
 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  
următoarelor posturi: 
 

POSTUL / 

Compartimentul 
Nr. posturi Condiţii de ocupare 

FOCHIST 
SERVICIUL TEHNIC 

INVESTIȚII  -
ADMINISTRATIV 

1 (un) post  - durată 
nedeterminată 

 Studii medii 

 Autorizație ISCIR – fochist, clasa A( cel puțin grupa 1) 

 Apt medical şi psihologic pentru lucru la înălțime și lucru 
în timpul nopții 
 

ELECTRICIAN 
SERVICIUL TEHNIC 

INVESTIȚII  -
ADMINISTRATIV 

1 (un) post  - durată 
nedeterminată 

 Studii medii 

 Calificare în domeniul postului 

 Apt medical şi psihologic pentru lucru la înălțime și lucru 
în timpul nopții 

 

Probele de concurs, notarea acestora şi admiterea candidaţilor pentru FOCHIST: 

 Interviu: constă în examinarea de către comisia de concurs,  a cunoștințelor teoretice ale candidaților privind 

funcționarea cazanelor de abur și apă fierbinte; proba se desfăşoară la sediul societății şi este notată cu 100 

puncte. Proba are pondere 50 % în nota finală. 

 Proba 1:  constă în parcurgerea unei probe de lucru  în cadrul  centralei termice a societății; proba este notată cu 

100 puncte și are pondere 50 % în nota finală. 

Probele de concurs, notarea acestora şi admiterea candidaţilor pentru ELECTRICIAN: 

 Interviu: constă în examinarea de către comisia de concurs,  a cunoștințelor teoretice de specialitate ale 

candidaților; proba se desfăşoară la sediul societății şi este notată cu 100 puncte. Proba are pondere 50 % în nota 

finală. 

 Proba 1:  constă parcurgerea unei probe de lucru  în cadrul Serviciului Tehnic Investitii - Administrativ,  ; proba 

este notată cu 100 puncte și are pondere 50 % în nota finală. 

Desfăşurarea concursului: 

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

ocupare – 18.02.2019 

2. Interviul pentru postul de fochist  se va desfășura sediul TCE S.A. Ploiești, în data de 19.02.2019, începând cu ora 

9,00 

3. Interviul pentru postul de electrician se va desfășura sediul TCE S.A. Ploiești, în data de 19.02.2019, începând cu 

ora 11,00 

4. Proba 1 se va desfăşura la sediul TCE S.A. Ploiești, în data de 20.02.2019, începând cu ora 9,00 pentru fochist 

5. Proba 1 se va desfăşura la sediul TCE S.A. Ploiești, în data de 20.02.2019, începând cu ora 11,00 pentru electrician 



6. Afişarea rezultatelor 21.02.2019, ora 12,00 

7. Depunerea eventualelor contestaţii: 21.02.2019 până la ora 14,00 

8. Afişarea rezultatelor finale: 22.02.2019 

 

Dosarul de înscriere la concurs  

Cei interesaţi vor depune la  sediul  TCE S.A. Ploieşti – Serviciul Resurse Umane, până la  data  15.02.2019, ora 

12,00, dosarul de concurs care va conţine  următoarele documente: 

 Cerere pentru participarea la concurs - tipizată; 

 Curriculum vitae 

 Actul de studii - (original şi copie); 

 Autorizatia ISCIR - (original şi copie) pentru postul de fochist; 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor fi examinaţi din punct de vedere psihologic şi medical şi trebuie să fie declaraţi 

apţi pentru fochist/electrician– lucru la înălțime și lucru în timpul nopții. 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. 

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

 

 

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

 
 
 
 
 

Afişat astăzi, 04.02.2019 la următoarele locaţii : 
 

-Registratură - exterior      
-uşă intrare S.R.U. 

-avizier STIA 
  

 


