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MAPĂ DE PREZENTARE 

 

Târg de locuri de muncă dedicat exlusiv sectorului de construcții 

(05 MAI 2015 – București, Palatul Copiilor) 

(02 IUNIE 2015 – Iași, Casa de Cultură a Studenților) 

 

PARTENERIATUL PROIECTULUI «PICAS te angajează în construcții » :  

 

Fundația Casa de Meserii a Constructorilor - CMC 

Fundația Casa de Meserii a Constructorilor (CMC) este o organizație 

neguvernamentală, nonprofit, cu activitate permanentă, înființată în anul 2004 de 

către Casa Socială a Constructorilor împreună cu partenerii sociali reprezentanți ai 

sindicatelor și patronatelor reprezentative pentru sectorul din construcții.  

Obiective organizaționale 

 Să îmbunătățească calitatea resurselor umane din sectorul de construcții; 

 Să ofere consultanță de specialitate organizațiilor din domeniul construcțiilor; 

 Să propună politici naționale de formare profesională continuă în sectorul 

construcțiilor; 

 Să stabilească relații profesionale cu instituții naționale și internaționale; 

Pentru informații suplimantare accesați: www.cmc.org.ro  

 

Federaţia Generală a Sindicatelor ,,FAMILIA’’ – FGS FAMILIA 

Federaţia Generală a Sindicatelor ,,FAMILIA’’ este o organizație sindicală 

care reunește, pe bază liberului consimțământ, organizații sindicale din unități de 

construcții, fiind înființată în 1990. Federația are reprezentativitate atât la nivelul 

sectorului de construcții cât și la nivelul sectorului de materiale de construcții.  
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FGS FAMILIA are 6 reprezentante funcționale cu sedii în orașele: Iași, 

Brașov, Cluj, Timișoara, Baia Mare, Calarași și sediul central în București, acoperind 

astfel cu servicii, membrii din toată țara. FGS Familia oferă servicii de asistentă 

membrilor, servicii de negocieri colective, servicii de reprezentare în legătură cu 

organismele statului și cu conducerile companiilor din sfera sa de activitate, servicii 

de asistență juridică, etc.  

 FGS FAMILIA are legături cu organizații similare din Uniunea Europeană, 

fiind afiliată unor organizații de profil la nivel european și internațional în colaborare 

cu care desfașoara o serie de activități. Pentru informații suplimentare: www.fgs.ro  

 

Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii – ARACO 

 Asociația Română a Antreprenorilor de Construcții (ARACO) este o 

asociație patronală activă pe piața costrucțiilor din România începând cu anul 1990. 

În prezent, organizația are peste 327 de firme de construcții membre și deține filiale 

teritoriale cu sedii în 7 orase: București, Timișoara, Iași, Cluj-Napoca, Craiova, 

Brașov și Constanța. 

 ARACO a încheiat de-a lungul timpului cu parteneri sociali din sectorul de 

construcții contracte colective de muncă la nivelul sectorului. În acest sens, 

organizația oferă informații specifice sectorului și membrilor săi, acordă certificarea 

de capabilitate profesională societățiilor membre, organizează conferințe și seminarii 

la nivel regional și național, organizează conferințe de presă, oferă asistență 

comercială, fiscală, tehnică, socială și juridică, organizează cursuri de formare 

profesională sau specializare, acordă premii și certificate de excelență, promovează 

și derulează proiecte cu finanțare europeană. Totodată, ARACO este membru al 

sistemului național de dialog social cu sindicatele, ministerele/guvernul și autoritățile 

locale. Pentru informații suplimentare accesați www.araco.org 

 

 Comitetul Sectorial în Construcții - CSCon 

 Comitetul Sectorial în Construcții (CSCon) este o organizație 

independentă, autoguvernată, alcatuită din reprezentanți ai partenerilor sociali, 

funcționând ca instituție de dialog social de utilitate publică cu personalitate juridică, 

organizată la nivelul sectorului. 

 Comitetul Sectorial în Construcții este preocupat de realizarea unor 

investiții mai mari și mai bine focalizate pentru formarea profesională a resurselor 

umane din sector, de creșterea volumului activității de formare profesională continuă, 

atât în ceea ce privește ofertă cât și în ceea ce privește participarea individuală a 

angajaților și persoanelor interesate să lucreze în acest sector de activitate. 

Organizația prin acțiunile sale urmarește îmbunătățirea accesului la formare 

profesională la nivel regional și local pentru a crește nivelul calitativ al resursei 

umane din sector. 
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PARTENERII EDIȚIILOR ANTERIOARE A TÂRGURILOR DE JOBURI PICAS: 
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 PERSPECTIVELE TÂRGURILOR: 

 Casa de Meserii a Constructorilor și partenerii săi dețin deja o bogată 

experiență în organizarea de târguri de locuri de muncă dedicate sectorului de 

construcții. În cadrul proiectului vor fi organizate două târguri, estimându-se 

participarea a  peste 1000 persoane și peste 30 agenți economici angajatori. 

 Participanților la târgul de locuri de muncă le vor fi prezentate informații despre 

potențialele locuri de muncă disponibile la nivelul angajatorilor, iar angajatorii vor fi 

informați cu privire la calificările dobândite de către participanții din grupul țintă în 

urma absolvirii programelor de formare profesională pe care aceștia le-au urmat 

cadrul proiectului. Având în vedere numărul de persoane care lucrează sau își caută 

un loc de muncă în acest sector, indiferent dacă au sau nu studii superioare, cu 

siguranță cererea la acest eveniment va fi una foarte ridicată. 

 Un târg specializat pe un singur domeniu de activitate se bucură de o eficiență 

mult mai ridicată, decât un târg generalist, procentul candidaturilor pertinente fiind 

mult mai ridicat, tocmai de aceea suntem conviși că ofertele dvs privind locurile de 

muncă vor fi în concordanță cu așteptările participanților.  

DATA DESFĂȘURĂRII ȘI LOCAȚIA: 

 05 MAI 2015, la Palatul Copiilor din București între orele 09:00 și 16:00. 
 02 IUNIE 2015, la Casa de Cultură a Studenților din Iași între orele 09:00 și 

16:00. 
 

AGENDA EVENIMENT: 

 30 APRILIE : termen limită de înscriere la eveniment; 

 30 APRILIE: termen limită pentru finalizarea contractului; 

 05 MAI:  desfășurarea evenimentului. 

 

AGENDA EVENIMENT: 

 29 MAI : termen limită de înscriere la eveniment; 

 29 MAI : termen limită pentru finalizarea contractului; 

 02 IUNIE:  desfășurarea evenimentului. 
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METODE DE PROMOVARE UTILIZATE: 

 Singurul portal de recrutare dedicate sectorului de construcții : www.picas.ro 

 Afișe A3 

 Afișe A4 

 Flyere distribuite atât șomerilor cât și companiilor 

 Banner online 

 Anunțuri online și în ziar 

 Advertoriale 

 Campanii de remarketing pe rețele sociale, door-to-door, panotaj, outdoor 

 Bartere cu instituțiile de profil(AJOFM, ITM, Asociațiile Studențești, Primăria) 

 Promovare prin radio&Tv, reviste de specialitate prezente 

 Caravană auto în București și Iași 

 Promovare pe site-urile www.cmc.org.ro; www.fgs.ro ; www.araco.org 

 Pe pagina oficială de Facebook: www.facebook.com/PICAS.ro 

 

PACHETE: 

PACHETUL STANDARD: GRATUIT 

 Spațiu de prezentare: stand de 2-6 mp (2x2, 3x2 ); scaune 
 Se asigură cateringul la eveniment 
 Acces Internet wireless;  
 Materiale consumabile (papetarie, birotică, ș.a) 
 Promovarea companiei prin includerea siglei pe materialele promoționale 

distribuite și prin celelalte mijloace de promovare ATL/BTL 
 Se asigură cazare companiilor și participanților din afara orașului București, 

respectiv Iași, (număr limitat de locuri) 

 

CONTACT: 

Pentru detalii suplimentare vă puteți adresa folosind următorul contact :  
Alexandru STOIAN – Coordonator organizare evenimente 

Email: alexandru.stoian@picas.ro | 021 / 212 37 62 | +4 0722 200 879 
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