Societatea Uzina Mecanică Cugir SA organizează, la sediul unităţii UMC ICentrul de Formare Profesională, concurs pentru ocuparea a doua posturi cu normă
întreagă, pe durată determinată de 12 luni:

SUDOR
ÎN CADRUL UNITATII STRUCTURALESectia Mecano Energetic si Management Energetic
A. Dosarul de concurs al candidaţilor va conţine următoarele:
a) Cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului unitatii;
b) Copia actului de identitate;
c) Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care certifica
efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta
indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitat;
d) Carnetul de munca sau, dupa caz, adeverinte care atesta vechimea in munca, in
meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) Declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverinta care atesta starea de
sanatate contine in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in
formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;
g) Curriculum vitae;
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii vor fi prezentate şi în
original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarul de concurs se depune la sediul S. UM Cugir SA, Comp. Formare,
Evaluare, Selecţie de personal pȃnă la data de 10.10.2018, ora 1000
B. Condiţii generale şi specifice de participare la concurs:
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
 Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată
în baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitătile
medicale sanitare abilitate;
 Are minim 2 ani experienta in activitate ( avantaj in sudura in confectii metalice);
 Studii: certificate de calificare/atestat/diploma - sudor;
 Temeinice cunostinte profesionale: Sudor si debitator (electric+ argon);
 Abilitati in confectii metalice/lacatuserie/lucrul la inaltime- constituie avantaj;
C. Calendarul de desfăşurare a concursului:
Data-limită pȃnă la care se pot depune dosarele de
10.10.2018, ora 1000
concurs
Data selecţiei de dosare
10.10.2018, ora 1100
Data afişării selecţiei de dosare
10.10.2018, ora 1500
Contestatii
pana la 11.10.2018, ora 1300
Examen scris
15.10.2018, ora 1000
Contestatii examen scris
pana la 15.10.2018, ora 1500
Interviu
17.10.2018, ora 1000

Bibliografia este afisata la sediul administrativ al Societatii Uzina Mecanica Cugir SA si
pe site-ul S UM Cugir SA, www.umcugir.ro
Relatii suplimentare la telefon 0258751991, interior 530.

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE
SUDOR
1. Sudura si debitarea materialelor*
2. Legea securitatii si sanatatii in munca 319/14.07.2006;
3. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor.
*

Bibliografie recomandata: Tehnologia prelucrarii metalelor, cap. 4., Editura
didactica si pedagogica, Bucuresti 1979/ Utilajul si tehnologia lucrarilor
mecanice, partea a treia, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti 1987

