
S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEŞTI 
 
 
 

A N U N Ţ   

 

  
S.C. Transport Călători Express S.A.  Ploieşti  organizează, la sediul unităţii, concurs pentru  ocuparea următoarelor 
posturi:  

 

POSTUL / Compartimentul Condiţii de ocupare 

Primitor-distribuitor/Serviciul 
Achiziții-Aprovizionare-Depozite 

2 (două) posturi 

➢ Studii medii : liceu cu diplomă de bacalaureat; 
➢ Vârstă minimă 21 ani; 
➢ Fără cazier judiciar; 
➢ Aptitudini de a lucra cu documente, aptitudini de calcul numeric 

rapid și corect; 
➢ Apt medical şi psihologic . 

 

Desfăşurarea concursului:  
1. Selectarea dosarelor şi afişarea listei candidaţilor admişi la concurs ţinând cont de îndeplinirea condiţiilor 

de ocupare – 24.08.2020; 
2. Proba scrisă se va desfăşura la sediul S.C. T.C.E. S.A., în data de  25.08.2020, începând cu ora 10,00; 
3. Afişarea rezultatelor  26.08.2020, ora 11; 
4. Depunerea eventualelor contestaţii: 26.08.2020, ora 15 ; 
5. Afişarea rezultatelor finale: 28.08.2020 . 

 

Proba de concurs, notarea acesteia şi admiterea candidaţilor 

• Probă scrisă : administrarea  unui chestionar privind testarea cunoștințelor teoretice, notat cu 100  puncte. 
Pentru a putea fi admis candidatul trebuie să obţină minim 60 puncte.  
Admiterea se face în ordinea punctajului obținut. 

Dosarul de înscriere la concurs  

Cei interesaţi vor depune la  sediul  S.C. TCE S.A. Ploieşti – Serviciul Resurse Umane, până la  data               
21.08.2020, ora 12,00  dosarul de concurs care va conţine  următoarele documente: 
 
-  Cerere pentru participarea la concurs; 
-  Actul de studii (original şi copie); 
-  Cazier judiciar (original); 
-  Actul de identitate (original şi copie). 
Candidații declarați  admiși  vor fi examinați  din punct de vedere psihologic şi medical şi trebuie să fie declarați apți  
pentru postul de primitor distribuitor. În caz contrar, nu vor putea fi angajați. 
NOTĂ: Se vor lua în considerare numai cererile întocmite cf. cerinţelor de mai sus şi depuse după data afişării 
prezentului anunţ. 
  
Bibiliografia de concurs şi relaţii suplimentare se vor solicita de la serviciul Resurse Umane. 

 


