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n ciuda unor expectan e economico-sociale Î ț

pozitive, anul 2013 nu a reu it dec t s  plafoneze n ș â ă î

continuare valorile macroeconomice ale sectorului 

de construc ii i s  e ueze din perspectiva utiliz rii ț ș ă ș ă

ș ă ți fructific rii poten ialului pe care antreprenorii 

rom ni i europeni din construc ii l pot oferi.â ș ț î

Pe lang  problemele cu care ne-am confruntat n ă î

ultimii ani (crean e nerecuperate, finan ri curente, ț ță

licita ii noi  etc  ) insolven ele care afecteaz  ț , . ț ă

sectorul de construc ii complic  i mai mult ț ă ș

dezechilibrele sectorului.

În contextul acestor obstacole semnificative, 

modelul de management al protec iei sociale ț

propus de partenerii sociali prin C Sasa ocială a 

C  a reu it i n 2013 s  i ating  onstructorilor ș ș î ă îș ă

principalel  obiective:e

m 38,22 milioane lei ăți ț  pl  pentru protec ie 

social  activ ;ă ă

m 30.000 salariați ț  din construc ii beneficiari 

ai pl tilor de protec ie social ;ă ț ă

m 1277 lei ț  ca nivel mediu al indemniza iei de 

protec ie social  pl tit .ț ă ă ă

2013 a fost i anul n care am putut aniversa primii ș î

15 ani de activitate ne ntrerupt  al turi de membrii î ă ă

ș â â ș ăi partenerii din Rom nia c t i al turi de partenerii 

din  ( , ,  i  ). UE FIEC EFBWW AEIP ș ETF

C S C  i-a men inut rolul asa ocială a onstructorilor ș ț

activ at t n  c t i n promovarea ace tui tip â î AEIP â ș î s

de solu ie paritar  de protec ie social  n Republica ț ă ț ă î

Moldova.

Casa de Meserii a Constructorilor a finalizat n 2013 î

un nou proiect strategic i a depus oferte pentru alte ș

proiecte i granturi care ncep s  fie confirmate n ș î ă î

anul curent.

Modelul paritar este analizat i studiat din ce n ce ș î

mai mult n  pentru coresponsabilitatea, î U E

pragmatismul i utilitatea sa. Din acest motiv ș

partenerii sociali i membrii C Sș asei ociale a 

C  din Rom nia trebuie s  conlucreze onstructorilor â ă

î ț ă șn continuare pentru ca organiza ia s  se dezvolte i 

mai mult, s  devin  mai puternic , mai util  i mai ă ă ă ă ș

recunoscut  dec t este n prezent i  pentru a putea ă â î ș

onora n mod responsabil   problemele sociale ale î

societ ilor de construc ii.ăț ț

Laurentiu Plosceanu

31.03.2014 

Raport Anual 2013

Nici nu am ieșit bine din criza economică ce pentru 

România pare să fie un numitor comun de peste 

șaptezeci de ani, cu reverberații răsunătoare în 

buz nare: salarii veșnic mici și inflație veșnic prea u

mare, că Marte își zăngăne armele din nou pe lângă 

țărișoara noastră. Războiul Crimeii ne-a făcut, 

războiul Crimeii ne omoară!?!? La propriu?, la 

figurat ?, mai vedem noi! Dar veștile nu sunt tocmai 

bune.

Anul 2013 a stat din plin în bătaia crizei economice. 

Casa Socială, trăitoare prin România, alergând către 

luminița de la capătul tunelului, speră la ora la care 

scriu acest mesaj (20 martie 2014) că aceasta să nu fie 

farul unui tren militar. În condițiile grele ale anului 

trecut, chiar minuni nu au putut fi făcute, dar s-au 

îndreptat într-o măsura semnificativă neajunsurile 

colectate,  fie ele externe sau interne. Iar acest lucru 

este de laudă la vremuri grele.

Sectorul de construcții a fost puternic atins din 

punct de vedere economic. 16% din membrii  CSC

au intrat în faliment sau insolvență în cursul anului 

2013. Falimentele și insolvența altor actori naționali 

importanți (ex. Hidroelectrica), dar și incapacitatea 

statului de a relua investițiile în economie, au 

condus la o puternică contracție a sectorului de 

construcții.

Pe fundalul unei economii mult slăbite, lipsiți de 

capacități bancare serioase care să sprijine 

antreprenorii români în licitații în afara granițelor 

țării, decapitalizați în special prin noianul de taxe și 

impozite dar și de marile întârzieri la plată ale 

lucrărilor executate în special pentru stat, membrii 

Casei și-au redus cu cca 20% aportul la realizările 

Casei Sociale.

Orientarea predilectă pe încasarea fondurilor de la 

beneficiarii de lucrări de construcții a fost un alt 

factor care a creat probleme. Probleme care, dacă 

sunt incorect administrate ar putea să conducă la 

noi contracții.

Dar „ce nu ne ucide ne întărește”, spune o zicală! Pe 

furtună deci se vede tăria Casei. Vital este ca 

parteneriatul social să nu slăbească și să găsim 

împreună metodele de a ieși din strâmtoare. 

O calibrare mai bună a demersurilor . O CSC

planificare mai eficientă a resurselor. Plasamente în 

unități productive. Diversificarea serviciilor: încă în 

așteptare pentru promisa Bursă de Materiale și 

Utilaje. Activități mai bine integrate cu celelalte 

Case din Sistemul de Autoreglementări Sectoriale 

în Construcții ( eC). Co-participarea via S A S

SASeC la implementarea Cardului (European) al 

Lucrătorului din Construcții etc. Iată doar câteva 

lucruri mai importante care pot aduce cu siguranță 

realizările la nivelul planificării și la relansarea 

activităților CSC, în primul rând!

Dan Cristescu
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Legea  215/1997 de înființare a Casei Sociale a Nr.

fost publicată în Monitorul Oficial în 22 decembrie 

1997.

Casa Socială a Constructorilor activează la scară 

națională fiind singur  rganizație ă a o  paritar  de 

protecție socială  a sectorului de construcții din

România  octombrie 1998, imediat , începând cu 

dup  ă obținerea personalității juridice. 

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  o alternativă la trimiterea angajaţilor în CSC

şomaj  în anotimpul ( noiembrie – 31 martie). rece 01 

Potrivit legii, Casa Socială a Constructorilor 

gestionează fondul destinat protecţiei sociale a 

lucrătorilor din construcţii,  constituit din 

contr ibuţia  agenţi lor  economici  membri , 

contribuţia salaria ilor şi din cota legală de 0,5% ț

datorată Casei de către toţi beneficiarii de investiţii, 

indiferent de forma de proprietate şi de sursa de 

finanţare.

PROFILUL ORGAN ZAI ȚIEI

pl 244,44ăți de peste  milioane lei, in perioada 

1998-201 , pentru protecția socială a mai mult 3

de  de lucrători în construcții368.324

197,23 ioane lei   mil  active f inanciare 

disponibile pentru protecţie socială la 1  

ianuarie 14 20

927 scrisori de garanţie pentru participare la 

licitaţii, în valoare totală de  mi   98,84 lioane lei, 

acordate societăţilor membre  în perioada 

2001-2013.

plăți pentru protecția socială de peste 38,22 

mil oane i lei.

29.940 salaria ți care au beneficiat de protecție 

socială

1.276,73 lei suma medie consumata/salariat 

pentru protecție socială

17  nscrisori de gara ție pentru participare la 

licitații în valoare de peste  milioane lei4,37

Cifre cheie 1998 - 2013 Cifre cheie 2013

Casa Socială a Constructorilor  

Organizație paritară de protecție socială a sectorului de construcții din România

 Gândită, concepută și negociată de partenerii 

sociali, cu sprijinul Guvernului și al tuturor 

formațiunilor politice din Parlamentul României, 

Legea  nr .  215  /1997 ,  l egea  Case i  Soc ia le  a 

Constructorilor, a pus bazele înființării unei organizații 

paritare, unice în sectorul de construcții dar și la nivelul 

economiei naționale.

  a fost gândită să rezolve problemele CSC

sociale ale salariaților unui segment puternic și înnoitor 

al economiei, cel al construcțiilor, dar și al producerii 

materialelor de construcții, salariați care, în perioada 

timpului nefavorabil - iarna, din luna noiembrie și până 

în luna martie, se confruntau cu disponibilizări, șomaj, 

conflicte de muncă, dispersarea și migrarea forței de 

muncă calificate, acestea având impact negativ în 

disciplina în muncă, în productivitatea muncii și în 

calitatea muncii.

 Un moment important în istoria  a fost CSC

data de 1 octombrie 1998, la care a început să 

funcționeze efectiv Comitetul Director, prin angajarea 

directorilor executivi meniți  să asigure managementul 

organizației.

 Iarna 1998/1999 a fost marcată de acordarea 

protecției sociale  sub egida , salariaților , C S C

societăților care au avut viziune și au aderat la 

organizație, deschizând astfel un drum de 15 ani de 

protecție socială reală de care au beneficiat până în  

prezent peste 365.000 salariați ai societăților membre și 

pentru care s-au consumat fonduri de peste 242,7 

milioane lei.

 Începând cu iarna 1998/1999,  cu active de cca. 

418.000 lei și cu un consum de fonduri pentru protecție 

socială de cca. 228.000 lei, evoluția activelor Casei și 

îndeplinir  cu succes a obiectului de activitate- ea

acordarea unei protecții sociale reale, eficiente și de 

calitate, regăsită și în sloganul ”Calitate și Siguranță 

pentru Constructori”, au cunoscut un drum în 

permanență ascendent, cu rezultate superioare de la an 

la an, până la această dată aniversară, când activele 

CSC s-au apropiat de pragul a 200 milioane lei.

 Este o bucurie pentru noi, cei care am pus 

umărul la edificarea acestei organizații (ani mai mulți 

sau mai puțini, dar cu același entuziasm ca la început) 

să constatăm că acești 15 ani de activitate dedicată 

sectorului de construcții, apreciată de membrii noștri, a 

dus la eliminarea majorității conflictelor de muncă, la 

stabilitatea și coeziunea forței de muncă calificate, la 

creșterea calității lucrărilor și la satisfacerea cerințelor 

b e n e fi c i a r i l o r  d e  i n v e s t i ț i i .  B e n e fi c ă  a t â t 

antreprenorilor din construcții și salariaților acestora, 

cât și organismelor statului român - prin contribuțiile la 

bugetul de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, 

bugetul asigurărilor sociale, fondului de somaj și 

celorlalte fonduri colectoare de taxe și contribuții,  CSC

s-a constituit într-o organizație paritară progresistă, 

dar și în continuu progres, la nivelul organizațiilor 

paritare similare din Uniunea Europeană (Italia, Belgia, 

Spania,  Germania sunt principalele state cu organisme 

paritare similare), fiind membră cu statut de observator 

al  (Asociația Europeană a Instituțiilor Paritare de AEIP

Protecție Socială) și constituindu-se într-un exemplu de 

”bună practică” pentru statele din Europa Centrală și 

de Sud- Est.

 Viitorul  depinde numai de noi, de C S C

capacitatea noastră de a atrage noi membri în cadrul 

organizației, de a le oferi servicii de cel puțin aceeași 

calitate și cu aceeași promptitudine ca și până acum. 

Suntem mândri de membrii noștri, de faptul că 

reprezentăm ceva pentru ei, fiindu-le acea ”roată de 

rezervă” atât de necesară (mai ales) pe timp de iarnă, 

care le permite să ajungă la o nouă destinație – un nou 

șantier, asigurându-le salariaților acea protecție socială 

reală pe care am transformat-o din vis în realitate.

Ovidiu  - Director General al ILIESCU CSC
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în luna martie, se confruntau cu disponibilizări, șomaj, 
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creșterea calității lucrărilor și la satisfacerea cerințelor 

b e n e fi c i a r i l o r  d e  i n v e s t i ț i i .  B e n e fi c ă  a t â t 
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bugetul de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, 
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s-a constituit într-o organizație paritară progresistă, 

dar și în continuu progres, la nivelul organizațiilor 

paritare similare din Uniunea Europeană (Italia, Belgia, 

Spania,  Germania sunt principalele state cu organisme 

paritare similare), fiind membră cu statut de observator 

al  (Asociația Europeană a Instituțiilor Paritare de AEIP

Protecție Socială) și constituindu-se într-un exemplu de 

”bună practică” pentru statele din Europa Centrală și 

de Sud- Est.

 Viitorul  depinde numai de noi, de C S C

capacitatea noastră de a atrage noi membri în cadrul 

organizației, de a le oferi servicii de cel puțin aceeași 

calitate și cu aceeași promptitudine ca și până acum. 

Suntem mândri de membrii noștri, de faptul că 

reprezentăm ceva pentru ei, fiindu-le acea ”roată de 
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Ovidiu  - Director General al ILIESCU CSC
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Primii 15 ani (1998-2013) 

M  ESAJUL

 DIRECTORULUI GENERAL



C LADRUL EGISLATIV

Cadrul legal care instituie obligaţia de plată a cotei de 0,5% 

în sarcina tuturor investitorilor sau proprietarilor din 

Rom nia, indiferent de sursa de finanţare şi de forma de â

proprietate, reglementând totodată baza de calcul a cotei, 

modalitatea de constituire şi virare către C.S.C, e alcătuit 

din urm toarele acte normative :ă

L E G E A N R . 215/1997 (M.Of. 372/22.12.1997), lege 

organică specială de înfiinţare şi funcţionare a Casei 

Sociale a Constructorilor, prevede următoarele:

o 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.

P R E C I Z Ă R I L E N R N N .  5 1 2 2 / 1 9 9 9  ( M . O f . 

337/15.07.1999) – precizări comune ale ministerelor de 

resort, date în vederea aplicării unitare a prevederilor 

legale privind cota de 0,5%, dispun:

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 prevederilor legale în 

vigoare (H.G. nr. 28/2008), este piesă scrisă obligatorie a 

documentaţiei tehnice necesare pentru obţinerea 

autorizaţiei de construcţie.

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 Constructorilor. 

• Plata efectivă a cotei de 0,5% se face la valoarea facturată 

a lucrărilor de C+M realizate (fără ).TVA

Listele cheltuielilor eligibile pentru proiectele finan ate prin ț

marea majoritate a Programelor Operaționale - vezi cadrul legal 

pe www.casoc.ro

Actele normative stabilind conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor 

de investiţii şi lucrărilor de intervenţii cuprinse în 

programul de investiţii al:

- Ministerului Apărării Naţionale 

- Ministerului Administraţiei şi Internelor

- Serviciului de Telecomunicaţii Spe iale c

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 

Constructorilor.

Excepţiile / scutirile de la obligaţia de plată a cotei de 0,5% 

sunt expres şi limitativ prevăzute de legislaţia în vigoare:

 - O.U.G. 18/2009 (M. Of. 155/12.03.2009), privind 

creşterea performanţei energetice a blocurilor de 

locuinţe, art.33.

- O.U.G. 69/2010 (M. Of. 443/01.07.2010), privind 

reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu 

finanţare prin credite bancare cu garanţie 

guvernamentală, art.18.

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

-  Legea nr. 153/2011 (M. Of. 493/11.07.2011), 

privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-

ambientale a clădirilor, art.35(1) -  ăPentru lucr rile 

de interven ie prev zute n prezenta lege, prin ț ă î

derogare de la prevederile legale n vigoare, de in torii î ț ă

notifica i beneficiaz  de urm toarele : scutirea ț ă ă facilități

de la virarea cotei de 0,7% si a cotei de 0,1%, dupa caz, 

c tre Inspectoratul de Stat n Construc ii, precum i a ă î ț ș

cotei de 0,5% c tre Casa Social  a Constructorului, ă ă

din cheltuielile cu lucr rile de interven ie.  ă ț

Concluzii:

1. Condiţia legală de îndeplinit pentru plata cotei de 0,5% 

către  este aceea de a se realiza o investiţie – lucrări CSC

de construcţie sau similare definite de  în CAEN

secţiunea F şi , investiţie realizată în baza unei CPSA

autorizaţii de construire.

2. Obţinerea autorizaţiei de construire este condiţionată de 

depunerea documentaţiei tehnice prevăzute de Legea 

50/1991, conţinând obligatoriu devizul general întocmit 

conform prevederilor H.G. nr. 28/2008, indiferent de 

sursa de finanţare şi de forma de proprietate. 

3. Obligaţia de achitare a cotei de 0,5% instituite de legea 

215/1997 e necondiţionată de calitatea de membru la 

CSC a constructorului executant al lucrărilor. 

4. Exceptările / scutirile de la obligaţia de plată a acestei 

contribuţii sunt expres şi limitativ prevăzute de lege.

5. Cota de 0,5% este cheltuială eligibilă la finanţarea din 

fonduri europene în cadrul proiectelor finanţate prin 

Instrumente Structurale - Programele Operaţionale, pe 

marea majoritate a axelor prioritare ( ), respectiv a AP

domeniilor majore de intervenţie ( ).DMI
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Adunarea Generală a Reprezentanţilor 

A G R  este organul suprem de conducere al Casei Sociale a dunarea enerală a eprezentanților (A.G.R.)

Constructorilor  care decide asupra activităţii acesteia şi asupra politicii economice şi financiare. Aceasta este ,

constituită din reprezentanţii partenerilor sociali, pe baza norme  de reprezentare, cu respectarea principiului i

parităţii.
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SE 
CONSTITUIE

 ÎN FUNCŢIE DE 
Ţ  PRODUC IA
Ă Ş  REALIZAT I

Î ĂNCASAT

SE  LA VIREAZA

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
Î  Î  NTRARII N

 CONTUL CSC

BAZA DE CALCUL PENTRU 
ALOCAREA ANUALĂ A COTEI 
DE 0,5% , CONFORM ART . 9.4 

  DIN STATUTUL CSC

â ă(alta dec t cea primit  de 
societate de la beneficiarii 
la care a executat lucr ri)ă

BAZA DE CALCUL   
PENTRU  ALOCAREA

   COTEI PARTI DIN
 EXCEDENTUL

REALIZAT DIN 
ADMINISTRAREA 
CSC

CONDI IE MINIMŢ  Ă
PENTRU  ACORDAREA

Ţ  PROTEC IEI SOCIALE
VIRAREA ÎN   RAPORT DE

 1/1 CU FONDURILE MINIM
DIN   0,5% COTA DE

CONDIŢII
 ÎDE NDEPLINIT

AVANTAJE
DE OBŢINUT

BAZA DE CALCUL ACORDAREA DE   PENTRU   
  Ţ  Ă PENTRU SCRISORI DE GARAN IE BANCAR

PARTICIPAREA LA LICITAŢII

 (SGB)

DIN 
PRODUCŢIA REALIZATĂ ŞI 
ÎNCASATĂ DE SOCIETATE

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

COTA DE  1,5%

S AERVICII CTUALE

Indemnizația pe timp nefavorabil

Principalul obiect de activitate al Casei Sociale a 

Constructorilor este protecția socială a salariaților 

societăților membre în anotimpul friguros ( 1 0

noiembrie-31 martie).

Potrivit legii, indemnizația de protecție socială se 

acordă proporțional cu perioada de întrerupere a 

activității, pe un interval de timp de cel mult 90 de 

zile calendaristice și reprezintă 75% din media pe 

ultimele 3 luni a salariului de bază brut (fără 

sporuri) a angajaților nominalizați de Consiliul de 

Administrație și cu acordul organizațiilor sindicale 

sau al reprezentanților aleși ai salariaților.

 

Odată cu plata indemnizațiilor, Casa Socială a 

Constructorilor virează și obligațiile bugetare 

datorate de societăți  membre,  aferente le

indemnizațiilor acordate.

Conform prevederilor legale, beneficiarii protecției 

sociale  își păstrează calitatea de angajat, cu toate 

drepturile: vechime, concediu, asigurări etc.

Sursele de constituire a fondului pentru protecția 

socială conform prevederilor legale, evidențiate 

distinct pe fiecare membru al Casei în parte, fără 

transferări de fonduri de la un membru la altul, 

sunt următoarele:

Evolu ia anual  a viramentelor din cota de 1,5% (lei)ț ă

2009 2010 2011 2012 2013

11,919,687     
14,570,170     14,371,287     15,969,331     14,940,399     

2009 2010 2011 2012 2013

3,582,973     3,679,889     3,876,613     4,079,358     
3,134,516     

Evolu ia anual  a viramentelor din cota de 1% (lei)ț ă
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3. Contribuția Casei Sociale a Constructorilor

m Dobânda realizată și repartizată începând cu data aderării,  în funcție de valoarea sumelor 

disponibile pe contul societății respective, ca rezultat al plasării tuturor fondurilor existente 

la Casa Socială a Constructorilor.

Casa Socială a Constructorilor oferă societăților membre o multiplicare profesionistă a fondurilor depuse, care 

acoperă rata inflației și este superioară dobânzilor medii la depozite oferite de băncile comerciale.

Colaborăm cu bănci de renume pe plan internațional cum sunt CitiBank, Raiffeisen Bank, - , precum și  BRD GSG

cu Libra Bank,  Romexterra Bank, Banca Italo-Romena.MKB Banca Intesa Sao Paolo, Banca Transilvania, 

m  Excedentul repartizat începând cu anul 2003, în funcție de viramentele efectuate din cotele 

de 1% și 1,5%, conform hotărârilor anuale ale , reprezentând cota parte din excedentul AGR

bugetului de venituri și cheltuieli pentru administrarea și funcționarea Casei Sociale a 

Constructorilor.

 

Sumele alocate din excedent diminuează corespunzător cota de maxim 10% reținută de Casa Socială a 

Constructorilor din viramentele efectuate.

1. Contribuți  agent  economic și salariaților:ile ului

m contribuția societății membre CSC, reprezentând 1,5% din valoarea producției de  

construcții, realizată și încasată de la beneficiar pentru societățile din construcții, respectiv 

din valoarea producției-marfă vândute și încasate, pentru producătorii de materiale de  

construcții, fără corespondent în devizul lucrării;

Sumele reprezentând contribuția agentului economic membru al Casei Sociale a  

Constructorilor se includ în costuri și sunt deductibile la calculul impozitului pe profit 

(conform Legii nr.215/1997 Art.17 alin.3 și Codului Fiscal Cap.2 Art.21 (2) lit.g.

m contribuția lunară a salariaților, reprezentând 1% din salariul de bază brut (fără sporuri), 

condiție obligatorie pentru acordarea protecției sociale.

2. Contribuția beneficiarilor de investiții:

m o cotă de 0,5% din valoarea devizului de construcții, cu corespondent în devizul general al  

lucrării (Cap.5 pct.5.2.1), cotă datorată de toți beneficiarii de investiții (investitori sau 

proprietari), indiferent de sursa de finanțare și de forma de proprietate; plata acestei cote nu 

este condi ionat  de calitatea de membru  CSC a executan ilor de lucr ri de construc iiț ă ț ă ț .

SE VIREAZ Ă

 LUNAR

PURTATOARE 
DE DOBÂNDĂ

   DE LA DATA
Ă  ÎN INTR RII

 CONTUL CSC

CONDI IEŢ  
 OBLIGATORIE

PENTRU 
 ACORDAREA

Ţ  PROTEC IEI
SOCIALE

BAZA DE CALCUL   
PENTRU  ALOCAREA

 Ă Ţ   COTEI P R I DIN
 EXCEDENTUL

REALIZAT DIN 
ADMINISTRAREA
 CSC

CONDIŢII
 ÎDE NDEPLINIT

AVANTAJE
DE OBŢINUT

COTA DE 1%

DIN SALARIUL DE BAZĂ BRUT

(NU INCLUDE SPORURILE)

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

BAZA DE CALCUL   
PENTRU     Ţ  ĂACORDAREA DE SCRISORI DE GARAN IE BANCAR

 PENTRU PARTICIPAREA LA LICITAŢII

 (SGB)



SE 
CONSTITUIE

 ÎN FUNCŢIE DE 
Ţ  PRODUC IA
Ă Ş  REALIZAT I

Î ĂNCASAT

SE  LA VIREAZA

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
Î  Î  NTRARII N

 CONTUL CSC

BAZA DE CALCUL PENTRU 
ALOCAREA ANUALĂ A COTEI 
DE 0,5% , CONFORM ART . 9.4 

  DIN STATUTUL CSC

â ă(alta dec t cea primit  de 
societate de la beneficiarii 
la care a executat lucr ri)ă

BAZA DE CALCUL   
PENTRU  ALOCAREA

   COTEI PARTI DIN
 EXCEDENTUL

REALIZAT DIN 
ADMINISTRAREA 
CSC

CONDI IE MINIMŢ  Ă
PENTRU  ACORDAREA

Ţ  PROTEC IEI SOCIALE
VIRAREA ÎN   RAPORT DE

 1/1 CU FONDURILE MINIM
DIN   0,5% COTA DE

CONDIŢII
 ÎDE NDEPLINIT

AVANTAJE
DE OBŢINUT

BAZA DE CALCUL ACORDAREA DE   PENTRU   
  Ţ  Ă PENTRU SCRISORI DE GARAN IE BANCAR

PARTICIPAREA LA LICITAŢII

 (SGB)

DIN 
PRODUCŢIA REALIZATĂ ŞI 
ÎNCASATĂ DE SOCIETATE

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

COTA DE  1,5%

S AERVICII CTUALE

Indemnizația pe timp nefavorabil

Principalul obiect de activitate al Casei Sociale a 

Constructorilor este protecția socială a salariaților 

societăților membre în anotimpul friguros ( 1 0

noiembrie-31 martie).

Potrivit legii, indemnizația de protecție socială se 

acordă proporțional cu perioada de întrerupere a 

activității, pe un interval de timp de cel mult 90 de 

zile calendaristice și reprezintă 75% din media pe 

ultimele 3 luni a salariului de bază brut (fără 

sporuri) a angajaților nominalizați de Consiliul de 

Administrație și cu acordul organizațiilor sindicale 

sau al reprezentanților aleși ai salariaților.

 

Odată cu plata indemnizațiilor, Casa Socială a 

Constructorilor virează și obligațiile bugetare 

datorate de societăți  membre,  aferente le

indemnizațiilor acordate.

Conform prevederilor legale, beneficiarii protecției 

sociale  își păstrează calitatea de angajat, cu toate 

drepturile: vechime, concediu, asigurări etc.

Sursele de constituire a fondului pentru protecția 

socială conform prevederilor legale, evidențiate 

distinct pe fiecare membru al Casei în parte, fără 

transferări de fonduri de la un membru la altul, 

sunt următoarele:

Evolu ia anual  a viramentelor din cota de 1,5% (lei)ț ă

2009 2010 2011 2012 2013

11,919,687     
14,570,170     14,371,287     15,969,331     14,940,399     

2009 2010 2011 2012 2013

3,582,973     3,679,889     3,876,613     4,079,358     
3,134,516     

Evolu ia anual  a viramentelor din cota de 1% (lei)ț ă
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3. Contribuția Casei Sociale a Constructorilor

m Dobânda realizată și repartizată începând cu data aderării,  în funcție de valoarea sumelor 

disponibile pe contul societății respective, ca rezultat al plasării tuturor fondurilor existente 

la Casa Socială a Constructorilor.

Casa Socială a Constructorilor oferă societăților membre o multiplicare profesionistă a fondurilor depuse, care 

acoperă rata inflației și este superioară dobânzilor medii la depozite oferite de băncile comerciale.

Colaborăm cu bănci de renume pe plan internațional cum sunt CitiBank, Raiffeisen Bank, - , precum și  BRD GSG

cu Libra Bank,  Romexterra Bank, Banca Italo-Romena.MKB Banca Intesa Sao Paolo, Banca Transilvania, 

m  Excedentul repartizat începând cu anul 2003, în funcție de viramentele efectuate din cotele 

de 1% și 1,5%, conform hotărârilor anuale ale , reprezentând cota parte din excedentul AGR

bugetului de venituri și cheltuieli pentru administrarea și funcționarea Casei Sociale a 

Constructorilor.

 

Sumele alocate din excedent diminuează corespunzător cota de maxim 10% reținută de Casa Socială a 

Constructorilor din viramentele efectuate.

1. Contribuți  agent  economic și salariaților:ile ului

m contribuția societății membre CSC, reprezentând 1,5% din valoarea producției de  

construcții, realizată și încasată de la beneficiar pentru societățile din construcții, respectiv 

din valoarea producției-marfă vândute și încasate, pentru producătorii de materiale de  

construcții, fără corespondent în devizul lucrării;

Sumele reprezentând contribuția agentului economic membru al Casei Sociale a  

Constructorilor se includ în costuri și sunt deductibile la calculul impozitului pe profit 

(conform Legii nr.215/1997 Art.17 alin.3 și Codului Fiscal Cap.2 Art.21 (2) lit.g.

m contribuția lunară a salariaților, reprezentând 1% din salariul de bază brut (fără sporuri), 

condiție obligatorie pentru acordarea protecției sociale.

2. Contribuția beneficiarilor de investiții:

m o cotă de 0,5% din valoarea devizului de construcții, cu corespondent în devizul general al  

lucrării (Cap.5 pct.5.2.1), cotă datorată de toți beneficiarii de investiții (investitori sau 

proprietari), indiferent de sursa de finanțare și de forma de proprietate; plata acestei cote nu 

este condi ionat  de calitatea de membru  CSC a executan ilor de lucr ri de construc iiț ă ț ă ț .

SE VIREAZ Ă

 LUNAR

PURTATOARE 
DE DOBÂNDĂ

   DE LA DATA
Ă  ÎN INTR RII

 CONTUL CSC

CONDI IEŢ  
 OBLIGATORIE

PENTRU 
 ACORDAREA

Ţ  PROTEC IEI
SOCIALE

BAZA DE CALCUL   
PENTRU  ALOCAREA

 Ă Ţ   COTEI P R I DIN
 EXCEDENTUL

REALIZAT DIN 
ADMINISTRAREA
 CSC

CONDIŢII
 ÎDE NDEPLINIT

AVANTAJE
DE OBŢINUT

COTA DE 1%

DIN SALARIUL DE BAZĂ BRUT

(NU INCLUDE SPORURILE)

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

BAZA DE CALCUL   
PENTRU     Ţ  ĂACORDAREA DE SCRISORI DE GARAN IE BANCAR

 PENTRU PARTICIPAREA LA LICITAŢII

 (SGB)



Scrisori de garanţie pentru participarea la licitaţii

Începând cu anul 2001, Casa Socială a Constr ctorilor facilitează societăților membre obținerea de u scrisori de 

garanţie pentru participarea la licitaţii î  Acesta este din ce în ce mai n limita fondurilor depuse. un serviciu 

apreciat , pentru că de membri  permite societăţilor membre deblocarea de fonduri însemnate pentru finanţarea 

activităţii.

Alte servicii

Casa Social  a Constructorilor militeaz  pentru rezolvarea unor probleme de interes comun ale agen ilor ă ă ț

economici cu activitate de construc ii i de producere a materialelor de construc ii.ț ș ț

De asemenea, prin Funda ia Casa de Meserii a Constructorilor, asigur  formare profesional  continu  n  ț ă ă ă î

construc ii, evaluare i plasare de personal, certificarea competen elor dob ndite pe alte c i dec t cele formale, ț ș ț â ă â

consultan  pentru accesarea fondurilor comunitare .a.ță ș

Informații suplimentare puteți accesa la adresa www.cmc.org.ro

Membrii Casei Sociale a Constructorilor sunt agenți  economici i și salariații acestora, cu activitate de construcții-

montaj și de producere a materialelor de construcții, care aderă la Casa Socială a Constructorilor în mod 

voluntar.

N a crescutumărul de salariați ai membrilor Casei cu fonduri depuse pentru protecție socială  față de anul 

anterior, în condițiile schimbărilor structurale datorate crizei și anume reorganizar  activității societăți: ea unor , 

dispariția altora, aderarea și activarea financiară a altor societăți.

2009 2010 2011 2012 2013

74,348     
72,025     

67,238     68,420     
70,800     

Evolu ia anual  a salaria ilor membrilorț ă ț  Casei Sociale a Constructorilor 

 cu fonduri depuse pentru protecţie socială

MEMBRII CASEI
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R ĂRI ECONOMICO-FINANCIAREEALIZ

q 3,13 milioane lei  reprezintă intrări din cota 

de 1% din salariul de bază brut al 

salariaţilor societăţilor membre ale Casei 

Sociale a Constructorilor

q 14,94 milioane lei  reprezintă intrări din cota 

de 1,5% din producţia realizată şi încasată a 

societăţilor de construcţii sau din producţia 

de marfă vândută şi încasată a societăţilor 

producătoare de materiale de construcţii, 

membre ale Casei Sociale a Constructorilor

q  20,79 milioane lei  reprezintă intrări din cota 

de 0,5% din valoarea devizului de 

construcţii de la beneficiarii de investiţii 

(investitori sau proprietari)

 

q 1 0 , 0 7  m i l i o a n e  l e i  o b ţ i n u t e  d i n 

multiplicarea fondurilor

Intrări de onduri în 20f anul 13

În anul 20 , nivelul intrărilor de fonduri din sursele prevăzute de Legea Nr. 215/1997 a fost de 13 48,94 milioane 

lei, defalcarea pe tipuri de surse fiind următoarea:

Evoluția activelor

În ultimii 5 ani pozitivă, activele Casei Sociale a Constructorilor au înregistrat o evoluţie  în ceea ce priveşte 

intrările de fonduri şi multiplicarea acestora, cu excepția anului 2013.

Sc derea din anul 2013 de circa 15% este o consecină ță a situației financiare grele prin care au trecut firmele de 

construcții.

2009 2010 2011 2012 2013

54.43     56.02     56.18     57.19     
48.94     

În 3, activele Casei au înregistrat o creştere de 4 79% faţă de anul 20 2anul 201 Sociale a Constructorilor  , 1  și de 

42 40 9., % față de anul 200

2009 2010 2011 2012 2013

146.44     168.81     
189.62     199.00     208.55     

Dinamica activelor 2009-20 3 (m ioane )1  il  lei

Total intr 200 3ări efective de fonduri și multiplicări 8-201

(mil  lei)ioane
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70,800     

Evolu ia anual  a salaria ilor membrilorț ă ț  Casei Sociale a Constructorilor 

 cu fonduri depuse pentru protecţie socială

MEMBRII CASEI
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q 3,13 milioane lei  reprezintă intrări din cota 

de 1% din salariul de bază brut al 

salariaţilor societăţilor membre ale Casei 

Sociale a Constructorilor
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q  20,79 milioane lei  reprezintă intrări din cota 

de 0,5% din valoarea devizului de 

construcţii de la beneficiarii de investiţii 

(investitori sau proprietari)

 

q 1 0 , 0 7  m i l i o a n e  l e i  o b ţ i n u t e  d i n 

multiplicarea fondurilor

Intrări de onduri în 20f anul 13

În anul 20 , nivelul intrărilor de fonduri din sursele prevăzute de Legea Nr. 215/1997 a fost de 13 48,94 milioane 

lei, defalcarea pe tipuri de surse fiind următoarea:

Evoluția activelor

În ultimii 5 ani pozitivă, activele Casei Sociale a Constructorilor au înregistrat o evoluţie  în ceea ce priveşte 

intrările de fonduri şi multiplicarea acestora, cu excepția anului 2013.

Sc derea din anul 2013 de circa 15% este o consecină ță a situației financiare grele prin care au trecut firmele de 

construcții.

2009 2010 2011 2012 2013

54.43     56.02     56.18     57.19     
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În 3, activele Casei au înregistrat o creştere de 4 79% faţă de anul 20 2anul 201 Sociale a Constructorilor  , 1  și de 

42 40 9., % față de anul 200
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Dinamica activelor 2009-20 3 (m ioane )1  il  lei

Total intr 200 3ări efective de fonduri și multiplicări 8-201
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Dinamica protecţiei sociale acordate de Casa Socială a Constructorilor în condiţiile Legii nr.215/1997 este 

ilustrată de: 

d pe iarnă 1  şi pe an (fig.2)q inamica fondurilor de protecţie socială plătite membrilor Casei (fig. )

 aq evoluţia numărului de salari ţi ai societăţilor membre pentru care s-a solicitat protecţie socială 

prin Casa Socială a Constructorilor  (fig. )    pe iarnă 3  şi pe an (fig. 4)  

Numărul de salariaţi protejaţi în ţieeste funcţie de decizia Consiliilor de Administra  ale societăţilor membre, de 

condiţiile meteorologice ale fiecărui an, de amplasamentul şantierelor, de stadiul lucrărilor ş.a. 

Dinamica protecției sociale acordate

- pe an -fig.2

(mil  lei)ioane

* date estimate pentru iarna 13-20 420 1

- pe iarnă -fig.1

Acordarea indemnizației

Fondul destinat protecţiei sociale reportat la sfârşitul anului 20  pentru anul 20  a fost de ,  milioane , 13 14  197 23 lei

reprezentând o creştere de 1,  ori faţă de fondul reportat la 31 decembrie 20  şi de ori faţă de cel repor at la 03 12 1,39 t

sfârşitul anului .2009

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

27,930     31,542     
38,749     

30,200     
25,000     

*

(mil  lei)ioane
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2009 2010 2011 2012 2013

141.44     162.80     
182.73     192.03     197.23     

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

27.68 30.81 

42.15 
38.61 

31.45 

* 2009 2010 2011 2012 2013

23.67 28.69 30.54
42.58 38.23

Evoluția numărului de salariați protejați

- pe iarnă -fig.3

2009 2010 2011 2012 2013

26,676     29,101     31,301     
39,010     

29,940     

- pe an -fig.4

* date estimate pentru iarna 1 -2020 3 14

Denumire

Hidroconstrucţia S.A.

Socot S.A.

CCCF TM Drumuri și Poduri  S.A.

RA Drumuri şi Poduri S.A.

Vega 93 S.R.L.

Construcţii Feroviare S.A.

Consir S.A.

Amarad S.A.

ICIM S.A.

Integral S.A.

Tehnodomus S.A.

Construcţii Erbasu S.A.

Tancrad S.R.L.

TIAB S.A.

Concas S.A.

Iridex Group Construcţii S.R.L.

DAS S.R.L.

Apasco S.A.

Repcon S.A.

Conest S.A.

Iasicon S.A.

Emivas Cons S.R.L.

Deltacons S.A.

IMSAT S.A.

SCT S.A.

Erbaşu Total Construct S.A.

Erbaşu General Construct S.A.

ISAF S.A.

Cirex S.R.L.

Georom International S.A.

Tancrad Construct S.R.L.

ACSA S.A.

Constructii Hidrotehnice S.A.

Loial Impex S.R.L.

Concivic S.R.L.

Gecorom S.A.

Dimar S.R.L.

Trustul De  şi Construcţii S.A.IM

Conbac S.A.

CUP Salubritate S.R.L.

Conferic S.R.L.

Viaduct S.R.L.

Dominium S.R.L.

Atlas S.A.

ComBeton S.A.

RICO S.R.L.

Grup 4 Instalaţii S.A.

IMI S.A.

Litoral Construct S.A.

Construcții Conico S.R.L.

Denumire

Saif Tim S.A.

Foricon S.A.

Amahouse S.R.L.

Electroconstrucția  S.A.ELCO

Electroconstrucția  S.A.ELCO

Marconst S.R.L.

Drumuri şi Poduri S.A.

Grup Hidrocon S.A.

Construct 102 S.A.

Grup Primacons S.R.L.

Soletans Cons S.R.L.

Serbis S.R.L.

RA JD rumuri şi Poduri S.A.

Coral S.R.L.

Lucrări Drumuri şi Poduri S.A.

Dedal Bahamat S.R.L.

Electroconstrucția  S.A.ELCO

Tectum Company S.A.

Cominco S.A.

Transilvania Construcţii S.A.

Viitorul S.R.L.

Constructim S.A.

Eco Invest S.R.L.

General Construct S.A.

Indconstruct S.A.

Conimpuls S.A.

ACI S.A.

Interfax S.A.

Concifor S.A.

Edilconst S.A.

Criteria S.R.L.

Sibarex S.A.

Windoors  S.R.L.

Nimb S.A.

ESRA S.R.L.

Drumuri şi Poduri Covasna S.A.

TCIF S.A.

Euromagnum Trade S.R.L.

Argos S.A.

Terra S.A.

Servland S.R.L.

Proimsat  S.A.

Comstart 93 S.R.L.

Fibec S.A.

Euras S.R.L

Laurențiu H S.R.L.

ACI Cluj S.A.

ACOMIN S.A.

Eurovia Construct Internațional

Construct Perom S.R.L.

Localitate

Bucureşti

Târgu Mureş

Bucureşti

Suceava

Galaţi

Iaşi

Siret

Arad

Arad

Buzău

Arad

Bucureşti

Galaţi

Bucureşti

Buzău

Voluntari

Iaşi

Măneciu

Oradea

Iaşi

Iaşi

Reghin

Tulcea

Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

Câmpina

Bucureşti

Brăila

Câmpia Turzii

Iaşi

Suceava

Slobozia

Craiova

Bucureşti

Cluj Napoca

Bacău

Focşani

Buzău

Odorheiu Secuiesc

Satu Mare

Craiova

Iaşi

Constanţa

Cluj Napoca

Baia Mare

Constanţa

Sfântu Gheorghe

Localitate

Timișoara

Deva

Arad

Botoșani

Cluj Napoca

Marghita

Călăraşi

Bucureşti

Caransebeş

Slatina

Ploieşti

Bistriţa

Râmnicu Vâlcea

Tulcea

Bistriţa

Galaţi

Suceava

Miercurea Ciuc

Bucureşti

Cluj Napoca

Satu Mare

Timişoara

Deva

Piatra Neamț

Timişoara

Bacău

Bistriţa

Siret

Buzău

Câmpina

Brașov

Câmpineanca

Baraolt

Timişoara

Ploieşti

Sfântu Gheorghe

Craiova

Craiova

Cernavodă

M. Ciuc

Șendreni

Râmnicu Vâlcea

Iaşi

Câmpina

Satu Mare

Negrești Oaș

Cluj Napoca

Cluj Napoca

Bucureşti

Bistrița

PRINCIPALII MEMBRI CARE A ACORDAT PROTECȚIE SOCIALĂ ÎN U  ANUL 

20 31
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Dinamica protecţiei sociale acordate de Casa Socială a Constructorilor în condiţiile Legii nr.215/1997 este 

ilustrată de: 

d pe iarnă 1  şi pe an (fig.2)q inamica fondurilor de protecţie socială plătite membrilor Casei (fig. )

 aq evoluţia numărului de salari ţi ai societăţilor membre pentru care s-a solicitat protecţie socială 

prin Casa Socială a Constructorilor  (fig. )    pe iarnă 3  şi pe an (fig. 4)  

Numărul de salariaţi protejaţi în ţieeste funcţie de decizia Consiliilor de Administra  ale societăţilor membre, de 

condiţiile meteorologice ale fiecărui an, de amplasamentul şantierelor, de stadiul lucrărilor ş.a. 

Dinamica protecției sociale acordate

- pe an -fig.2

(mil  lei)ioane

* date estimate pentru iarna 13-20 420 1

- pe iarnă -fig.1

Acordarea indemnizației

Fondul destinat protecţiei sociale reportat la sfârşitul anului 20  pentru anul 20  a fost de ,  milioane , 13 14  197 23 lei

reprezentând o creştere de 1,  ori faţă de fondul reportat la 31 decembrie 20  şi de ori faţă de cel repor at la 03 12 1,39 t

sfârşitul anului .2009

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

27,930     31,542     
38,749     

30,200     
25,000     

*

(mil  lei)ioane
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2009 2010 2011 2012 2013

141.44     162.80     
182.73     192.03     197.23     

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

27.68 30.81 

42.15 
38.61 

31.45 

* 2009 2010 2011 2012 2013

23.67 28.69 30.54
42.58 38.23

Evoluția numărului de salariați protejați

- pe iarnă -fig.3

2009 2010 2011 2012 2013

26,676     29,101     31,301     
39,010     

29,940     

- pe an -fig.4

* date estimate pentru iarna 1 -2020 3 14

Denumire

Hidroconstrucţia S.A.

Socot S.A.

CCCF TM Drumuri și Poduri  S.A.

RA Drumuri şi Poduri S.A.

Vega 93 S.R.L.

Construcţii Feroviare S.A.

Consir S.A.

Amarad S.A.

ICIM S.A.

Integral S.A.

Tehnodomus S.A.

Construcţii Erbasu S.A.

Tancrad S.R.L.

TIAB S.A.

Concas S.A.

Iridex Group Construcţii S.R.L.

DAS S.R.L.

Apasco S.A.

Repcon S.A.

Conest S.A.

Iasicon S.A.

Emivas Cons S.R.L.

Deltacons S.A.

IMSAT S.A.

SCT S.A.

Erbaşu Total Construct S.A.

Erbaşu General Construct S.A.

ISAF S.A.

Cirex S.R.L.

Georom International S.A.

Tancrad Construct S.R.L.

ACSA S.A.

Constructii Hidrotehnice S.A.

Loial Impex S.R.L.

Concivic S.R.L.

Gecorom S.A.

Dimar S.R.L.

Trustul De  şi Construcţii S.A.IM

Conbac S.A.

CUP Salubritate S.R.L.

Conferic S.R.L.

Viaduct S.R.L.

Dominium S.R.L.

Atlas S.A.

ComBeton S.A.

RICO S.R.L.

Grup 4 Instalaţii S.A.

IMI S.A.

Litoral Construct S.A.

Construcții Conico S.R.L.

Denumire

Saif Tim S.A.

Foricon S.A.

Amahouse S.R.L.

Electroconstrucția  S.A.ELCO

Electroconstrucția  S.A.ELCO

Marconst S.R.L.

Drumuri şi Poduri S.A.

Grup Hidrocon S.A.

Construct 102 S.A.

Grup Primacons S.R.L.

Soletans Cons S.R.L.

Serbis S.R.L.

RA JD rumuri şi Poduri S.A.

Coral S.R.L.

Lucrări Drumuri şi Poduri S.A.

Dedal Bahamat S.R.L.

Electroconstrucția  S.A.ELCO

Tectum Company S.A.

Cominco S.A.

Transilvania Construcţii S.A.

Viitorul S.R.L.

Constructim S.A.

Eco Invest S.R.L.

General Construct S.A.

Indconstruct S.A.

Conimpuls S.A.

ACI S.A.

Interfax S.A.

Concifor S.A.

Edilconst S.A.

Criteria S.R.L.

Sibarex S.A.

Windoors  S.R.L.

Nimb S.A.

ESRA S.R.L.

Drumuri şi Poduri Covasna S.A.

TCIF S.A.

Euromagnum Trade S.R.L.

Argos S.A.

Terra S.A.

Servland S.R.L.

Proimsat  S.A.

Comstart 93 S.R.L.

Fibec S.A.

Euras S.R.L

Laurențiu H S.R.L.

ACI Cluj S.A.

ACOMIN S.A.

Eurovia Construct Internațional

Construct Perom S.R.L.

Localitate

Bucureşti

Târgu Mureş

Bucureşti

Suceava

Galaţi

Iaşi

Siret

Arad

Arad

Buzău

Arad

Bucureşti

Galaţi

Bucureşti

Buzău

Voluntari

Iaşi

Măneciu

Oradea

Iaşi

Iaşi

Reghin

Tulcea

Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

Câmpina

Bucureşti

Brăila

Câmpia Turzii

Iaşi

Suceava

Slobozia

Craiova

Bucureşti

Cluj Napoca

Bacău

Focşani

Buzău

Odorheiu Secuiesc

Satu Mare

Craiova

Iaşi

Constanţa

Cluj Napoca

Baia Mare

Constanţa

Sfântu Gheorghe

Localitate

Timișoara

Deva

Arad

Botoșani

Cluj Napoca

Marghita

Călăraşi

Bucureşti

Caransebeş

Slatina

Ploieşti

Bistriţa

Râmnicu Vâlcea

Tulcea

Bistriţa

Galaţi

Suceava

Miercurea Ciuc

Bucureşti

Cluj Napoca

Satu Mare

Timişoara

Deva

Piatra Neamț

Timişoara

Bacău

Bistriţa

Siret

Buzău

Câmpina

Brașov

Câmpineanca

Baraolt

Timişoara

Ploieşti

Sfântu Gheorghe

Craiova

Craiova

Cernavodă

M. Ciuc

Șendreni

Râmnicu Vâlcea

Iaşi

Câmpina

Satu Mare

Negrești Oaș

Cluj Napoca

Cluj Napoca

Bucureşti

Bistrița

PRINCIPALII MEMBRI CARE A ACORDAT PROTECȚIE SOCIALĂ ÎN U  ANUL 
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Ponderea plasamentelor n anul 2013î

Î anul 13 63,90 în n 20 , activele Casei Sociale a Constructorilor au fost plasate, ca medie anuală, în proporţie de % 

depozite bancare şi de 36,10%  şi obligaţiuni (fig.5).în titluri de stat

Pe de altă parte, rezultatul sumelor plasate provine în proporție de % din depozite bancare, și % din 64,55 35,45

titluri de stat și obligațiuni (fig. 6).

Multiplicarea ondurilorf

Nivelul dobânzilor repartizate de Casa Socială a Constructorilor membrilor săi a scăzut, urmând trendul 

descendent al lor monetare și bancare, situându-se însă în continuare pieţe la un nivel superior faţă de rata 

inflaţiei şi de dobânzile medii oferite de principalele bănci comerciale.

Dinamica multiplicărilor repartizate membrilor

în comparație cu inflația
inflație

rata multiplicărilor repartizate

fig.5 fig.6

Depozite bancare

64,55%

Titluri de stat
35,45%

Depozite bancare

63,90%

Titluri de stat
36,10%
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2009 2010 2011 2012 2013

4.74%
7.96%

3.14% 4.95%
1.55%

26.47%

17.99%
13.61% 15.59%

11.50%

Principalii beneficiari de investiţii din sectorul de stat şi privat care 

au tcontribui  la fondul destinat protecţiei sociale a constructorilor 

prin virarea cotei legale de 0.5% (1998-2013)

Aquabis  BistriţaSA

Aquapol România S.A. Oradea

Aquatim  TimişoaraSA

Arabesque  GalaţiSRL

Aris Project Development  BucureştiSRL

Arplama România  FagăraşSRL

ASA Arad Servicii Ecologice

ASAS SRL România 

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  Trade RO CO

Banc Post

Banca Comercială Intesa Sanpaolo SA

Banca Comercială Ion Ţiriac

Banca Comercială RoBank

Banca Românească

Banca Transilvania

Bank of Cyprus

Bantex S.A. Timişoara

Baumit Romania Com S.R.L.

Baza Centrală de Asigurare Tehnică a Misiunilor

Băneasa Center

Bectro  BucureştiSRL

Bel Rom SRL

Bergenbier S.A.

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

Bucharest Financial Plazza S.R.L.

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

A SRL.C.M. Gorj 

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

ACET S.A. Suceava

Administraţia Canalelor Navigabile S.A.

Administraţia Domeniului Public Sector 1 Bucureşti

Administraţia Drumurilor şi Podurilor

Administraţia Naţională  de Îmbunătăţiri Funciare R.A. 

Administraţia Naţională "Apele Române" - 9 

Administrații Bazinale de Apă

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 Iași

Aeroportul Oradea

Aeroportul Otopeni

Agenţia de Plaţi si Intervenţie pentru Agricultură - 8 

entitaţi teritoriale

Agenţia de Protecţie a Copilului

Agenţia pentru Protecţia Mediului - 11 entităţi teritoriale

AGIP

Agmus S.A. Iași

Airport Retail Park Otopeni SRL

Alecsandri Estates  BucureştiSRL

Alpha Bank România

Alpha Bank România S.A.

ANRCTI

AP SRL Corporate Investments  Bucureşti

Apa Canal 2000 S.A. Pitești

Apa Canal S.A. Galați

Apa  S.A. Alba IuliaCTTA

Apa Grup  BotoşaniSA

Apa Nova Bucureşti

Apa Nova Ploieşti

Apa Prod S.A. Deva

Apa Serv S.A. Alexandria

Aparegio Gorj  Tg. JiuSA

Apaserv Valea Jiului S.A.

Apavil  Rm. VâlceaSA

Apavital  IaşiSA
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Carphatian Springs  Vatra DorneiSA

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Case Judeţene de Pensii - 6 entităti teritoriale

Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A.

Cerealcom Dolj S.A.

CET SA Govora 

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 SA Loteria Română 

Colegii Naţionale - 19 entităţi

COLTERM SA  Timişoara

Commercial Bank of Greece

Compania de Apă S.A. Buzău

Compania de Apă Someș S.A. Cluj Napoca

Compania Hotelieră Grant (Hotel Marriott)

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale

Compania Naţională Imprimeria Naţională

Complex Hotelier "Maramureş" Baia Mare

Complexul Energetic - 2 entităţi teritoriale

Complexul Herastrău

Complexul Muzeal de Ştiinţe Bacău

Conpet S.A. Ploieşti

Consilii Judeţene - 40 consilii

Consilii Locale - 664 consilii

Consult Finance S.R.L. Iași

Continental Astoria SA

Continental Hotels S.A.

Continental Ibis SA

Continental Nord S.A.

Contitech România  TimişoaraSRL

Conversmin  BucureştiSA

Corpul Gardienilor Publici

Cosmote România Mobile Telecommunication SA

Cramele Odobești S.A.

Curtea de Apel Tg. Mureş

CURTEA DE CONTURI ROMÂNIEI   A 

Despa România S.R.L. Bucureşti

Directia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentară - 10 entităţi teritoriale

Directii de Administrare a Pietelor si Targurilor

Directiile de Asistenţă şi Protecţie Socială

Direcţia Administraţiei Domeniului Public şi Privat

Direcţia de Sănătate Publică

Direcţia Generala de Poliţie + Inspectorate Judetene de 

Poliţie

Direcţia Generală a Finanţelor Publice

Direcţia Generală de Poliţie

Direcţia Impozite şi Taxe Locale

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - 26 

entităţi teritoriale

Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială - 6 

entităţi teritoriale

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

Direcţiile Generale de Agricultură şi Industrie 

Alimentară

Distrigaz Sud SA

DNB SRL Victoria Tower  Bucureşti

Drum Art  BucureştiSRL

Ductil S.A. Buzau

E SRL&H FlowTech Trade  Bucureşti

E.On Moldova Distribuţie SA

E.On Moldova SA

EDP Renewables Romania S.R.L

ELBA SA  Timişoara

Electrocentrale

Emerson  Cluj NapocaSRL

Enel Distribuţie Banat SA

Enel Distribuţie Dobrogea  SA

Enel Distribuţie Muntenia SA

EnergoBit S.A

Energomur  Tg. MureşSA

Energopetrol S.A. Câmpina

Ermes Holding  BucureştiSRL

European Logistic SRL

Exploatarea Minieră - 4 entităţi teritoriale

F SA.D. Electrica Oltenia 

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

G SRLebruder Weiss 

Generali Asigurări

Germanos Telecom România S.A.

Gonen Invest Construct Bucureşti

Grivco S.A.

Grupuri de Pompieri - 4 entităţi teritoriale

Grupuri Şcolare - 32 entităţi

Harviz S.A.

Heineken Romania SA

Heineken România S.A.

Henkel România S.A.

Hidroelectrica SA
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Hiproma SA

Holcim SA

Horbach Imobiliare SRL

I DM Kennedy Group Bucureşti

Immorom SRL

Industria Sârmei  Câmpia TurziiSA

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 - 19 entităţi teritoriale

Inspectoratul de Stat in Construcţii

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă - 6 entităţi 

teritoriale

Institutul de Medicină Legală

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică 

și Inginerie Nucleară

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 

Tehnologii Criogenice şi Izotopice

Inter Cars Romania S.R.L.

Interbrew Efes Brewery S.A.

Iride  BucureştiSA

Italian Romanian Industrial Development

IUS Braşov

Jolie Ville Invest

Karl Heinz Dietrich Bucureşti

Kaufland Romania SCS

Kromberg & Schubert Romania Me S.R.L.

L SAafarge Ciment România 

Leumi Bank

Libra Internet Bank S.A.

Licee  - 30 entităţi teritoriale

Lubrifin SA

Luxten Lighting Company S.A.

M SRLax Streicher România 

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 Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, 

UMP "Reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii”

Ministerul Culturii - UMPMIICR

Ministerul Economiei şi Comerţului

Ministerul Justiţiei - DIPFIE

Ministerul Mediului şi Pădurilor - UMP

MKB SA Romexterra Bank 

MOL România Petroleum Products S.R.L.

Muzeul Brukenthal

Muzeul de Artă al României

Muzeul de Istorie

Muzeul Peleş

Muzeul Satului

N SAuclearelectrica 

Ocolul Silvic - 29 entităţi teritoriale

Oficii pentru Ameliorarea şi Reproducerea în Zootehnie 

- 4 entităţi teritoriale

Olympia Dezvoltare  BucureştiSRL

Omilos Oradea  SRL

Omniasig Vienna Insurance Group S.A.

OMV SA Petrom 

OMV România Mineraloel S.R.L.

Orange Romania SA

Oriflame

OTP SA Bank România 

Parchetul - 13 entităţi teritoriale

Parcul Rezidential "Paradis" S.R.L.

Penitenciare - 6 entităţi teritoriale

Perugia Auto Bucureşti

Piraeus Bank Romania S.A.

Pirochim S.A. Braşov

Plastimo Marine Roumania S.R.L.

Porsche România S.R.L.

Poşta Româna

Praktiker Real Estate Romania SA

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  TimişoaraSRL

Prysmian Cabluri și Sisteme S.A.

R.A. Activităţi Nucleare

R.A. Administraţia Fluviala a Dunării de Jos Galaţi

R.A. Administraţia Văii Jiului

R.A. de Transport - 5 entităţi teritoriale

R.A.D.E.T.Bucureşti

R.A.J.A. S.A. Constanța

Raiffeisen Bank S.A.

RBS SA Bank România 

RCS RDS & 

Real Hypermarket Romania SRL

Recunoştinţa Prodcom S.R.L. Bucureşti

Regia Naţională a Pădurilor ROMSILVA

Regia Naţională a Sării
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Rehau Polimer S.R.L.

Robank

Rodipet S.A.

Roichman România  AdjudSRL

Romanian International Bank

ROMARM

ROMATSA

Romcar Motors S.R.L. Bucureşti

Romgaz S.A.

Rompetrol Dowmnstream SA

Romplumb  Baia MareSA

Romstal Imex S.R.L.

Romtelecom SA

S.N.de Radiocomunicaţii

S.N.G.N. Romgaz S.A.

Societatea Națională de Îmbunătăţiri Funciare

S.N.T.F.M. - Societatea Natională de Transport Feroviar 

de Mărfuri

Saguaro Print  TimişoaraSRL

Search Corporation S.R.L. Bucureşti

Shell România

Sika România S.R.L.

SISE AISE Moldova 

SISE AISE Muntenia Nord 

SISE AISE Muntenia Sud 

SISE AISE Transilvania Sud 

Smart SA

SNGN SA Romgaz  Medias

Sonerg Distribuţie SRL

Spitale  -27 spitale

Şantierul Naval Damen Galaţi

Şantierul Naval Orşova SA

Şcoala de Agenţi de Poliţie Câmpina

Şcoala Militară de Administraţie a Penitenciarelor

Şcoli - 117 entităţi

Takata România S.R.L.

Teatrul Gong Sibiu

Teatrul Naţional "Marin Sorescu" Craiova

Telemobil SA

Termocet 2002 S.A. Timişoara

Termoelectrica - 19 entităţi teritoriale

Tetarom  Cluj NapocaSA

TFM CORA S.A. ( )

Theotop S.R.L. Bucureşti

Tosto Imobiliare S.R.L. Bucureşti

Transelectrica - 11 entităţi teritoriale

Transgold  Baia MareSA

Transmarin  PloieştiSRL

Trezoreriile M.F.P.

Tribunale Teritoriale - 24 entităţi

Unicredit Țiriac Bank S.A.

Unilever South central Europe  PloieştiSRL

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

V SRLeolia 

Victoria Center  BucureştiSRL

Vodafone România S.A.

Volksbank România

W SRLienerberger Sisteme de Carămizi 

Y SRLapan Constructions Turism 
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Funda ia Casa de Meserii a Constructorilor, , este o organiza ie neguvernamental , non-profit, ț ț ăwww.cmc.org.ro

î ț ă î â ănfiin at  n anul 2004 - av nd ca unic membru fondator Casa Social  a Constructorilor.

Î ț CMC ăn anul 2013, Funda ia  a finalizat urm toarele proiecte: 

«Centre PICAS - Puncte de Informare, Consiliere şi 

Asistenţă Specializată pentru şomerii şi persoanele în 

căutarea unui loc de muncă în sectorul construcțiilor» - 

proiect strategic co-finan t din Fondul Social European ța

prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea ț

Resurselor Umane 2007-2013   I N V E S T E ȘT E ÎN

OAMENI!

AP ă 5: Promovarea m surilor active de ocupare

DMI ș ă 5.1: Dezvoltarea i implementarea m surilor active de 

ocupare

În cadrul proiectului „Centre ” a fost creat și lansat singurul portal de recrutare din România dedicat PICAS  

exclusiv sectorului de construcții: www.picas.ro. 

Casa de Meserii a Constructorilor a fost partener în cadrul 

consorțiului ce a implementat proiectul ROBUST – 

BUILD UP Skills România, care a a vut ca scop definirea 

strategiei na ionale pentru formarea for ei de munc  ț ț ă

necesar  ndeplinirii obiectivelor energetice impuse pentru ă î

anul 2020 și stabilirea i angajarea foii de parcurs la nivel ș

na ional de calificare cu referire la formarea continu  i ț ă ș

preg tirea for ei de munc  din sectorul construc iilor ă ț ă ț

pentru atingerea intelor de economie energetic  n cl diri ț ă î ă

impuse pentru anul 2020 . 

Atingerea obiectivelor asumate în cadrul acestui proiect, au pus bazele drumului pe care sectorul de construcții 

trebuie să-l urmeze în vederea  competențelor resurselor umane din sector, astfel încât să fie atinse actualizării

obiectivele de eficiență energetică a clădirilor 2020.

Proiectele viitoare ale Fundatiei Casei de Meserii a Constructorilor

În cadrul sesiunii de cereri de propuneri de proiecte din iulie-august 2013,  a depus, în calitate de solicitant, CMC

1 proiect strategic și patru proiecte de grant pe  5.1. DMI

Dintre acestea, 4 proiecte au primit finanțare, iar unul este pe lista de așteptare, ceea ce reprezintă o performanță 

deosebită.

Dintre proiectele aprobate la finan are, men ion m urm toarele:ț ț ă ă

«  - Te angajează în construcții» - proiect strategic dedicat șomerilor de lungă durată din construcțiiPICAS

«  București te angajează în construcții» - proiect grant dedicat șomerilor de lungă durată din construcțiiPICAS

De asemenea, Funda ia  este n parteneriatul altor 2 propuneri de proiecte strategice dedicate angajaților ț CMC î

din construcții, aferente  2.3 - aflate  n prezent în procesul de evaluare.DMI  î  
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Masa rotundă pe proiecte, cu participare internațională

În data de 15 mai 2013 - prima zi a manifestărilor de celebrare a Aniversării a 15 ani de la fondarea Casei Sociale a 

Constructorilor, în Sala „Paris” a Hotelului „Bucharest Novotel City Centre” s-a desfășurat o masă rotundă pe 

tema identificării de proiecte cu finanțare comunitară care pot fi implementate în parteneriat.

La masa rotundă au participat 23 de invitați, dintre care următorii 12 invitați străini, reprezentanți ai 

organizațiilor : Funda ia European ETF , a ț ă de formare -  Torino Federați Industriei Europene a 

Construcțiilor -  ederația uropeană a  ucrătorilor din Construcții și Industria emnului - FIEC , F E L L

EFBWW AEIP , FORMEDIL,  Asociația Europeană a Instituțiilor Paritare -   Roma, Cassa Edile 

Artigiana Veneta - , Patronatul German din Construcții - , Camera Bulgară de CEAV DDB

Construcții - , Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții BCC

SINDICONS.

Din partea română, au participat dl. 

Nicolae Postăvaru -  Director 

General Adjunct al Autorității 

Naționale pentru Calificări, dl. 

Mircia Giurgiu - Consilier al 

Ministrului delegat pentru Dialog 

Social, d-nii Laurențiu Plosceanu și 

Romeo Bogdanovici - din partea 

ARACO, d-nii Dan Cristescu și 

Eugen Colceriu - din partea  FGS

Familia, d-nii Ovidiu Iliescu, 

Claudiu Munteanu și Constantin 

Bălinișteanu - din partea , precum și reprezentanți ai Comitetului Sectorial în Construcții și ai entităților CSC

paritare din cadrul Sistemului de Autoreglementări Sectoriale în Construcții - eC.SAS

  Discuțiile s-au axat pe 10 teme de proiecte - parte conturate sau dezvoltate în discuții și întâlniri 

anterioare:

• Modalități noi de a conduce un șantier de construcții - transfer de cunoștinte pentru antreprenorii 

români

• Cardul european al lucrătorului din construcții

• PICASRețele europene de centre pentru muncitorii detașați (integrare Centre )

• PFACasa Constructorilor Artizani (în Romania - )

• Transfer de know-how în domeniul Sănătății și Securității în Muncă

• Transfer de know-how către partenerii sociali în construcții din Republica Moldova

• Codul etic al constructorilor

• Fondul de Concedii al Constructorilor

• Formare profesională continuă pentru sectorul de construcții - dezvoltări/aplicații ale proiectelor 

CALE PICAS si 

• Educație profesională pentru sectorul de construcții - inovație și centre mobile

Dezbaterile au urmărit aprofundarea temelor propuse, ancorarea lor în inițiativele la nivel european, conturarea 

unor ecuații parteneriale (cu implicarea atât a  Torino, ,  și , cat și a altor entități ETF FIEC EFBWW AEIP

paritare decât cele prezente - cu care partenerii sociali în construcții români au dezvoltat, în ultimii ani, relații 

parteneriale: la Fundación Laboral de la Construcción - Spania, Centrul de formare din Dusseldorf al 

Patronatului German din Construcții - , fvb*ffc constructiv - Belgia,  - Franța ș.a.).  DDB OPPBTP

ANIVERSAREA A 15 ANI DE LA FONDAREA 

CASEI  SOCIALE A CONSTRUCTORILOR
București, 15-16 mai 2013
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Conferința de celebrare a 15 ani de existența în Romania a Sistemului de Autoreglementări Sectoriale în 

Construcții - eCSAS

 

În data de 16 mai 2013, în Sala „Mircea Eliade” a Bibliotecii Naționale a României, s-au desfășurat, succesiv, 

Adunarea Generală a Reprezentanților -  2013 a AGR

Casei Sociale a Constructorilor a de  și Conferinț

celebrare a 15 ani de existență a organizațiilor paritare 

din cadrul Sistemului de Autoreglementări Sectoriale în 

Construcții - eC. SAS

Un moment deosebit a fost reprezentat de conferirea 

setului de medalii aniversare  și eC, urmată de CSC SAS

mesajele transmise de la tribună de invitați români și 

străini.

Programul manifestărilor aniversare din 15-16 mai 2013 a fost completat de participarea oaspeților străini la 

evenimente culturale de ținută, de vizitarea Centrului  din București, precum și de un dineu oferit de PICAS

gazde.       

  

15 ani IstoricCSC  - 

1997 Parlamentul României adopt  Legea nr. 215/1997 de înființare a Casei Sociale a Constructorilor (M. Of.  ă

nr. 372 din 22.12.1997) 

1998 În data de 14 iulie se desf șoar  la București Adunarea General  constitutiv  a Casei Sociale a  ă ă ă ă

Constructorilor, care adopt  și Statutul organizațieiă

  ă CSCÎn data de 1 octombrie începe funcționarea efectiv  a , prin angajarea Comitetului Director

2001  ă crisorilor de aranție Casa Social  a Constructorilor introduce serviciul suplimentar de acordare de S G

B  pentru participare la licitații, în limita fondurilor depuse de membrii ancară CSC

2003 Casa Social  a Constructorilor se mut  în actualul sediu din str. Episcopul Timuș nr. 25, sector 1 ă ă

  ă ă CSC ăEste înființat  rețeaua teritorial  a , format  din 8 reprezentanți - la nivelul fiecarei regiuni de 

dezvoltare a României

2004 ă CMCÎncepe s  funcționeze Casa de Meserii a Constructorilor ( ) - fundație a Casei Sociale a 

Medalie aniversară CSC

scara 1:1
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Constructorilor;  și  sunt primele construcții instituționale ale partenerilor sociali din CSC CMC

construcții

  ă ă CSCPe parcursul anului, este atins num rul de 100.000 de lucr tori în construcții protejați prin 

2005  CSC ă ă ă începe implementarea primului s u proiect cu finanțare comunitar  - un proiect de mobilit ți 

Leonardo da Vinci

2007 Intr  în vigoare Acordul Social Sectorial pentru Construcții 2007 - 2009, semnat la sediul  de  ă CSC

partenerii sociali cu reprezentativitate la nivel de ramur  ă

2008 ăCasa Social  a Constructorilor devine membru observator al Asociației Europene a Instituțiilor Paritare 

- , cu sediul la BruxellesAEIP

  ă ă CSCPe parcursul anului, este atins num rul de 200.000 de lucr tori în construcții protejați prin 

2010 În perioada 19-20 octombrie,  este gazda Conferinței europene «Promovarea fondurilor sociale  CSC

paritare în noile state membre ale : rolul, impactul și avantajele fondurilor sociale paritare în UE

industria construcțiilor», la care au fost înregistrați peste 150 de participanți din 22 de ț riă

  ă ă ă ăCasa Social  a Constructorilor dep șește num rul de 600 de societ ți membre

2011 La sfârșitul anului, este atins num rul de 300.000 de lucr tori în construcții protejați prin  ă ă CSC

2012 Anul cu cel mai mare num r de lucr tori protejați prin  - 39.010 salariați și cu cea mai mare sum   ă ă CSC ă

pl tita pentru indemnizații - 42,57 milioane lei ă

2013 La sfârșitul anului, num rul total de lucr tori în construcții protejați prin   dep șește 366.000 de  ă ă CSC ă

salariați (indemnizații totale 1998-2013 de peste 243 milioane lei)

RELAȚII INTERNE
Participarea  la evenimente ale partenerilor sociali din construcțiiCSC

Conferința de încheiere a proiectului „Centre PICAS” - București, 23 iulie 2013 

Proiectul strategic  „Centre  - Puncte de Informare, Consiliere și Asistență Specializată pentru POSDRU PICAS

șomerii și persoanele în căutarea unui loc de muncă din sectorul de construcții”, a fost implementat, în perioada 

01.09.2010 - 31.08.2013, de Casa de Meserii a Constructorilor - fundație a Casei Sociale a Constructorilor, în 

parteneriat cu societatea Sempla (Italia) cu Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. și 

Participarea la eveniment a membrilor  și ai Comitetului Director al  s-a înscris pe linia sprijinului CA CSC

constant și aportului lor în dezvoltarea Fundației Casa de Meserii a Constructorilor pe parcursul celor 9 ani de la 

înființare.

Casa de Meserii a Constructorilor are ca misiune dezvoltarea unui sistem eficient și durabil de formare 

profesional  în sectorul construcțiilor, racordat la politicile europene din domeniu, care s  asigure calific ri ă ă ă

cerute de piața muncii și care s  încurajeze înv țarea pe parcursul întregii vieți.ă ă

Conferința Națională  - 2013 i Trofeul Calității  - ediția a -aARACO  ș ARACO XVIII

București, 13 noiembrie 2013

La acest eveniment complex, desf șurat în ziua de 13 noiembrie 2013 în Sala „Mircea Eliade” a Bibliotecii ă

Naționale a României, au participat antreprenori de construc ii din România i Comunitatea European , ţ ş ă

autorit i cu atribu ii în sectorul de construc ii, beneficiari ai activit ilor sectorului de construc ii, firme de ăţ ţ ţ ăţ ţ

consultan , proiectare, cercetare, societ i de produc ie i comercializare a materialelor de construc ii, ţă ăţ ţ ş ţ

reprezentan i ai clasei politice, ai mediului de afaceri, ai ţ

partenerilor sociali sindicali, ai mediului universitar 

precum i ai mass-media. ş

Lucr rile Conferin ei Na ionale a  au fost ă ţ ţ ARACO

dezvoltate pe analiza ultimilor doi ani, perspectiva 

sectorului de construc ii, actualizarea Codului ţ

Deontologic al Antreprenorilor de Construcții, alegerile 

pentru Consiliul Central i Comitetul Director ale ş

ARACO.

În partea a doua, în cadrul ediției a -a de XVII I

decernare a premiilor acordate de , au fost premiate cu “Trofeul Calit ții” 14 societ ți de construcții ARACO ă ă

românești.

Trofeul Calit ții  este o distincție profesional  care recompenseaz  - an de an - lucr rile de construcții-ă ARACO ă ă ă

montaj de un înalt nivel calitativ, realizate de membrii asociației n anul precedent, în țar  și str in tate.î ă ă ă

Evenimentul a găzduit şi o expoziţie de tehnologii, echipamente, materiale şi servicii dedicate sectorului de 

construcţii.

RELAȚII INTERNAȚIONALE

În ultimii 7 ani, Casa Socială a Constructorilor a consolidat relații parteneriale cu  numeroase organisme paritare 

și organizații ale partenerilor sociali din Europa:

  EFBWW• cu Federația Europeană a Lucrătorilor din Construcții și Lemn -  și cu Federația 

Industriei Europene a Construcțiilor - FIEC

  AEIP• cu organizațiile membre ale Asociației Europene a Instituțiilor Paritare - 

  • cu organisme paritare din Italia, Belgia, Spania, Germania, Franța, Elveția

  • cu partenerii sociali din construcții din Republica Moldova, Bulgaria, Serbia, Federația Rusă  

Participarea  la calendarul anual de evenimente ale Asociației Europene a Instituțiilor Paritare, CSC

Bruxelles

Casa Socială a Constructorilor este membru observator al Asociației Europene a Instituțiilor 

Paritare din aprilie 2008.

În această calitate, Casa Socială a Constructorilor este membru al Grupului de lucru Construcții 

al  - una din cele 6 comisii speciale pe obiective, cu reuniuni la fiecare două luni.AEIP

Înființată în anul 1996, Asociația Europeană a Instituțiilor Paritare reunește 38 de organizații 

din 19 state membre ale Uniunii Europene, din următoarele domenii: 

  • regimuri coordonate de pensionare

  • fonduri de pensii 

  ă• sănătate și securitate în munc  

  • regimuri de concedii plătite 

  • regimuri de protecție socială pe baze teritoriale 
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Obiectivele  sunt următoarele: AEIP

  • promovarea paritarismului în domeniul protecției sociale prin conferințe, seminarii, publicații 

etc. 

  • apărarea intereselor membrilor săi la nivel european și reprezentarea acestora pe lângă 

Comisia Europeană, Parlamentul European și CESE

  UE• supravegherea legislației  și urmărirea subiectelor referitoare la protecția socială 

  AEIP• promovarea cooperării între membrii  

Vizita delegației  - on la Chișinău, Republica MoldovaCSC CSC

În zilele de 14-15 noiembrie 2013, în sediul Institutului Muncii din Chișinău, s-au desfășurat următoarele acțiuni 

organizate de Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții , în SINDICONS

cooperare cu Organizația Internațional  a Muncii ( ) și partenerii sociali din ramură din Republica Moldova:ă ILO

  • 14 noiembrie - Atelier de lucru privind schimbul de experiența în crearea și funcționarea 

fondurilor bilaterale din domeniul construcțiilor

  • 15 noiembrie - Atelier de lucru privind schimbul de experiență în domeniul standardelor 

ocupaționale ( ) în sectorul construcțiilor  SO

Alături de delegația Casei Sociale a Constructorilor și Comitetului Sectorial în Construcții - on din CSC

România, la schimbul de experiență a mai fost invitată o delegație a Organismului Paritar pentru Formare și 

Siguranță în Construcții -   din Italia.CEFME CTP

Delegația noastră a fost formată din: dl. Gheorghe Bălăceanu, membru al  al dl. Constantin  CA CSC, 

Bălinișteanu, Director Dezvoltare al dl. Gabriel Mocanu, Secretar General al onCSC, CSC .

Atelierul privind schimbul de experiență în crearea și funcționarea fondurilor bilaterale din domeniul 

construcțiilor a avut printre obiective prezentarea stadiului proiectului de lege al Casei Sociale a Constructorilor 

din Republica Moldova, ca și a bunelor practici în domeniu din Italia și România.

Pe parcursul celor 12 ani de dezbateri asupra proiectului de lege în Republica Moldova, reprezentanții  au CSC

avut numeroase întâlniri cu partenerii sociali în 

construcții moldoveni - de prezentare în detaliu a 

aspectelor referitoare la funcționarea și consolidarea 

Casei Sociale a Constructorilor din România.   

În ziua următoare, pornind de la stadiul actual și 

dificultățile procesului de elaborare a standardelor 

ocupaționale - care constituie referința în elaborarea 

programelor de formare profesională, cel de-al doilea 

atelier de lucru a analizat posibilități și experiențe utile 

în acoperirea cu standarde ocupaționale a celor 35 de 

meserii din nomenclatorul ramurii de construcții din Republica Moldova.  

Programul delegației  - on la Chișinau a fost completat de:CSC CSC

  • ceremonia semnării acordului de cooperare între Comitetul Sectorial în Construcții din 

România și Comitetul Sectorial în Construcții din Republica Moldova

  â CSC SAS CNSM• înm narea a două seturi de medalii aniversare ale  și eC partenerilor sociali  

“ ” și Federația “ ”SINDICONS CONDRUMAT

  CNSM SINDICONS• vizite făcute la sediile  “ ” și al Confederației Naționale a Patronatului din 

Republica Moldova

INFORMAŢII UTILE

Sediul Central

 Bucureşti, Sector 1, Str. Episcopul Timuş, Nr. 25, cod poştal 011611

 Tel: (021)  89 02;  83 42;  62 35317 316 317

 Fax: (021)  80 23300

 E-mail: office@casoc.ro

 Web site: www.casoc.ro

Conturi bancare

Pentru viramente:

RAIFFEISEN BANK S.M.B.  RO46 RZBR 0000 0600 0333 4134      

CITIBANK     RO17 CITI 0000 0008 2506 5008

B.R.D. - G.S.G. Sucursala Academiei  RO53 BRDE 410S 197 5571 4100   V   

Pentru plasamente:

LIBRA BANK  Sucursala Pantelimon  RO20 BREL 0900 3446 4RO1 1001

BANCA ITALO-ROMENA   RO76 BITR BU2RON 0349 28CC01

INTESA SANPAOLO    RO89 WBAN 2511 0000 4850 0047

BANCA  TRANSILVANIA   RO65 BTRL 0430 1205 W938 51XX

 

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 

Rapoartele Casei Sociale a  Constr ctorilor din anii precedenți pot fi accesate pe siteul nostru - , u www.casoc.ro

la secțiunea .Raportări anuale

C , ,  și p  ăreat machetat  editat ublicat de Casa Social  a Constructorilor

Bursa Construc iilorț

Partener media:

Raport Anual 201324
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