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Societatea Uzina Mecanică Cugir SA organizează concurs pentru 
ocuparea postului: 

 

 
SEF BIROU PLAN, PRODUCTIE, LANSARE, PREGATIRE PENTRU 

APARARE, CAPACITATI 
 

 
A. Dosarul de concurs al candidaţilor va conţine următoarele: 

a) Cerere de înscriere la concurs (formularul se obtine de la Comp. FESP, BD); 
b) Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale; 
c) Curriculum vitae 
d) Scrisoare de intentie 

În cazul documentului prevăzut la lit. b), candidatul declarat admis la selecţia 
dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar, 
până la data confirmarii pe post. 

 
B. Condiţii generale şi specifice de participare la concurs: 

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
 este angajata a Societatii Uzina Mecanica Cugir SA de cel putin 3 ani 
 este absolventa de studii superioare tehnice sau economice de lunga durata sau 

similar,  absolvite cu diploma emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei 
  are minim 3 ani vechime in specialitatea studiilor (in domeniul tehnic/ 

economic); 
 are cunostinte despre functiunea de productie in cadrul societatii; 
 are temeinice cunoştinţe de operare pe calculator (Office).  
 are aptitudini de comunicare, capacitate de interrelaţionare în cadrul relaţiilor de 

muncă. 
 
C. Calendarul de desfăşurare a concursului: 

  

Data-limită pȃnă la care se pot depune dosarele de 
concurs 

15.06.2021, ora 11:00 

Data selecţiei de dosare 15.06.2021, ora 13:00 

Data afişării selecţiei de dosare 15.06.2021, ora 15,00 

Data- limită de depunere a contestaţiilor privind 
rezultatul selecţiei de dosare 

16.06.2021, ora 11,00 

Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selecţia 
de dosare 

16.06.2021, ora 14,00 

Data probei scrise 23.06.2021, ora 12:00 

Data afişării rezultatului probei scrise 23.06.2021, ora 15,00 



Data-limită de depunere a contestaţiilor privind 
rezultatul probei scrise  

24.06.2021, ora 12.00 

Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba 
scrisa 

24.06.2021, ora 15.00 

Data interviului 28.06.2021, ora 12,00 

Data afişării rezultatului final al concursului 28.06.2021, ora 15,00 

 
ATENȚIE!  
Inscrierea/ depunerea dosarului de concurs se face personal, de către candidat. 
Concursul consta în 3 etape succesive, după cum urmează:  
1. selecţia dosarelor de concurs;  
2. proba scrisă;  
3. interviul.  
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „admis” la etapa 

precedentă. 
 

D. Tematica si bibliografia  
Tematica: 

1. Criterii de apreciere a rezultatelor economice ale intreprinderii industriale 

 costuri 

 preturi 

 rentabilitate 

 eficienta economica 
 

2. Lansarea comenzilor 
 

3. Pregatirea pentru aparare, capacitati 
 

4. Metode moderne de organizare a productiei 

 programare liniară 

 metoda PERT 

 metoda CPM (metoda drumului critic ) 

 metoda „Just in Time” (J.I.T.) 
 

5. Conceptul KAIZEN – abordare practica si costuri reduse 

5.1. Kaizen si management 
5.2. Principalele sisteme kaizen 

5.3. Managementul calitatii 
5.4. Reducerea costurilor 
5.5. Standarde  

Bibliografie recomandata: 
1. Optimizarea fluxurilor de productie pentru reducerea pierderilor- Sesiunea 

stiintifica studenteasca - mai 2016- Nicusor Tarau 
2. Gemba Kaizen – O abordare practica, cu costuri reduse, a managementului – 

Editia a IV-a – Masaaki Imai – 2009 
3. Utilizarea eficienta a factorilor de productie -Revista Romana de Statistica 

Trim. I/2013 – supliment – Alina Costina Barbulescu Tudorache si Madalin 
Barbulescu Tudorache 

4. Legea securitatii si sanatatii in munca, 319/2006 si Legea 307/2006, privind 
apararea impotriva incendiilor. 

5. IL -7.1.3-01 – act. 0 – Activitatea- Pregatirea pentru aparare , capacitati 
6. IL – 8.1-01 – act. 3- Lansarea comenzilor la produse 

 


