect de grant co-finantat din Fondul Social European prin programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 INVESTESTE IN OAMENI!
AP 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor
DMI 3.2: Formare profesională şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii
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Durata proiectului: 01.03.2011 - 28.02.2013
Parteneriat:
m
CARO TRAINER SRL Bucureşi (solicitant)
m
Casa de Meserii a Constructorilor
Obiectivul general al proiectului este conştientizarea în rândul angajatorilor şi angajaţilor din domeniul
construcţiilor despre importanţa şi implicaţiile securităţii şi sănătăţii în muncă precum şi necesitatea aplicării
normelor şi reglementărilor legislative din domeniu.

www.cmc.org.ro
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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.
CITIBANK
B.R.D. - G.S.G. Sucursala Academiei

RO 46 RZBR 00000 6000 333 41 34
RO 17 CITI 000 0000 82 50 65 008
RO 53 BRDE 410 SV 19 7557 141 00

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
Publicat, editat, creat şi machetat de:
Raluca Lupşan şi Adrian Zamfir - Casa Socială a Constructorilor

2009

2008
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