
 

Desfasurarea intalnirii SOC-PLEN  
si a sedintei de Dialog Social FIEC - EFBWW 

 

Sofia, 15 decembrie 2009  
 
 

In zilele de 15 si 16 decembrie a.c., ARACO a fost reprezentata la 
urmatoarele evenimente desfasurate in capitala Bulgariei: 

� Intalnirea SOC-PLEN 
� Sedinta de Dialog Social FIEC - EFBWW 
� Intalnirea cu partenerii sociali bulgari, din 16 decembrie 2009 

 
Din conducerea FIEC, au participat : Dirk Cordeel - Presedinte, Peter 

Andrews  - Vicepresedinte, Ulrich Paetzold - Director General si Domenico 
Campogrande - Director Afaceri Sociale. 

Pe agenda SOC-PLEN au figurat :  
1. Stadiul redactarii unui document  de pozitie comun FIEC-EFBWW asupra 

crizei economice; 
2. Stadiul redactarii unui document  de pozitie comun FIEC-EFBWW asupra 

flexicuritatii; 
3. Responsabilitatea solidara a antreprenorilor generali cu sub-contractorii 

in lucrarile de constructii; 
4. Actiuni comune legate de intrarea antreprenorilor de 

constructii chinezi pe piata achizitiilor publice din UE; 
5. Agenda Conferintei comune FIEC - EFBWW "Lucratorii independenti si 

fals-independenti in industria constructiilor", de la Praga, din 4-5 
februarie 2010; 

6. Conferinta asupra fondurilor sociale paritare de la Bucuresti, de la 
jumatatea lui noiembrie 2010; 

7. Alte proiecte comune FIEC - EFBWW in derulare:  Posting Database, 
Bricklayers (proiect Leonardo), Nanotehnologiile in industria 
constructiilor, proiectul de Ghid comun pentru un sistem de gestiune 
(prin card) a sanatatii si securitatii ocupationale; 

8. Rapoarte asupra activitatii celor 3 subcomisii ale FIEC: SOC-1 (Formare 
profesionala), SOC-2 (Sanatate si Securitate) si SOC-3 (Ocupare); 

9. Diverse: Raport asupra Conferintei de Dialog Social de la Orlando 
(USA); 

10. Agenda intalnirilor din anul 2010. 
 
Sunt de evidentiat preocuparea deosebita si fermitatea pozitiilor FIEC pe 

urmatoarele doua teme:  
• accesul Chinei pe pietele achizitiilor publice din Europa (plecand de la 

cazul recent al adjudecarii prin licitatie publica, de catre un consortiu 
avand ca lider o societate chineza si o singura firma inregistrata in UE, a 
unui tronson de 90 km al autostrazii Lodz-Varsovia)   

• raspunderea solidara a antreprenorilor generali de constructii cu sub-
contractorii (prin ce gen de reglementare, pana la ce nivel si pentru care 
aspecte?) 

 
Referitor la accesul societatilor de constructii din China, dar si din alte tari, 

pe pietele de achizitii publice din spatiul comunitar, FIEC si EIC (European 



 

International Contractors) au trimis, in data de 22 octombrie 2009, o scrisoare 
comuna, documentata, Presedintelui Comisiei UE, domnul José Manuel Barroso, 
Presedintelui Parlamentului European, domnul Jerzy Busek, Presedintelui Bancii 
Europene de Investitii, domnul Philippe Maystadt si Presedintelui Consiliului UE, 
domnul Fredrik Reinfeldt, prin care solicita raspuns la un numar de opt aspecte, 
susceptibile a fi considerate practici discriminatorii pentru societatile europene. 

In ceea ce priveste responsabilitatea comuna a antreprenorilor generali de 
constructii cu sub-contractorii, FIEC a constituit un grup de lucru si urmareste 
evolutiile pe aceasta tema din cadrul institutiilor europene abilitate, in vederea 
transpunerii deciziei adoptate in cadrul Adunarii Generale de la Madrid, din 18 
iunie a.c. 

 
Pentru Conferinta asupra fondurilor sociale paritare de la Bucuresti, de la 

jumatatea lui noiembrie 2010, organizata in comun de FIEC, EFBWW si AEIP 
(Asociatia Europeana a Institutiilor Paritare de Protectie Sociala) exista consens 
asupra celor trei teme majore care vor fi dezbatute:  

• contributiile Conferintei anterioare de la Varsovia, din 6-7 martie 2008, 
pentru dialogul social national din federatiile membre; 

• prezentarea de bune practici - ilustrate de ARACO prin Casa Sociala a 
Constructorilor, membra a AEIP si singurul fond social paritar din Europa 
de Est;  

• acorduri bilaterale intre fondurile sociale paritare din Europa. 
 
Lucrarile SOC-PLEN si ale sedintei de Dialog Social FIEC-EFBWW au fost 

urmate, in data de 16 decembrie a.c., de o intalnire cu partenerii sociali bulgari: 
BCC (Camera Bulgara de Constructii) - membra FIEC si sindicatele din constructii 
Podkrepa si KNSB. 

Raspunzand interesului manifestat de reprezentantii FIEC cu privire la 
stadiul infiintarii, in Bulgaria, a fondului paritar de formare profesionala in 
constructii - mentionat in CCM pe ramura semnat de partenerii sociali bulgari in 
data de 18 decembrie 2008, gazdele au legat dificultatile infiintarii acestuia de 
manifestarile actualei perioade de criza economica. 

 
 

 
 


