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

OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE
ÎN CADRUL UNITATII STRUCTURALE
COMPARTIMENT ARHIVA

a)
b)
c)

d)
e)

A. Dosarul de concurs al candidaţilor va conţine următoarele:
Cerere de înscriere la concurs;
Fisa de inscriere la concurs (Formular 1 IMC 6.1.-01)
Copia diplomei de studii sau adeverinţă în original (aflată în termenul legal de
valabilitate) care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului
scos la concurs, precum şi foaia matricolă;
Copia CI
Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale

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 adeverintei eliberata de medicul de familie
 Studii: studii liceale absolvite (12- 13 clase).
 Cunoştinţe de operare pe calculator (Office, Excel).
 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
Data selecţiei de dosare
Data afişării selecţiei de dosare
Data- limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul
selecţiei de dosare

29.07.2022, ora 11,00
29.07.2022, ora 11,30
29.07.2022, ora 14,00
01.08.2022, ora 11,00

Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selecţia de
dosare

01.08.2022, ora 14,00

Data probei scrise
Data afişării rezultatului probei scrise
Data-limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul
probei scrise

18.08.2022, ora 10,00
18.08.2022, ora 15,00
19.08.2022, ora 11,00

Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisa
19.08.2022, ora 15.00
*
22.08.2022, ora 10,00
Data interviului
Data afişării rezultatului final al concursului
22.08.2022, ora 15,00
 Vor fi admisi la interviu doar candidatii care au promovat proba scrisa

D. Tematica si bibliografia
Tematica:
1. Constituirea si administrarea arhivei
2. Stabilirea valorii practice a documentelor
3. Activitati de conservare a arhivei in depozit
4. Valorificarea informatiilor din documente (culegere date, introducere date,
prelucrare date). Intocmirea documentelor.
5. Arhivarea electronica a documentelor (scanare, organizare/ arhivare electronica,
generarea si manipularea textelor, tabelelor si imaginilor)
6. Utilizarea aplicatiilor Microsoft Word si Microsoft Excel

Bibliografie recomandata:
1. Cerinţe legislative specifice:
Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Procedura operationala privind intocmirea si eliberarea adeverintelor de catre
Compartiment arhiva (PO- 1018.01 editia I, Revizia 0/ 01.10.2021)
3. Cerinte privind aplicatiile Microsoft Word si Excel:
- Formatarea documentelor
- Formatarea textului, paragrafelor, antetelor si subsolurilor
- Copierea, mutarea si stergerea unui text
- Gasirea unui text si inlocuirea lui
- Formatarea caracterelor
- Formatarea paragrafelor
- Lucrul cu tabele
- Gestionarea datelor din foile de calcul
- Formule si functii
- Vizualizarea si formatarea foii de calcul si a registrului
Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0258751991 int.530 –
Comp. Formare, Evaluare, Selectie de Personal

