
Societatea Uzina Mecanică Cugir SA organizează, la sediul unităţii UMC I-
Centrul  de Formare Profesională,  selec ieț  pentru ocuparea a doua posturi  cu
normă întreagă, pe o perioadă determinată de 1 an:

TERMIST- TRATAMENTIST

GALVANIZATOR

ÎN CADRUL UNITĂ IIȚ  STRUCTURALE- SECTIA MUNITIE

A. Dosarul de aplica ieț  al candidaţilor va conţine următoarele:

a) Fi aș  de aplica ieț  (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  și  a  certificatului  de  calificare  (inclusiv  suplimentul
descriptiv) 

c) Documente din care să rezulte vechimea in munca (carnet de munca, adeverin eț )
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 selec ieț :

Poate participa la selec ieț  persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
 Studii:  minim  scoală profesională/  coala  de  ucenici/ș  calificare  termist-

tratamentist/ galvanizator sau similar;
 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 selec ieiț :
 

Data-limită  p nă  la  care  se  pot  depune  dosarele  deȃ
aplica ieț

15.06.2022, ora 13,00

Data selecţiei de dosare 15.06.2022, ora 13,30
Data afişării selecţiei de dosare 15.06.2022, ora 15,00
Data interviului 16.06.2022, ora 8,00
Data afişării rezultatului final al selec ieiț 16.06.2022, ora 15,00

 

http://www.umcugir.ro/


D. Competente

 capacitatea de a cunoaşte şi de a respecta documentaţia tehnică /tehnologică
şi de control necesară în activitatea curentă.

 cunoasterea aspectelor  privind  reglarea parametrilor  instalatiei  de  tratament
termic/ galvanizare

 capacitatea  de  remediere  a  defectelor  de  suprafa a  i  caracteristicileț ș
necorespunzatoare

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

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

E. Cuno tin eș ț

 func ionarea instalatiei de tratament termic/ galvanizareț
 decaparea/ degresarea suprafetelor metalice 
 pregatirea mecanica a suprafetelor metalice
 stabilirea etapelor procesului de tratament termic/ acoperiri metalice
 controlul semifabricatelor i a pieselor prelucrateș

        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.

Afi area rezultatelor se face la sediul S. UM Cugir SA, platforma UMC I- avizier, iș ș
pe site-ul UM Cugir SA


