
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 specialist în domeniul calității în cadrul 
biroului Managementul Calității, după cum urmează: 
 
CONDIŢII DE OCUPARE: 

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

 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 specialist în domeniul calității. 

 
PROBELE DE CONCURS, NOTAREA ACESTORA ŞI ADMITEREA CANDIDAŢILOR 

Proba de concurs constă în testarea cunoştinţelor teoretice de specialitate, pe baza unui 
chestionar de evaluare.  Proba este notată cu cu 100  puncte. Punctajul minum necesar pentru admitere 
este de 70 puncte. Va fi declarat câștigător candidatul care a obținut cel mai mare punctaj.  
 
DESFĂŞURAREA CONCURSULUI:  

1. Depunerea dosarului de înscriere la concurs: termen limită    18.06.2019, ora 12,00;   
2. Verificarea dosarelor  şi afişarea listei candidaţilor admişi la concurs ţinând cont de îndeplinirea 

condiţiilor de ocupare   18.06.2019;  
3. Testarea cunoștințelor de specialitate - în data de 19.06.2019, ora 12,00 
4. Afişarea rezultatelor   20.06.2019; 
5. Depunerea eventualelor contestaţii: 20.06.2019 – ora 13,00;  
6. Soluționarea contestațiilor. Afişarea rezultatelor finale: 21.06.2019. 

 
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,    ora 12,00 următoarele documente: 

 Cerere pentru participarea la concurs - tipizată; 

 Curriculum vitae; 

 Actul de studii (copie și original) ; 

 Cazier judiciar;  

 Adeverință medicală eliberată de medicul de familie ( apt angajare); 

 Act de identitate( copie și original). 
NOTĂ: Se vor lua în considerare numai cererile întocmite cf. cerinţelor de mai sus şi depuse după 

data afişării prezentului anunţ. 

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


