
 
 
 
 
 
 
 
ANUNT, 

 
TERMO CALOR CONFORT SA scoate la concurs în vederea angajării următoarele 

posturi: 

- Lacatuş mecanic – 2 posturi 

 

Documentaţia privind sarcinile de bază ale postului, cerinţele, tematica, datele şi 

condiţiile de desfăşurare ale concursului de selecţie se pot solicita de la sediul 

societăţii, str. Calea Bucureşti, bloc U4-mezanin, Serviciul Resurse Umane Organizare 

Arhivă, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 – 16:00 până în data de 24.05.2021, tot 

până la această dată se vor depune şi dosarele candidaţilor. 

Concursul se va desfăsura în data de 25.05.2021 orele 10:00 la sediul societatii. 

Relatii suplimentare la tel.0729980503. 

 



 

 

Documente necesare la concursul din data de 25.05.2021 in vederea ocuparii 

postului de Lacatus mecanic 

 

 

 

A. Condiții generale și specifice pentru participare la concurs : 

1. Condiții generale: 

- cunoaşterea limbii romane; 

- nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare; 

- apt din punct de vedere medical; 

 

 

B. Pentru postul de Lacatus mecanic  

- învățământ  obligatoriu și studii în domeniul mecanic atestate prin diploma sau certificat 

de absolvire şi atestare pentru lacatus mecanic; 

- cunostinte teoretice în domeniul lacatuseriei; 

- apt din punct de vedere medical ; 

 

C. Documente necesare pentru depunerea candidaturii: 

 • Cerere de participare la concurs;  

 • Curriculum vitae (CV);  

        • Cazier judiciar;  

       • Copii dupa acte de studii, copie după autorizaţie sau atestate acolo unde este cazul ;  

       • Copie act identitate;  

           • Adeverinţă de la medicul de familie apt din punct de vedere medical pentru ocuparea    

postului; 

  • Copie carnet de muncă  şi/sau adeverinţă de vechime în muncă (după caz); 

 •  Decizia de la ultimul loc de muncă (după caz) . 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

      
TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE OCUPAREA 

POSTULUI  DE  LĂCATUŞ  MECANIC – 2021 
 
 

1.  Lǎcǎtuşerie generalǎ mecanicǎ: 
Montarea asamblarilor nedemontabile 
Montarea asamblarilor demontabile 
Montarea conductelor si armaturilor 
Montarea mecanismelor cu miscare de rotatie 
Montarea transmisiilor si cuplajelor 
Montarea mecanismelor cu miscare de translatie 
Montarea mecanismelor de transformare a miscarii 
Echilibrarea pieselor si ansamblurilor in miscare de rotatie 
Montarea generala 
Controlul tehnic si incercarea lucrarilor de montare 
Exploatarea si intretinerea utilajelor 
Repararea utilajelor 
Modernizarea utilajelor 

2. Atribuţiuni de serviciu pentru lacatus mecanic. 
3. Legea 319/2006 – securitatea şi sănătatea în muncă 

 
 
Bibliografie pentru lǎcǎtuş mecanic: 

1. Manualul lacatusului-ing.Constantin Iordan 
2. Manualul lacatusului montator –Gh.Tanase 
2. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă (nr.319/2006) şi normele metodologice de 
aplicare a legii nr.319/2006 
3. Fişa post lǎcatuş mecanic. 

 


