
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  unui post de 
controlor financiar  în cadrul compartimentului Control Financiar de Gestiune, după cum urmează: 
 
Condiţii de ocupare:  

➢ Studii superioare în domeniul economic; 
➢ Vechime în specialitate minim 2 ani; 
➢ Cazier judiciar fără antecedente penale; 
➢ Apt medical şi psihologic. 

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

– 05.10.2020; 
2. Proba scrisă se va desfăşura la sediul TCE Ploiești, în data de  06.10.2020, începând cu ora 10,00; 
3. Afişarea rezultatelor  07.10.2020, ora 11,00; 
4. Depunerea eventualelor contestaţii: 07.10.2020, ora 15,00; 
5. Afişarea rezultatelor finale: 08.10.2020. 

 

Probele de concurs, notarea acestora şi admiterea candidaţilor 

• Probă scrisă : constă în examinarea de către comisia de concurs, pe baza unui chestionar structurat, a cunoștințelor 
candidaților în ceea ce privește cunoștințele de specialitate. Proba este notată cu 100 puncte.  Admiterea se face în 
ordinea punctajului obținut. 

 

 Bibliografia: 

• H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului 
financiar de gestiune; 

• Legea nr. 82/1991 (republicată) - Legea contabilităţii; 

• Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și 
situațiile financiare anuale consolidate; 

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

• Legea nr. 53/2003 (republicată) privind Codul Muncii; 

• Decretul nr. 209/1976 – pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă; 

• Ordinul M.E.F. nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile; 

• Legea nr. 22/1969 – cu toate  modificările - privind  angajarea  gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea  în 
legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici 

• Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor 
de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii; 

• Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada 
delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului; 

• Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

• Ordinul nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii  bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor 
economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv. 
 

Dosarul de înscriere la concurs  

Cei interesaţi vor depune la  sediul TCE  Ploieşti – Serviciul Resurse Umane, până la  data  02.10.2020, 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); 
-  Dovada privind vechimea în specialitate; 
-  Cazier judiciar - original; 
-  Actul de identitate (original şi copie). 
 

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


