
TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEŞTI 
 
 

A N U N Ţ   
 
 

Transport Călători Express S.A.  Ploieşti  organizează, la sediul unităţii, concurs în vederea ocupării a 
două posturi de controlor legitimații călătorii pe durată determinată (până la data de 15.08.2025, respectiv 
până la data de 11.07.2023), în cadrul Compartimentului Control Legitimaţii de Călătorie: 

 
Condiţii de ocupare:  

• studii:  minim 10 clase; 

• apt medical și psihologic pentru postul de controlor legitimații de călătorie; 

• cazier judiciar - fără antecedente penale. 
 
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. Probele sunt notate cu 100 puncte. Nota finală se calculează ca medie aritmetică a 
rezultatelor obținute la cele 2 probe. Admiterea candidaților se face în ordinea punctajului obținut. 
Bibliografia de concurs: 

- O.G.  2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 433 / 25.11.2015 privind aprobarea 

Regulamentului privind constatarea și sancționarea contravențiilor la transportul public de persoane în 
municipiul Ploiești   (www.ploiesti.ro Consiliul Local / Hotărâri Consiliul Local / Listă Hotărâri/ 25 noiembrie 
2015); 

- Traseele și rutele traseelor aferente rețelei de transport ale S.C.  TCE  S.A. Ploiești ( www.ratph.ro 
/Informații / listă trasee, informații / rute trasee); 

- Tarife la transportul public de călători în municipiul Ploiești( www.ratph.ro/ Informații / tarife bilete și 
abonamente, informații / facilități) 

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

condiţiilor de ocupare: 06.02.2023 
- Interviul se va desfăşura la sediul TCE S.A. Ploiești, în data de 08.02.2023, începând cu ora 9,00 
- Proba scrisă se va desfășura sediul TCE S.A. Ploiești, în data de 08.02.2023, începând cu ora 11,00 
- Afişarea rezultatelor  09.02.2023, ora 11,00 
- Depunerea eventualelor contestaţii: 09.02.2023 până la ora 15,00 
- Afişarea rezultatelor finale: 10.02.2023 
 
Dosarul de înscriere la concurs  

Cei interesaţi vor depune la  sediul  TCE S.A. Ploieşti – Serviciul Resurse Umane, până la  data  
03.02.2023, ora 12,00, dosarul de concurs care va conţine  următoarele documente: 

• Cerere pentru participarea la concurs – tipizată (formularul se obține de la Serviciul Resurse Umane la 
momentul depunerii cererii de participare la concurs); 

• Curriculum vitae; 

• Actul de studii (copie); 

• Cazier judiciar- original;  

• Actul de identitate (copie). 
 

Relaţii suplimentare se pot solicita de la serviciul Resurse Umane, telefon 0244 543 751, int. 240. 
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