DESOCO E-Workshop al partenerilor sociali europeni
în industria construcțiilor EFBWW și FIEC

Cărțile de identitate socială și o abordare
europeană a aplicării legislației digitale în
sectorul construcțiilor din UE
Oportunități, provocări și căi de urmat

14 decembrie 2021, de la 14:00 la 16:30
Cărțile de identitate sociale reprezintă un model de
succes pentru prevenirea fraudei și pentru aplicarea
legislației în vigoare pe piața europeană a muncii în
construcții. Acestea conțin date de identificare a
lucrătorilor, a angajatorilor, a perioadelor de lucru și a
relațiilor contractuale, a acoperirii de securitate socială,
a informațiilor privind asigurările sau a certificatelor de
calificare și de sănătate și siguranță.
Partenerii sociali naționali sectoriali din domeniul
construcțiilor au o experiență bogată în ceea ce privește
cărțile de identitate sociale. Există inițiative în mai multe
țări din UE, cum ar fi Finlanda, Belgia, Spania, Italia,
Norvegia, Austria, Suedia, Danemarca sau România.
În cadrul acestui e-workshop, FIEC și EFBWW vor
examina evoluțiile actuale și vor evalua legătura cu noile
inițiative ale UE privind un card european de securitate
socială și digitalizarea aplicării legislației.

Interpretare simultană în:
6 limbi în funcție de solicitări
Conferința va fi un eveniment virtual

ORDINEA DE ZI

13:45 Înregistrare și autentificare online
14:00 Bun venit
-Ramona Veleanu, FSG Familia, Laurentiu Plosceanu, ARACO, Cristian-Romeo Erbasu, FPSC - România

14:15 Prezentări de carduri de identitate și proiecte ale afiliaților
- Gabriela Maria Sterian - Manager de Proiect, România - ID CARD PROJECT
- xxx, Constructiv, Belgia - CONSTRUBADGE
- xxx, Fundación Laboral de la Construcción, Spania - Carte profesională TPC
- Lars Albäck , Finlanda - VALTTI CARD
Întrebări și răspunsuri

15:20 Pauză
15:35 Inițiativa Uniunii Europene pentru un card european de securitate socială
- Eurodeputatul Nikolaj Villumsen (DK), raportor : Raportul Parlamentului European
privind un card european de securitate socială (ESSP) și a aplicării digitale
- David Dion, Comisia Europeană: Proiectul-pilot al Comisiei privind un ESSP
Întrebări și răspunsuri

16:15 Note de încheiere și acțiuni de urmărire
- Dl Gunde Odgaard, președintele Comitetului permanent pentru construcții, FETBM
- Dl Michel Gili, președintele subcomisiei "Ocuparea forței de muncă", FIEC
Cu sprijinul Comisiei Europene

