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Ministerul Cercetării şi Inovării :: www.research.gov.ro (2020/01/12 09:22)
Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare Instalaţii de interes naţional ... Rezultatele
evaluării proiectelor din planul sectorial 2017 . Rezultatele evaluării ofertelor privind atribuirea,
contractarea şi ﬁnanţarea a 9 proiecte din ... Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologică
pentru Construcții de Mașini - ICTCM ...
Comitete sectoriale – Autoritatea Națională pentru Caliﬁcări (2020/01/09 05:50)
COMITETE SECTORIALE Asociația Națională a Comitetelor Sectoriale din România, Soseaua
Giurgiului nr.14, etj 2, ap. 4, sector 4, Bucuresti, cod postal 040671 Telefon/Fax 021 311 53 75
E-mail ancsr.buc@gmail.com Protocol de colaborare ANC - ANCSR
Ministerul Cercetării şi Inovării :: www.research.gov.ro (2020/01/08 13:37)
Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare Instalaţii de interes naţional ... SC Institutul
de Cercetare și Proiectare Tehnologică pentru Construcții de Mașini SA- ICTCM București: ...
Proiecte din planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Educației și Cercetării
Științiﬁce ﬁnalizate sau aﬂate în derulare ...
Comitetul Sectorial din Construcții de Mașini - cnred.edu.ro (2020/01/05 13:33)
Comitetul Sectorial din Construcții de Mașini PICAS ID 126134 - cmc.org.ro (2019/12/25 22:36)
Scopul acestei activități este de a stimula dezvoltarea unui spatiu deja existent dedicat întâlnirii
între cererea și oferta de forță de muncă din sectorul de construcții: www.picas.ro – singurul
portal de recrutare din România dedicat ...
"PICAS te angajează în construcții" | Suceava News Online (2020/01/03 09:25)
Asociația Romana a Antreprenorilor de Construcții - ARACO, alături de partenerii săi, Fundatia
Casa de Meserii a Constructorilor, Federaţia Generală a ... Fundatia Casa de Meserii a
Constructorilor, Federaţia Generală a Sindicatelor "FAMILIA" și Comitetul Sec. Actualizat în urmă
cu 9 ore. Contact;
PICAS ID 126134 - cmc.org.ro (2019/12/25 22:36)
Scopul acestei activități este de a stimula dezvoltarea unui spatiu deja existent dedicat întâlnirii
între cererea și oferta de forță de muncă din sectorul de construcții: www.picas.ro – singurul
portal de recrutare din România dedicat exclusiv sectorului. Mai multe locuri de muncă
publicate prin intermediul portalului este ...
Atestarea experienței profesionale | Programe de evaluare ... (2019/11/29 23:28)
Programe autorizate de evaluare și certiﬁcare a competențelor profesionale ce se adresează
persoanelor cu experiență în domeniu care nu dețin dovada caliﬁcării. Programe (examene)
ﬁnalizate cu certiﬁcate recunoscute atât la nivel național cât și internațional.
PPTT | ACORD SECTORIAL privind negocierea și contractarea ... (2019/11/25 01:15)
Procedura de evaluare se stabilește prin contractul colectiv de muncă pe unitate conform
standardelor ocupaționale existente aprobate de Comitetul Sectorial din Construcții, precum și
prin regulamentul intern al unității. Art. 19 Contractul individual de muncă , poate înceta din
inițiativă salariatului prin demisie.
Programe de evaluare → INSTALATOR ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ȘI GAZE (2019/11/13 23:26)
Programul este autorizat A.N.C. (Autoritatea Naţională pentru Caliﬁcări) și avizat de către
Comitetul Sectorial din Construcții, România. CUI SE ADRESEAZĂ: Programul de evaluare se
adresează tuturor persoanelor care: - doresc să obţină caliﬁcarea de INSTALTOR încălzire
centrală și gaze;
Acasa||Pagina principala (2019/10/27 18:38)
În cadrul proiectului PICAS te angajează în construcții – ID: POSDRU/125/5.1/S/126134, începe
pe data de 09 martie 2015, în orașul Oradea, cursul de Mașinist la mașini pentru terasamente.
Acest curs este GRATUIT și se adresează șomerilor din construcții.
IMI PQ NET România - https://www.cnred.edu.ro/imipqnet/
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