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Fundația Casa de Meserii a Constructorilor 
 

Casa de Meserii a Constructorilor, pune la dispozitie firmelor din constructii servicii de recrutare personal 
facilitând acestora accesul la baza de date proprie unde sunt disponibile permanent mii de CV-uri ale 
persoanelor interesate să lucreze în acest sector de activitate. În baza noasră de date se regăsesc profile 
profesionale cu calificări și specializări diverse specifice domeniului constructii (dar nu numai), incepand 
de la muncitori necalificați sau în curs de calificare și până la personal tehnic specializat atât cu studii 

medii cât și cu studii superioare.  

De asemenea, profilele profesionale prezente în baza noastră de date, prezintă grade diferite de 
experiență în activitatea de construcții și acoperă toate regiunile tării, preponderența fiind deținută de 
regiunile: București – Ilfov, Sud – Muntenia, Sud – Est, Nord – Est, Centru și Nord – Vest. 

Portalul PICAS stă la dispozitia angajatorilor alături de o echipa de profesioniști 
ai CMC specializată în recrutare de personal, medierea muncii și formare 

profesională. 

 

Pentru inscriera pe portal, firmele vor completa formularul atasat: Formular inregistrare companie, iar 
pentru a posta anunțuri ori de câte ori acestea au locuri de muncă disponibile, se va completa formularul 
atașat: Formular anunt locuri munca. 

Pentru procesare,  aceste formulare vor fi trimise către Casa de Meserii a Constructorilor la 
adresele de e-mail: office@cmc.org.ro  si  gabriel.mocanu@cmc.org.ro . 

Membri ARACO pot posta gratuit anunțuri, candidații interesați fiind îndrumați direct către firme 
fără filtrare sau/si medierea muncii.  

La cerere, Casa de Meserii a Constructorilor prin consilieri ocupaționali specializați  poate presta servicii 
de recrutare și mediere a forței de muncă, aceste servicii se efectuează, contra cost în baza unui contract 
de prestări. Informațiile privind natura prestațiilor și contravaloarea acestora se pot obține în baza unei 
solicitări adresate la una din adresele mai sus menționate. 

Casa de Meserii a Constructorilor – CMC – este o organizație administrată în sistem paritar de către 
partenerii sociali din sectorul de construcții, având ca scop ridicarea nivelului de pregătire profesională a 
lucrătorilor din sector şi din activităţile conexe acestuia și asigurarea resursei umane necesare. 
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