
   

Societatea Uzina Mecanică Cugir SA organizează, la sediul unităţii  UMC I- Centrul
de  Formare  Profesională,  concurs  pentru  ocuparea  postului  cu  normă  întreagă,  pe  o
perioada determinata de 12 luni:

MAISTRU PRELUCRARI MECANICE
in cadrul Sectiei Armament – Atelier CNC

A. Dosarul de concurs al candidaţilor va conţine următoarele:
a) Cerere de înscriere la concurs; 
b) Curriculum vitae.
c) Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale;
d) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
e)  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; 

f) Dovada experienţei în domeniu (carnet de munca, adeverinta/e);
Actele prevăzute la punctul e) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării

conformităţii copiilor cu acestea.
În  cazul  documentului  prevăzut  la  lit.  c),  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 concurs:
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
 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; 

 Studii:   Scoala  de  maistri  cu  diplomă  de  absolvire,  emisă  de  instituţii  acreditate  de
Ministerul Educaţiei;

 Are minim 5  ani  experienţă în domeniul  tehnic,  dovedita cu documente justificative
(carnet de munca, adeverinte) precum si experienta in conducerea/ coordonarea unui
atelier MUCN;

 Cunostinte tehnice conform tematicii prezentate;
 Cunoştinţe de operare pe calculator (Office);
 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 25.01.2023, ora 11:00
Data selecţiei de dosare 25.01.2023, ora 13:00
Data afişării selecţiei de dosare 25.01.2023, ora 15:00
Data probei scrise 26.01.2023, ora 08:00



 
Data afişării rezultatului probei scrise 26.01.2023, ora 15:00

Data interviului 30.01.2023, ora 11:30
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

D. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

1. Desen tehnic industrial
2. Documentatia tehnica de executie
3. Limbaj tehnic de specialitate
4. Organizarea productiei
5. Particularitati constructive ale MUCN. Particularitati cinematice. Actionarea. Panouri
de comanda. Comenzi numerice ale MUCN. Programarea MUCN.
6. Prelucrarea pe MUCN
7. Stabilirea necesarului de materialele
8. Evaluarea calitatii lucrarilor executate
9. Comunicare in cadrul relatiilor de munca
10. Legi  si  norme de munca (legislatia muncii,  securitate si  sanatate in munca, PSI,
protectia mediului)


