
Societatea  Uzina  Mecanică  Cugir  SA organizează,  la  sediul  unităţii  UMC I-
Centrul de Formare Profesională, concurs pentru ocuparea unui post cu normă întreagă:

SEF BIROU APROVIZIONARE 

A. Dosarul de concurs al candidaţilor va conţine următoarele:
a) Cerere de înscriere la concurs;
b) Fisa de inscriere la concurs;
c) Curriculum vitae europass;
d) Copia  diplomei  de  studii  sau  adeverinţă  în  original  (aflată  în  termenul  legal  de

valabilitate) care să ateste absolvirea studiilor superioare economice necesare pentru
ocuparea postului scos la concurs, precum şi foaia matricolă; 

e) Copia CI;
f) Certificat  de  cazier  judiciar  sau  o  declaratie  pe  propria  raspundere  ca  nu  are

antecedente penale;
g) Copia  carnetului  de  muncă  sau,  după  caz,  o  adeverință  care  să  ateste  activitatea

desfășurată,  vechimea  în  muncă,  în  specialitate,  însoțite  de  originale  pentru
confirmare;

B. Condiţii generale şi specifice de participare la concurs:
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
 Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în

baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie
 Studii: studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei;
 Foarte bune cunoştinţe de operare pe calculator (MS Office)
 Cunoasterea limbii engleze: scris si vorbit -  nivel mediu
 Aptitudini de comunicare, capacitate de interrelaţionare în cadrul relaţiilor de muncă.
 Experienta profesionala – minim 2 ani in domeniul economic.

C. Calendarul de desfăşurare a concursului:
 
Data-limită pȃnă la care se pot depune dosarele de concurs 25.01.2023, ora 11:00
Data selecţiei de dosare 25.01.2023, ora 12:00
Data afişării selecţiei de dosare 25.01.2023, ora 15:00
Data probei scrise (legislatie, Microsoft Office, Lb. engleza) 26.01.2023, ora 8:00
Data afişării rezultatului probei scrise 26.01.2023, ora 15:00
Data interviului* 30.01.2023, ora 10:00
Data afişării rezultatului final al concursului 30.01.2023, ora 15,00
Contestatii 31.01.2023, ora 15:00
Rezultat contestatii 01.02.2023, ora 15:00

*Vor fi admisi la interviu doar candidatii care au promovat proba scrisa. Rezultatele
vor fi afisate pe site cf. Calendarului.

D. Bibliografia si cerintele privind aplicatiile Microsoft Office

1. Cerinte legislative specifice:



 
 Legea 227/2015 actualizata privind Codul Fiscal ( Titlul VII)
 Legea nr 98/2016 – privind achizitiile publice – actualizata;
 Hotărârea Nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului cadru din 
Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice -actualizata;
 Ordin 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

2. Norme interne privind procesul de aprovizionare ( se pot obtine de la Comp. FESP, BD)

 Controlul produsului aprovizionat – IMC 8.4.2-00 – Act. 3
 Procesul de aprovizionare – PMC – 8.4-00 – Act. 4
 Procesul de aprovizionare, evaluarea și selectarea furnizorilor -  IMC – 8.4 -00 Act. 3

3.Cerinte privind aplicatiile Microsoft  Office (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, Baza de date
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