
 

 

 

 

 

 

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 
Str. Justinian nr.11 A, sector 2, 020101, Bucureşti 
Tel:+4021 212.37.62/ 63/64; Fax +4021 212.37.61 
E-mail: office@picas.ro; www.picas.ro ;www.cmc.org.ro   

Pag. 1 / 1 

 

   Comunicat de presă : 13.01.2011 

Întâlnirea Regională de Lansare 

Proiect european strategic pentru sectorul de construcţii  
 

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor vă invită să participaţi la Întâlnirea Regională 

de Lansare a proiectului “Centre PICAS – Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată 

pentru şomerii din sectorul de construcţii”. 

Evenimentul va avea loc, joi 20 ianuarie 2011 la Ramada Hotel Brașov, sala Topaz, Strada 
Calea București, nr. 13. 

La întâlnirea regională de lansare sunt invitate să participe persoane din grupul țintă, 

reprezentanţi ai autorităţilor locale, sindicatelor şi patronatelor din sectorul construcţiilor, furnizori de 

formare şi asociaţii profesionale din Regiunea de dezvoltare Centru.  

În cadrul conferinţei se vor prezenta obiectivele, activităţile, rezultatele aşteptate precum şi 
oportunităţile oferite de acest important proiect strategic.  

„Proiectul nostru vizează o abordare complexă a fenomenului de şomaj din construcţii 

încercând să ofere soluţii integrate şi specializate pentru facilitarea întâlnirii în condiţii optime a cererii 

cu oferta de muncă din sector.” (Simion ILIE, Manager de proiect) 

Participarea la conferinţă este gratuită cu condiţia înregistrării la www.picas.ro.  

 
Acest proiect este implementat în parteneriat cu Sempla SRL (partener transnaţional din Italia) şi Agenţia 

Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă (ANOFM) şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Investeşte în oameni” 
Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”,  
Domeniul Major de Intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 
 

 

Câteva date pe scurt despre proiect : 
Perioada de implementare: septembrie 2010 – august 2013 
Regiunile ţintă: Bucuresti-Ilfov; Centru, Nord-Est, Sud-Est 
Buget total:     21 097 740 RON 

 

 
 
 Formular de confirmare participare pe www.picas.ro 

 

Pentru informaţii suplimentare:  
 
Mihai Pîrcălăbescu  
Specialist PR 
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 
tel: 021.212.37.62/63/64; fax: 021.212.37.61; 
e-mail: mihai.pircalabescu@cmc.org.ro 
 

Pentru confirmări: 
 
Andrei BĂNICĂ 
Coordonator organizare conferinţe si seminare 
Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 
tel: 021.212.37.62/63/64; mobil: 0735.735.444; 
e-mail:andrei.banica@cmc.org.ro 
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