
>Denumire proiect
Centre PICAS - “Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru şomerii şi 
persoanele în căutarea unui loc de munca din sectorul de construcții”

>Tipul proiectului
Proiect strategic cu o durată de implementare de 36 de luni, începând cu 1 iulie 2010
Axa Prioritară 5 - „Promovarea măsurilor active de ocupare”
Domeniul Major de Intervenţie 5.1  „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”

>Obiectiv general
Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a resurselor umane din sectorul de construcții în vederea 
depășirii fluctuaţiilor de activitate prin dezvoltarea unor instrumente și mecanisme complexe și 
specializate de formare, acompaniere și motivare a persoanelor în cautarea unui loc de muncă.

>Perioada de implementare
01 septembrie 2010 - 31 august 2013

>Buget
21 097 740 RON

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane  2007-2013 ! 

Partenerii proiectului

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor 
partener principal

Compania Sempla SRL
partener transnaţional

Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă
partener naţional



1 Realizarea, actualizarea şi întreţinerea unei pagini web a 
proiectului 

2 Organizarea unei conferinţe naţionale de lansare a 
proiectului. 

3Organizarea unor întâlniri regionale de lansare a proiectului 
în fiecare din regiunile implicate

4Organizarea a 4 seminare regionale pentru a promova 
rezultatele activităţilor şi oportunităţile oferite de proiect

5Crearea de materiale publicitare pentru comunicarea în 
cadrul proiectului

6Editarea şi tipărirea materialelor relevante rezultate din 
activităţile desfăşurate în proiect

7Organizarea unei conferinţe naţionale de închidere a 
proiectului

Activitatea I. Realizarea de studii şi monitorizări privind 
sectorul construcţiilor în vederea obţinerii de informaţii 
actuale și relevante privind starea și tendinţele de evoluţie a 

nevoilor specifice ale companiilor și ale forţei de muncă din 
domeniu.

Activitatea II. Organizarea a 4 seminare de transfer de 
know-how pentru observarea in situ a modelelor similare de 
structuri, dezvoltate de partenerii transnationali, pentru 

promovarea măsurilor active de ocupare 
Activitatea III. Dezvoltarea unei aplicaţii informatice pentru 
o mai bună corelare între aptitudinile individuale, educaţie 
și potenţialul de muncă al șomerilor și /sau al persoanelor 

în căutarea unui loc de muncă și oportunităţile de pe piaţa muncii 
din sectorul abordat.

Activitatea IV. Crearea a 4 Puncte de Informare, Consiliere 
şi Asistenţă Specializata (PICAS) pentru şomerii şi 
persoanele în căutarea unui loc de muncă din/în sectorul 

de construcţii
Activitatea V.  Organizarea de cursuri de calificare, 
recalificare, perfecţionare pentru 480 de persoane din 
grupul ţintă în vederea adaptării competenţelor lor la 

cerinţele actuale ale pieţei muncii.
Activitatea VI. Certificarea competenţelor obţinute pe căi 
non-formale și informale în domeniul construcţiilor pentru 
100 de persoane.
Activitatea VII. Organizarea a 4 târguri de locuri de muncă 
pentru facilitarea întâlnirii dintre angajatorii şi cei aflaţi în 
căutarea unui loc de muncă din/în sectorul de construcţii

>Activităţi principale >Informare și publicitate

CONTRACT DE FINANŢARE
POSDRU/82/5.1/ S/ 57868

Regiunile și judeţele în 
care se va implementa 
proiectul:

București-ilfov
>> București, Ilfov

Sud-Muntenia
>> Teleorman, Prahova, Călărași

nord-eSt
>> Iaşi, Suceava, Neamţ, Bacău

centru
>> Sibiu, Alba, Brașov, Mureș

Sud-eSt
>> Galaţi, Brăila, Buzău, Constanţa

gRupul ţintă 
vizat de 
proiect:

>> Persoane care au 
părăsit timpuriu şcoala 

>> Persoane în căutarea 
unui loc de muncă  

>> Șomeri

Casetă tehnică
PICAS - “Puncte de Informare, Consiliere şi Asistenţă Specializată pentru şomerii şi persoanele în căutarea 
unui loc de munca din sectorul abordat”

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor septembrie 2010

titlu proiect :  

editoR :  
contact :  

|  data publicăRii :  
Bucureşti, Str. Justinian, nr. 11A, Sector 2, cod postal 020101, România
Telefon: 021 / 212 37 62, 63, 64 | Fax: 021 / 212 37 61 | Email:office@cmc.org.ro Site: www.cmc.org.ro

>>studierea şi monitorizarea permanentă a pieţei muncii cu ajutorul căreia se vor obţine informaţii 
necesare pentru cresterea gradului de relevanţă a calificărilor persoanelor asistate faţă de dinamica 
pieţei muncii

>>realizarea unor instrumente informatice inovatoare, bazate pe standardele web, adaptate pentru a 
anticipa şi răspunde eficient la fluctuaţiile forţei de muncă din sectorul de activitate abordat.

>>acordarea unei asistenţe specializate prin intermediul personalului din centrele PICAS, pentru 
persoanele aflate în dificultatea de a-şi găsi un loc de muncă

>>abordare sectorială, orientată către ofertantul de forţa de muncă, urmărind informarea specializată, 
consilierea şi orientarea acestuia în eforturile de a (re)deveni o persoană activă.

>>calificarea, re-calificarea, perfecţionarea și certificarea unui număr important de persoane în 
calificări solicitate pe piaţa forţei de muncă din sector.

>Valoarea adăugată a proiectului 
este dată de:

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”


