
ANUNȚ
           

Societatea Uzina Mecanică Cugir SA organizeaza, selecție pentru ocuparea
unui post cu normă întreagă, pe o perioadă determinată de 1 an:

RECTIFICATOR
ÎN CADRUL UNITĂȚII STRUCTURALE

ATELIER SCULĂRIE

A. Dosarul de aplicație al candidaţilor va conţine următoarele:

a) Fișa de aplicație (formularul se poate ridica de la Comp. Formare, Evaluare Selectie de
Personal, BD sau descărca de pe site www.umcugir.ro (sectiunea CARIERĂ- APLICĂ);

b) Copia diplomei de studii, a certificatului de calificare (inclusiv suplimentul descriptiv) 
c) Documente din care să rezulte vechimea in meserie (carnet de munca, adeverințe)
d) Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
e) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
f) Copie carte de identitate

Actele prevăzute la punctele b) si c)  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la lit. d), 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
angajării.

B. Condiţii generale şi specifice de participare la selecție:

Poate participa la selecție persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
 Studii: minim școală profesională, calificare rectificator sau similar;
 Vechime in practicarea meseriei de rectificator: min. 5 ani;
 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;

 Nu are antecedente penale;
 Aptitudini  de comunicare,  capacitate de interrelaţionare în  cadrul  relaţiilor  de

muncă.

C. Calendarul de desfăşurare a selecției:
 

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

03.06.2022, ora 15,00

Data selecţiei de dosare 06.06.2022

Data afişării selecţiei de dosare 06.06.2022, ora 15,00

Data probei practice 15.06.2022, ora 08,00

Data afişării rezultatului final al selecției 16.06.2022

 

http://www.umcugir.ro/


Selectia candidatilor, se va face exclusiv prin sustinerea unei probe practice
conform calendarului. De la data afisarii selectiei de dosare, este necesar un termen
de aprox. 5 zile pentru formalitatile de acces pe platforma UMC II.

D. Competente

 competenta de a executa lucrări pe mașini de rectificat exterior și plan.
 capacitatea de a cunoaşte şi de a respecta documentaţia tehnică /tehnologică şi

de control necesară în activitatea curentă.
  capacitatea de a identifica, de a alege şi de a monitoriza parametrii regimului de

aşchiere/ tehnologici în funcţie de procedeul ales, materialele care se utilizează şi
echipamentul existent.

 capacitatea  de  a  identifica  defectele  apărute  la  piesele  prelucrate  sau  la
echipamentele folosite 

 rigurozitatea,  corectitudinea  şi  acurateţea  cu  care  respectă  prescripţiile
tehnologice

 spiritul de observaţie, vigilenţa, responsabilitatea cu care efectuează verificarea
calităţii execuţiei

 spiritul de observaţie, rigurozitatea, conştiinciozitatea cu care respectă normele
de securitate şi prevenire riscuri, de protecţia mediului.

E. Cunoștințe

 procedee de prelucrare prin aşchiere
 procesul de rectificare
 noţiuni de desen tehnic, de interpretarea sistemului de toleranţe
 citirea desenelor de execuţie, a fişelor tehnologice, a planurilor de operaţii
 tipuri de mașini şi echipamente de rectificat şi caracteristicile funcţionale specifice
 prevederile  standardelor  tehnice,  normelor  şi  normativelor  în  vigoare  specifice

proceselor de rectificare
 noţiuni de bază despre materiale, simbolurile acestora, caracteristici şi mod de

comportare
 defectele  ce  pot  apărea  în  timpul  operaţiilor  de  rectificare,  cauzele  care  le

generează şi modul de eliminare a acestora
 documentele specifice de realizare a calităţii lucrărilor de rectificare
 utilizarea şi întreţinerea SDV-urilor, echipamentelor din dotare
 tipuri de aparate de măsură şi control, modul de utilizare a acestora
 proceduri de întreţinere a utilajelor, SDV-urilor şi echipamentelor din dotare

        ASPECTE GENERALE PRIVIND PROCESUL DE DERULARE A CONCURSULUI:

Dosarele  de  candidatură  incomplete,  care  nu  se  conformează  cerinţelor  mai  sus
precizate, sau care au fost depuse după data limită de depunere a candidaturii, vor fi invalide
şi nu vor fi supuse verificării eligibilităţii.

Afișarea rezultatelor se face la sediul S. UM Cugir SA, platforma UMC II- avizier, și
pe site-ul UM Cugir SA

            


