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Activitatea partenerilor sociali reprezentativi în sectorul de con-
strucþii ºi de producere a materialelor de construcþii care adminis-
treazã Casa Socialã a Constructorilor(CSC) s-a concretizat foarte re-
cent în modificarea legii 215/1997 privind CSC prin OUG32/
30.03.2020. Aceastã intervenþie a Guvernului României s-a realizat
în urma demersurilor efectuate de cãtre Federatia Patronatelor So-
cietatilor din Constructii ºi Federaþia Generalã a Sindicatelor Fami-
lia, care, alãturi de conducerea Casei Sociale a Constructorilor, au
solicitat modificarea legii de funcþionare în scopul redimensionãrii
aportului pe care CSC îl poate oferi pentru protecþia socialã a
salariaþilor membrilor noºtri.

Prin modificãrile aduse la legea 215/1997, în faþa echipei de par-
teneri sociali care administreazã CSC formatã din Federaþia Patro-
natelor Societãþilor de Construcþii ºi Federaþia Generalã a Sindica-
telor Familia se deschid noi direcþii de acþiune pentru sprijinirea
salariaþilor firmelor membre CSC.

Astfel, am apreciat cã este necesar ca, printre mãsurile de protecþie
socialã care pot fi acordate prin fondul constituit la CSC, sã se regã-
seascã ºi acelea de a asigura un suport suplimentar salariaþilor firme-
lor membre CSC pentru formarea profesionalã a lucrãtorilor din acti-
vitatea de construcþii ºi de producere a materialelor de construcþii. În
acest fel, dupã modificarea legii, obiectul de activitate al CSC include
ºi "formarea profesionalã continuã a salariaþilor din activitatea de
construcþii ºi de producere a materialelor de construcþii" .

Pentru a face operaþionalã aceastã propunere, CSC are, de acum,
ºi atribuþii de constituire, gestionare ºi administrare a fondului
pentru formarea profesionalã a salariaþilor din activitatea de con-
strucþii ºi de producere a materialelor de construcþii ºi de stabilire a
condiþiilor în care are loc formarea profesionalã a salariaþilor mem-
brilor Casei Sociale a Constructorilor, ca mijloc distinct de potecþie
socialã.

Perioada pentru care firmele membre ale CSC pot transmite soli-
citãri de acordare a protecþiei sociale cãtre salariaþii proprii a cres-
cut de la maximum 90 de zile cât era anterior, la maximum 120 de
zile, în intervalul 1 noiembrie al anului de întrerupere a activitãþii
pânã la data de 31 martie a anului urmãtor.

Totodatã, membrii CSC sunt informaþi cã pot beneficia de protec-
þia socialã a salariaþilor, potrivit Legii 215/1997, aºa cum a fost mo-
dificatã ºi completatã prin OUG 32/30.03.2020 ºi pentru perioada
stãrii de urgentã declaratã prin Decretul Preºedintelui României nr.
195/16.03.2020 privind instituirea stãrii de urgenþã pe teritoriul
României.

Date fiind cele prezentate, adresez o invitaþie de aderare la CSC
cãtre toate firmele din sectorul de construcþii ºi de producere a
materialelor de construcþii astfel încât un numãr cât mai mare de
salariaþi sã poatã beneficia atât de protecþie socialã pe timp nefa-
vorabil, cât ºi de posibilitatea creºterii nivelului de calificare sau de
calificãri noi, prin reconvesie profesionalã, pentru ocupaþii de care
este atât de multã nevoie în sectorul de activitate.
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