
PENTRU OCUPAREA POSTULUI 

Conducator auto transport rutier de marfuri (cod COR 833201)

 (contract de muncă pe o perioadă determinată de 12 luni, cu perioadă de probă
conform legislaţiei muncii)

PROFILUL CĂUTAT AL CANDIDATULUI: 

a) buna reputatie la nivel personal si profesional;
b) atitudine cooperanta si civilizata fata de personalul cu care intra in contact;
c) spirit de echipa, orientare spre rezultate;
d) disponibilitate pentru deplasari externe in interes de serviciu;
e)  flexibil, rezistent la stres, abordare confidentiala, eficient in situatii de criza, disponibil

pentru a lucra peste program.

SARCINI SPECIFICE POSTULUI:

a) urmareste si asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de transport pentru 
mijloacele din dotare;

b) asigura alimentarea autovehiculului cu carburant, dar si igienizarea acestuia;
c) raspunde de intretinerea si utilizarea autovehiculului, urmarind efectuarea la timp a 

reviziei tehnice;
d) participa la deplasarile interne/ externe in interes de serviciu.

CERINŢE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 CONDIŢII GENERALE:
a) apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei (starea de sănătate

este atestată pe bază de examen medical de specialitate);
b) să prezinte garanţiile morale necesare exercitării atribuţiilor avute în vedere (cum

ar  fi,  dar  nu  limitativ:  să  nu  fi  fost  condamnat  definitiv  pentru  săvârşirea  unei
infracţiuni, să nu fi  fost concediat din motive imputabile în ultimii 5 ani);

 CONDIŢII SPECIFICE:
a) absolvent  de liceu cu diploma de bacalaureat
b) detine permis de conducere categoria B; C

1

https://www.rubinian.com/cor_6_ocupatia_detalii.php?id=833201


c) constituie avantaj permis de conducere categoria CE;
d) experiența profesională ( șofer )  minim 1 an;
e) apt din punct de vedere medical si psihologic;

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CANDIDATURĂ:

 fisa de aplicație / fişa de înscriere la examen / concurs (se obţine de la sediul S. UM
Cugir SA- Comp. Formare, Evaluare, Selecţie de Personal, BD sau de pe site-ul S.
UM Cugir SA www.umcugir.ro, secţiunea CARIERA - Aplica);

 CV în format Europass;

 copia actului de identitate al candidatului;

 copia diplomei de bacalaureat

 copia carnetului de conducere

 certificat de cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere privind antecedentele
penale

 documente  care  să  ateste  vechimea  în   muncă  pentru  dovedirea  experienţei
profesionale;

 alte documente/ atestate/ avize care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de înscriere la
concurs, dacă este cazul.

Toate  documentele  se  vor  depune  la  sediul  S.  UM  Cugir  SA  –  Comp.  Formare,
Evaluare, Selecţie de Personal, conform calendarului de concurs.

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.

Afisarea rezultatelor se face la sediul S. UM Cugir SA, platforma UMC I- avizier, si pe
site-ul UM Cugir SA

Candidaţii  nemulţumiţi  de modul de organizare a concursului  sau care constată că
procesul de facilitare a concursului afectează în mod direct egalitatea de şanse, de tratament
şi libertatea de exprimare a acestora, pot depune sesizări sau reclamaţii la Comp. Formare,
Evaluare,  Selecţie  de  Personal,  BD.  Depunerea  sesizărilor/  reclamaţiilor  nu  afecteaza
derularea  probelor  de  concurs,  iar  Comisia  de  soluţionare  a  Contestaţiilor  va  răspunde
acestora în cel mai scurt timp posibil (maxim 15 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora).

Fiecare candidat are dreptul de a contesta propriile rezultate, în termen de maximum
24 de ore de la primirea rezultatului probei, conform calendarului activitatilor.
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Nr.
crt.

Acţiune
Perioadă de
desfăşurare

Observaţii Responsabili

1.
Depunere 
dosare 
candidatură

14.06-
24.06.2022,

ora 1100

Se face doar la sediul S. UM 
Cugir SA – Comp. Formare, 
Evaluare, Selecţie de 
Personal, BD

Candidaţi

2.
Verficare 
eligibilitate. 
Afisare rezultate

24.06.2022
Se face de către Comisia de 
recrutare şi selecţie

Comisia de
recrutare şi

selecţie

3.
Interviu socio-
profesional

30.06.2022

 ora 10,00

Se face de către Comisia de 
recrutare şi selecţie

Comisia de
recrutare şi

selecţie

8. Afişare rezultate

30.06.2022,

 pana la ora
15,00

Responsabili: Comisia de 
recrutare şi selecţie

Secretar

Comisia de
recrutare şi

selecţie

9.
Oferta de 
angajare

04.07.2022

Se prezintă candidatului 
câştigător, iar după depunerea 
integrală a documentelor de 
angajare,  se semnează 
contractul de muncă şi fişa 
postului.

Specialistul cu
atribuţii specifice

din cadrul ISAGRU

În cazul în care calendarul activităţilor de concurs va suferi modificări, acestea vor fi postate
în timp util pe site-ul Societăţii UM Cugir  SA.

Informaţii suplimentare la telefon: 0258 751 991 int. 530.
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