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3.5. FGS – FAMILIA 
 

ARACO, CA UN EXEMPLU DE PARTENER SOCIAL ! 

 

…Cu aproape 20 de ani în urma, prindea contur în 

sectorul de construcţii un parteneriat social bazat pe realităţi 

concrete şi puternice, unic în Romania şi evident astăzi pentru 

noi, în toate statele din Estul Europei nou aderate la Uniune. 

Parteneriatul social dintre Asociaţia Română a 

Antreprenorilor din Construcţii (ARACO) şi Federaţia  Generală 

a Sindicatelor FAMILIA (FGS FAMILIA) a fost marcat de 

câteva puncte de intensă rezonanţă pozitivă: a) un şir neîntrerupt 

de Contracte Colective de Muncă în Sectorul Construcţiilor, 

neviciate de perturbaţii greviste la nivel naţional, arătând astfel 

soliditatea contractării forţei de muncă: b) fondarea Casei 

Sociale a Constructorilor şi  Casei de Meserii a Constructorilor şi dezvoltarea cu deplin 

succes a serviciilor acestora şi c) finalizarea primului Acord Social Sectorial în Construcţii şi 

deschiderea negocierilor pentru un al doilea Acord (2011 – 2013). Prin aceste acorduri se 

instituie ceva nemaivăzut în acesta parte a Europei, dar firesc pentru toate cele 12 state vechi 

ale Uniuni Europene: patronatele din Construcţii (ARACO) şi sindicatele din construcţii, 

materiale de construcţii, lemn şi servicii (FGS FAMILIA) decid să încheie un document pe 

obiective care eminamente îi apropie. 

Dacă în cadrul negocierilor de CCM apar situaţii tensionate,  la un Acord Social se 

pun în discuţie şi se agrează numai teme care interesează cele două părţi! Astfel a apărut 

conceptul de guvernare corporatistă (bazat îndeosebi pe conceptele keynesiene), şi în special 

sistemul Case (Casa pentru Siguranţa în Mediul de Muncă a Constructorilor – CA.SI.MM.CO 

- menită să sprijine activităţile firmelor din sector prin consiliere şi prin efortul de a diminua 

munca la negru şi Casa de Concedii a Constructorilor – 3C, care îşi propune să scadă 

presiunea pe contractele de muncă cu timp nedeterminat) ori Asociaţiile (Muncitori Migranţi 

si Multinaţionale), Toate fondate deja din 2007 şi în curs de organizare. Acordurile mai 

pregătesc terenul pentru o Bancă de Investiţii în Construcţii şi un Fond de Pensii în 

Construcţii. Bani şi servicii pentru sector prin conceptul “lucrătorul din construcţii, un bun al 

întregului sector”! 

Deci se poate! Se poate pace socială, se poate un sistem contractual sectorial mai bun 

decât cel naţional, se poate ameliora şi viaţa socială şi economică a firmelor fără a se umbla 

cu “săru’ mâna” pe la guvern, se pot face şi afaceri non profit împreună. 

Se poate, pentru că prin acest sector şi oamenii “sfinţesc” locul: au făcut-o “ad initio” 

Petru Cmit (fost presedinte ARACO) şi Pompiliu Lungu (fost vicepreşedinte F.G.S 

FAMILIA), mai demult trecuţi în nefiinţă şi continuă azi cu succes cei care, din conducerile 

politice şi executive ale celor două organizaţii, au sprijinit în mod real parteneriatul social şi 

realizările certe ale acestuia. 

Azi, parteneriatul social din construcţii vede departe fără să se desprindă de prezent, 

fiind bine ancorat în realităţile acestuia. Acest efort trebuie continuat! 
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