
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 economist în cadrul Serviciului Tarife-Vânzări-Decont subvenții, pe durată determinată, respectiv până la data 
de 27.12.2022: 
 

Condiţii de ocupare:  
➢ Studii superioare economice; 
➢ Apt medical şi psihologic;  

 

Proba de concurs, notarea acesteia şi admiterea candidaţilor: 
Proba scrisă: constă în testarea cunoștințelor teoretice prin administrarea unui chestionar notat cu 100  

puncte. Pentru a putea fi admis,  candidatul trebuie să obţină minim 60 de puncte. Va fi declarat admis candidatul cu 
punctajul cel mai mare. 
 

 

Bibliografia:  
➢ Legea nr.92 / 10.04.2007 a serviciilor publice de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu 

modificările și completările ulterioare. 

➢ Regulamentul de acordare a facilităților la transportul public de călători pentru categoriile beneficiare de 

reduceri / gratuități de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Ploiești, aprobat conform HCL nr.503 / 

2015 (download HCL 503) cu modificările și completările ulterioare. 

➢ Tarife si facilități la transportul public de călători în Municipiul Ploiești (www.ratph.ro sectiunea  informatii). 

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

ocupare: 20.04.2022, ora 11,00; 

- Proba scrisă se va desfăşura la sediul TCE Ploiești, în data de  28.04.2020, începând cu ora 9,00; 

- Afişarea rezultatelor: 02.05.2022, ora 11,00; 

- Depunerea eventualelor contestaţii: 02.05.2022, ora 15,00; 

- Afişarea rezultatelor finale: 03.05.2020. 

Dosarul de înscriere la concurs: 

Cei interesaţi vor depune la  sediul TCE  Ploieşti – REGISTRATURĂ, până la  data  18.04.2022, ora 12,00  
dosarul de concurs care va conţine  următoarele documente: 

-  Cerere pentru participarea la concurs (download formular); 
-  Curriculum vitae;  
-  Actul de studii (copie); 
-  Actul de identitate (copie). 

 
 
 

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

https://www.ratph.ro/facilitati%20transport.pdf
http://www.ratph.ro/
https://www.ratph.ro/cerere%20participare%20la%20concurs.pdf

