
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 postului de:  

EXPERT  ACHIZIŢII  PUBLICE / Serviciul  Achiziţii Aprovizionare Depozite 
Condiţii de ocupare: 

 Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor inginerești sau juridice; 

 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 expert achiziții publice. 

 
Desfăşurarea concursului:  

 Proba scrisă se va desfăşura la sediul S.C. T.C.E. S.A., în data de 19.06.2019, începând cu ora 
10,00; 

 Afişarea rezultatelor  20.06.2019; 
 Depunerea eventualelor contestaţii:  20.06.2019, ora 13,00 ; 
 Afişarea rezultatelor finale:  21.06.2019. 

 
Probele de concurs, notarea acesteia şi admiterea candidaţilor 

1. Testarea cunoştinţelor practice și a abilităților privind procesarea textelor, calculul tabelar,  
utilizarea poștei electronice și a Internetului.  Proba se desfășoară exclusiv la calculator, este 
notată cu cu 100  puncte și are pondere 20 % în nota finală. 

2. Testarea cunoștințelor teoretice prin administrarea unui chestionar. Proba se desfășoară în scris, 
este notată cu 100  puncte și are pondere 80 % în nota finală. 

Nota finală  se calculează prin media aritmetică a punctajelor celor două probe, iar pentru a fi admis  
candidatul trebuie să obţină minim 70 de puncte. 
 
Dosarul de înscriere la concurs  

Cei interesaţi vor depune la  sediul  S.C. TCE S.A. Ploieşti – Serviciul Resurse Umane, până la  data                
18.06.2019, dosarul de concurs care va conţine  următoarele documente: 

- Cerere pentru participarea la concurs - tipizată; 
- Curriculum vitae; 
- Actul de studii – original și copie; 
- Cazier judiciar;   
- Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie( apt angajare); 
- Actul de identitate – original și copie. 

În procesul de selecție se vor avea în vedere numai cererile de participare la concurs depuse în 
termenul prezentului anunț.  

 
Tematica, bibiliografia de concurs şi relaţii suplimentare se vor solicita de la serviciul Resurse Umane. 

 
 


