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Parteneri
Promotor de proiect

Partener 1

Partener 2

Federaţia Generală a
Sindicatelor FAMILIA
este o organizație sindicală de
tip federativ, formată în 1993
prin fuziunea a 4 mari
organizații sindicale active în
sectoarele de construcții și
producerea materialelor de
construcții din România. FGS
Familia este parte a Rețelei
REDER (Rețeaua Europeană
pentru o detașare echitabilă și
responsabilă), care include
organizații sindicale și
inspecțiile muncii din 9 țări
europene
www.fgs.ro

Federația Patronatelor
Societăților din Construcții
este singura organizație
reprezentativă la nivel de
sector de activitate
„Construcții civile și
industriale” și „Industria sticlei
și a ceramicii fine. Industria
materialelor de construcții –
fabricarea altor produse din
minerale nemetalice”, iar din
cadrul ei fac parte cinci
patronate membre.
federatiaconstructorilor.ro

Fellesforbundet
este cea mai mare federație
sindicală din sectorul privat
din Norvegia, având peste
150.000 de membrii. Federația
grupează organizații sindicale
din sectoare ca: industria
metalurgică, construcții
navele, reparații auto,
HORECA, industria textilă,
construcții, agricultură și
pescuit. Peste 200 de ocupații
profesionale sunt reprezentate
în cadrul acestei federații
sindicale.
www.fellesforbundet.no

Informații generale privind proiectul
Perioada de implementare: 01.02.2021-30.04.2022
Buget: 208.730 EUR, din care valoarea nerambursabilă este
187.000 EUR, diferența reprezentând co-finanțarea partenerilor
Obiectiv principal:
Elaborarea unei politici publice care urmărește crearea
unui sistem modern, universal și nediscriminatoriu de
combatere a muncii nedeclarate și concurenței neloiale
în sectorul de construcții din România

Obiective specifice
1. Analiza și evaluarea introducerii unui card social
pentru lucrătorii angajați în sectorul de construcții
2. Propunere de politică publică care să vizeze:
• Crearea unui sistem modern, universal și nediscriminatoriu
de combatere a muncii nedeclarate
• Combaterea concurenței neloiale și dumpingului social în
sectorul de construcții din România
• Introducerea unui card individual pentru lucrătorii din
sectorul de construcții din România

Obiective specifice
3. Dezvoltarea relațiilor de cooperare dintre
partenerii sociali din sectorul de construcții
4. Promovarea unei agende privind munca decentă în
rândul partenerilor sociali din sectorul de construcții
5. Dialog cu actorii cheie și decidenții politici

Rezultate atinse în perioada 02.0221-18.02.22
• 2 fundamentări științifice realizate și publicate

• ,,Studiul comparativ în diferite țări europene privind utilizarea cardurilor sociale în
sectorul de construcții’’, autor prof. Colin C. Williams, Universitatea din Sheffield,
Septembrie 2021;
• ,,Piața forței de muncă în sectorul de construcții - analiză la nivelul României’’ –
cercetare cantitativă și calitativă pentru evidențierea perspectivei angajatorilor și
angajaților - prof. Adrian și Ioana Horodnic, Septembrie 2021

• 6 sesiuni de formare (3 fizice și 3 online) privind agenda muncii decente cu
275 de participanți
• 1 schimb de bune practici realizat în Norvegia
• 1 propunere de politică publică în curs de elaborare

Informații suplimentare
• Website dedicat: www.forumulconstructorilor.ro
• Facebook: https://web.facebook.com/CardulConstructorului
• Site promotor: www.fgs.ro
• Site partener 1: www.federatiaconstructorilor.ro
• Site partener 2: https://www.fellesforbundet.no/en/

• Site finanțator: https://www.innovasjonnorge.no/en/startpage/eea-norway-grants/Programmes/social-dialogue---decentwork/2014-2021/

2. Argumente privind oportunitatea introducerii cardului
lucrătorului în construcții
• Specificul deosebit al sectorului construcțiilor:
• lanțul lung de subcontractare;
• fragmentarea excesivă a muncii;
• mobilitatea ridicată a muncitorilor și a companiilor de
construcții;
• concurență acerbă, de multe ori neloială, între
companiile active în piață.

• Acestea sunt cele mai importante cauze ale existenței
unui nivel foarte ridicat al muncii nedeclarate în
sectorul construcțiilor.

2. Argumente privind oportunitatea introducerii cardului
lucrătorului în construcții
• Ancheta Eurobarometru nr. 498 din anul 2019 cu privire la
munca nedeclarată, a identificat că 33% din munca
nedeclarată din România este prezentă în sectorul
construcțiilor.
• Această valoare este mult mai mare decât media
europeană unde 1 din 5 slujbe nedeclarate sunt în sectorul
construcțiilor.
• De asemenea, se remarcă și faptul că acest nivel este ușor
mai mare și decât cel înregistrat în Europa Centrală și de
Est unde 30% din locurile de muncă nedeclarate provin din
sectorul construcțiilor

2. Argumente privind oportunitatea introducerii cardului
lucrătorului în construcții
• Există o relație statistică extrem de puternică între
adoptarea tehnologiilor digitale și nivelul muncii
nedeclarate, respectiv al economiei subterane.
• Numeroase studii realizate în ultimii ani la nivel european
(2016-2021), inclusiv în Europa Centrală și de Est, au
concluzionat că tehnologiile digitale ar putea limita
anvergura muncii nedeclarate și contribui la transformarea
acesteia în muncă declarată.

• Introducerea unei scheme de card social este o modalitate
prin care România să nu mai fie pe ultimele locuri din UE
în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor digitale.

2. Argumente privind oportunitatea introducerii cardului
lucrătorului în construcții
• Având în vedere aceste efecte dar și evoluția pe termen
mediu și lung a fenomenului de muncă nedeclarată în
România, se consideră că orice instrument de politică
publică care oferă soluții la diminuarea acestuia ar trebui
să reprezinte o prioritate, cu atât mai mult cu cât
problemele de deficit excesiv și, implicit, de grad de
îndatorare tot mai mare pot fi o sursă semnificativă de risc
sistemic în următorii ani.
• În consecință, scopul principal al instrumentului de politică
publică (cardul social în sectorul construcțiilor) pe care îl
propunem este de a diminua munca nedeclarată în
sectorul de construcții din România.

3. Exemple de bună practică dezvoltate la nivel european –
12 state
ELEMENTE ANALIZATE
Identitatea lucrătorului
SSM
Formare profesională
Experiență
Anti muncă nedeclarată
Participare
Informații vizuale
Chip de date
Anti-fraudă
Emitere

CONCLUZII
Prezentă în toate statele analizate (12 state)
Informațiile privind SSM nu sunt prezente în majoritatea statelor analizate
(9 din 12 state)
Informațiile privind SSM nu sunt prezente în majoritatea statelor analizate
(8 din 12 state)
Informațiile privind SSM nu sunt prezente în majoritatea statelor analizate
(9 din 12 state)
Din cele 12 state analizate, 11 state folosesc cardul în scopul combaterii
muncii nedeclarate
Participarea este obligatorie în 7 din cele 12 state analizate. În ultimii ani,
tendința este de implementare obligatorie a cardului.
Prezente în toate statele analizate (12 state)
Din cele 12 state analizate, 11 state folosesc carduri cu chip de date
Din cele 12 state analizate, 10 state folosesc carduri cu elemente antifraudă
Din cele 12 state analizate:
- 6 state emit cardurile în sistem centralizat;
- 5 state emit cardurile în sistem descentralizat;
- 1 stat emite cardurile în sistem mixt

3. Exemple de bună practică dezvoltate la nivel european –
12 state
ELEMENTE ANALIZATE
Baza juridică

Actori responsabili

Acoperire costuri

Aplicabil lucrătorilor
detașați

CONCLUZII
În cele 12 state analizate, baza juridică a implementării cardului este următoarea:
- Lege: 4 state
- Lege & acord al partenerilor sociali: 4 state
- Acord al partenerilor sociali: 4 state
În ultimii ani, tendința este de implementare a cardului prin lege.
În cele 12 state analizate, situația este următoarea:
- Parteneri sociali: 4 state
- Autoritate publică: 3 state
- Instituție paritară: 1 stat
- Instituție paritară sau angajator: 1 stat
- Angajator: 2 state
- Angajator sau client: 1 stat
În cele 12 state analizate, situația este următoarea:
- Angajator: 6 state
- Angajator/aplicant/client: 2 state
- Instituție paritară: 2 state
- Instituție paritară/angajator: 1 stat
- Guvern: 1 stat
Cardul se aplică în cazul lucrătorilor detașați în 10 din cele 12 state analizate

4. Propunerea de politică publică a echipei de experți
OPȚIUNI ANALIZATE:
• Opțiunea 1: Scenariul de referință/opțiunea non acțiune
Această opțiune vizează menținerea status-quo-ului.
• Opțiunea 2: Introducerea unui card social al constructorului conținând un set de
informații de bază și având ca principală funcție identificarea angajatului și a
angajatorului și a relației contractuale dintre aceștia (scenariul minim)
În această opțiune cardul social al constructorului va conține informații minimale și va
îndeplini următoarele funcții:
✓ de acces în șantier
✓ de identificare a lucrătorului: nume, prenume, CNP, data și locul nașterii, țara de
reședință, domiciliu/adresă iar pentru lucrătorii străini o serie de date suplimentare
specifice acestora
✓ de identificare a relației contractuale dintre angajator și angajat.
Cardul va fi conectat în timp real la registrele electronice/bazele de date publice de
evidență a persoanelor.

4. Propunerea de politică publică a echipei de experți
OPȚIUNI ANALIZATE:
• Opțiunea 3: Introducerea unui card social al constructorului conținând un set de
informații mai detaliate și având ca funcție suplimentară verificarea informațiilor
stocate prin intermediul bazei de date REVISAL (scenariul mediu)
În această opțiune cardul social al constructorului va conține informații mai detaliate și
va îndeplini următoarele funcții:
✓ de acces în șantier
✓ de identificare a lucrătorului: nume, prenume, CNP, data și locul nașterii, țara de
reședință, domiciliu/adresă iar pentru lucrătorii străini o serie de date suplimentare
specifice acestora
✓ de identificare a relației contractuale dintre angajator și angajat
✓ de identificare a nivelului de pregătire profesională al lucrătorului, a experienței în
muncă, precum și a nivelului de instruire în domeniul SSM și a altor aspecte
specifice activității Inspecției Muncii/Inspectoratelor Teritoriale de Muncă (ITM).
Cardul va fi conectat în timp real la registrele electronice/bazele de date publice de
evidență persoanelor dar și la Registrul General de Evidență a Salariaților - REVISAL.

4. Propunerea de politică publică a echipei de experți
OPȚIUNI ANALIZATE:
• Opțiunea 4: Introducerea unui card social al constructorului conținând informații complete și având
ca funcție suplimentară verificarea informațiilor stocate prin intermediul bazei de date ANAF
(scenariul maxim)
În această opțiune cardul social al constructorului va conține informații complete și va îndeplini
următoarele funcții:
✓ de acces în șantier
✓ de identificare a lucrătorului: nume, prenume, CNP, data și locul nașterii, țara de reședință,
domiciliu/adresă iar pentru lucrătorii străini o serie de date suplimentare specifice acestora
✓ de identificare a relației contractuale dintre angajator și angajat
✓ de identificare a nivelului de pregătire profesională al lucrătorului, a experienței în muncă, precum și a
nivelului de instruire în domeniul SSM și a altor aspecte specifice activității Inspecției
Muncii/Inspectoratelor Teritoriale de Muncă (ITM)
✓ de identificare a informațiilor privind veniturile lucrătorului și plata contribuțiilor la buget și a altor date
specifice activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală – ANAF.
Cardul va fi conectat în timp real la registrele electronice/bazele de date publice de evidență persoanelor,
la Registrul General de Evidență a Salariaților – REVISAL, precum și la baza de date a ANAF.

4. Propunerea de politică publică a echipei de experți
Ipoteze de lucru comune tuturor opțiunilor analizate (cu excepția scenariului de referință –
Opțiunea 1):
• Tipul cardului: card fizic cu cod QR;
• Mod de citire: citire prin aplicație electronică, cu grade diferite de acces pentru: angajat,
angajator, autorități; funcție de acces pe șantier (fără utilizare pentru întocmirea
pontajului în prima etapă);
• Emitere și perioadă de implementare: emitere obligatorie și introducere într-o perioadă
de tranziție de 2 ani;
• Emitent: deținătorul platformei - organism independent mixt (public-privat), tutelat de
către stat;
• Mod de suportare costuri: angajatori;
• Grup țintă: angajați din sectorul construcțiilor care lucrează pe șantiere și vizitatori;
• Valabilitate: 4-5 ani, cu obligație de actualizare în cazul deteriorării sau apariției unor
modificări;
• Siglă: se va introduce sigla deținătorului platformei;
• Încărcare și actualizare date: angajatori, periodic pentru angajați, respectiv vizitatorii
direct;
• Verificări și inspecții: instituții publice cu atribuții (Poliție, Inspecția Muncii/ITM-uri,
ANAF).

5. Argumente privind eficiența și eficacitatea PPP
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5. Argumente privind eficiența și eficacitatea PPP

OPȚIUNEA PROPUSĂ:

Opțiunea 4: Introducerea unui card social al
constructorului conținând informații complete
(scenariul maxim)!

ID CARDS pentru munca
decentă în sectorul de
construcții
VĂ MULȚUMIM!

Gabriela STERIAN, Manager proiect
gabriela.sterian@fgs.ro
Cristian PĂUN & Florian BURNAR, Experți politică publică

