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"ªantierul a fost ºi rãmâne
o adevãratã ºcoalã"

(Interviu cu Gheorghe Bãlãceanu - Preºedintele FGS Familia,
vicepreºedinte CSC)

Reporter: Ce semnificaþie are pen-

tru dumneavoastrã ºantierul?

Gheorghe Bãlãceanu: Pentru

mine, ca de altfel pentru toþi con-

structorii de pretutindeni, ºantierul a

fost ºi rãmâne o adevãratã ºcoalã, lo-

cul unde prind viaþã ideile arhitecþi-

lor ºi unde muncitorii, maiºtri ºi ingi-

nerii constructori pun în operã ma-

terialele de construcþii, de la cele

mai simple pânã la cele mai comple-

xe, de la cele naturale la cele sinteti-

ce.

ªantierul formeazã ºi dezvoltã ca-

ractere, creazã o puternicã solidari-

tate profesionalã, o solidaritate care

se manifestã atât la nivel naþional,

cât ºi la nivel internaþional.

În þara noastrã existã o frumoasã

tradiþie în domeniul formãrii profe-

sionale a Constructorilor. Bunãoarã,

în anul 1873, a fost deschisã la Bucu-

reºti "ªcoala de Constructori", pen-

tru ucenici în varii specializãri, pre-

cum tâmplãrie, zidãrie etc. ªcoala a

fost înfiinþatã sub patronajul "Uniu-

nii Constructorilor Români", orga-

nizând cursuri pentru ucenicii ºi lu-

crãtorii din industria particularã si de

stat.

Federaþia Generalã a Sindicatelor

"FAMILIA", împreunã cu partenerii

noºtri sociali, dintre care amintesc

federaþiile patronale din construcþii

ºi materiale de construcþii, Casa de

Meserii pentru Construcþii, comite-

tul sectorial pentru construcþii, cole-

giile tehnice de construcþii ºi alte en-

titãþi asociative de la nivel local ºi na-

þional, are în preocupãrile sale for-

marea ºi dezvoltarea profesionalã

continuã a forþei de muncã necesare

acestui sector de activitate, recunos-

cut ºi declarant recent de Guvernul

României drept prioritate naþionalã

pentru urmãtorii 10 ani.

Reporter: Ce impact are Legea nr.

215/1997 - privind Casa Socialã a

Constructorilor, asupra calificãrii ºi

stabilitãþii forþei de muncã din secto-

rul construcþiilor?

Gheorghe Bãlãceanu: În primul

rând trebuie sã subliniez faptul cã

aceastã lege organicã are un carac-

ter special ºi trebuie privitã ca o re-

glementare de interes public, preve-

derile ei având un impact social ma-

jor asupra populaþiei, asupra caliãþii

vieþii fiecãruia dintre noi.

Trebuie sã se înþeleagã faptul cã

întreuperea activitãþii pe ºantierele

de construcþii, indiferent dacã aces-

tea sunt la obiective industriale, spi-

tale, unitãþi de învãþãmânt, spaþii co-

merciale sau autostrãzi, întrerupere

din cauza condiþiilor meteorologice

nefavorabile, nu este pentru odihna

muncitorilor ºi celorlalþi specialiºti

aflaþi pe ºantier. Este motivatã din

punct de vedere tehnic, tehnologic.

Reporter: În calitate de Preºedinte

al Federaþiei Generale a Sindicatelor

"FAMILIA", cum vã gândiþi sã orga-

nizaþi desfãºurarea manifestãrilor

prilejuite de Ziua Constructorilor,

eveniment pe care l-aþi anunþat re-

cent la Adunarea Generalã a Casei

Sociale a Constructorilor?

Gheorghe Bãlãceanu: Întradevãr,

am considerat cã a sosit momentul

sã reînviem o veche ºi frumoasã tra-

diþie a sectorului nostru de activita-

te, aceea de a sãrbãtori anual Ziua

constuctorilor.

Am stabilit ca ziua de 14 septem-

brie sã fie declaratã ziua breslei

noastre, ziua constructorilor din

România, prilej de bilanþ ºi de bucu-

rie, de petrecere într-un cadru festiv,

de întâlnire a mai multor generaþii, o

adevãratã sãrbãtoare. Nu întâmplã-

tor am ales data de 14 septembrie, zi

premergãtoare deschiderii anului

ºcolar.

Aminteam la începutul acestui in-

terviu de faptul cã ºantierul este o

adevãratã ºcoalã, iar noi, constructo-

rii, asemeni altor profesii, ne aflãm

permanent într-un proces de forma-

re profesionalã continuã.

Chiar ne-am gândit sã reluãm con-

cursurile pe meserii pentru muncito-

rii din ºantiere, stimulând ºi mai

mult pregãtirea ºi dezvoltarea profe-

sionalã, în special a tinerilor aflaþi la

începutul activitãþii profesionale.

Reporter: Vã mulþumesc!

A consemnat Ion Voinea

(C)
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Spaþiul ºi timpul - elemente definitorii ale dezvoltãrii umane.

Iatã un subiect mai puþin abordat în literatura de specialitate de-

dicatã domeniului construcþiilor, deºi aici regãsim cel mai bine

chintesenþa unitãþii dialectice dintre cele douã elemente. Nici vor-

bã de filozofie, pe tema semnificaþiei verbului a construi sau a

prioritãþii spaþiului ori a timpului în aceastã ecuaþie.

Pur ºi simplu dorim sã sensibilizãm pe cei care încã mai considerã

sectorul construcþiilor un rezervor nesecat de forþã de muncã pen-

tru alte sectoare economice, o scurtã haltã în procesul formãrii

profesionale, tranziþia spre o nouã calificare din domeniul indu-

striei sau al serviciilor.

Pe coordonatele efortului constructorilor, pe de o parte, ºi al recu-

noºtinþei societãþii româneºti, pe de altã parte, s-a constituit Casa

Socialã a Constructorilor - un proiect social care are în vedere spe-

cificul muncii în construcþii - ºantierul reprezentând spaþiul, iar

perioada de iarnã, când se întrerupe activitatea din cauza condiþiilor meteorologice nefavorabile reprezentând timpul.

Pentru a cunoaºte preocupãrile constructorilor români ºi pentru a continua valoroasa tradiþie a ºcolii româneºti de for-

mare ºi dezvoltare profesionalã a noilor generaþii de specialiºti în domeniul construcþiilor, ne-am adresat domnului ju-

rist Gheorghe Bãlãceanu - Preºedintele Federaþiei Generale a Sindicatelor "FAMILIA", Vicepreºedinte al Casei Sociale a

Constructorilor.
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