
TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEŞTI 
 

A N U N Ţ   

Transport Călători Express S.A.  Ploieşti  organizează la sediul unităţii, concurs în vederea angajării, prin 
recrutare din sursă externă, pentru postul de de consilier în cadrul Cabinetului directorului general, pe durată 
determinată, respectiv până la 23.05.2021, după cum urmează: 
 
CONDIŢII DE OCUPARE: 

 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă; 

 Experiență în management – minim 3 ani 
 Bune cunoştinţe privind utilizarea Microsoft Office; 
 Capacitate de analiză şi sinteză, abilităţi de comunicare, atenţie la detalii, planificare şi organizare; 
 Apt medical și psihologic pentru postul de consilier. 

 
PROBELE DE CONCURS, NOTAREA ACESTORA ŞI ADMITEREA CANDIDAŢILOR 

Probele de concurs constau în interviu și probă scrisă privind testarea cunoștințelor teoretice aferente 
bibliografiei de concurs. Proba scrisă este notată cu 100 puncte. Pentru a putea fi admis candidatul trebuie să obțină 
minim 70 puncte. Va fi declarat admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj. 
 
BIBLIOGRAFIA DE CONCURS 

 Regulamentul de Organizare și Funcționare Regulamentul de Organizare și Funcționare – site TCE 
www.ratph.ro , secțiunea Despre noi 

 Legea nr. 92 / 2007 – Legea serviciilor de transport public local 

 OUG nr. 109 / 2011 – privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și  completată 
prin Legea nr. 111 / 2016. 

 OSGG nr. 600 / 2018 – privind controlul intern managerial al întreprinderilor publice. 
 
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:  

1. Verificarea dosarelor  şi afişarea listei candidaţilor admişi la concurs ţinând cont de îndeplinirea condiţiilor 
de ocupare –  15.07.2019, ora 15,00;  

2. Interviul se va desfăşura la sediul S.C. T.C.E. S.A., în data de 16.07.2019, începând cu ora 11,00;  
3. Proba scrisă se va desfășura la sediul S.C. T.C.E. S.A.,  în data de 16.07.2019, începând cu ora 13,00 
4. Afişarea rezultatelor  -  18.07.2019, ora 12,00; 
5. Depunerea eventualelor contestaţii: 18.07.2019 – până la ora 15,00;  
6. Soluționarea contestațiilor. Afişarea rezultatelor finale: 19.07.2019.  

 
DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS  
Cei interesaţi vor depune la  sediul  S.C. TCE S.A. Ploieşti – Serviciul Resurse Umane, până la  data  15.07.2019, ora 
12,00,  următoarele documente: 

- Cerere pentru participarea la concurs; 
- Curriculum vitae; 
- Actul de studii – original și copie; 
- Document din care să rezulte experiența cerută (carnet de muncă / adeverință de vechime / extras 

REVISAL) – original și copie 
- Cazier judiciar;   
- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 
- Actul de identitate – original și copie. 

Bibiliografia de concurs şi relaţii suplimentare se vor solicita de la serviciul Resurse Umane. 
 

DIRECTOR GENERAL, ŞEF SERVICIU RESURSE UMANE, 
ing. Alexandri  Nicolae ec. Claudia Slăniceanu 

 
 
 

Afişat astăzi, 08.07.2019  la următoarele locaţii : 
- uşă intrare S.R.U. / site TCE 
- registratură exterior 

http://www.ratph.ro/

