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A N U N Ţ   

 
 

Transport Călători Express S.A.  Ploieşti  organizează, la sediul unităţii, concurs în vederea ocupării  
următoarelor posturi în cadrul Serviciului IT, pe durată nedeterminată: 

- Tehnician (mentenanţă echipamente) = 1 post 
- Electronist = 1 post 

 

Condiţii de ocupare: 

• Studii: 
- Pentru  tehnician (mentenanţă echipamente): liceu în domeniul tehnic;  
- Pentru electronist: studii medii (minim şcoală profesională şi calificare în domeniul postului). 

• Abilități practice, îndemânare, capacitate de analiză şi sinteză, abilităţi de comunicare, atenţie la 
detalii; 

• Apt medical și psihologic.  
 

Probele de concurs, notarea acestora şi admiterea candidaţilor: 

• 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 practică:  constă în parcurgerea unei probe de lucru; proba este notată cu 100 puncte și are 
pondere   50 % în nota finală. 

 

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

condiţiilor de ocupare 10.02.2021, ora 13,00; 
- Interviul se va desfăşura la sediul S.C. T.C.E. S.A., în data de 11.02.2021, începând cu ora 10,00;  
- Proba practică se va desfăşura în data de 11.02.2021, începând cu ora 12,00; 
- Afişarea rezultatelor- 12.02.2021 ora 10,00; 
- Depunerea eventualelor contestaţii- 12.02.2021– până la ora 12,00; 
- Afişarea rezultatelor finale- 15.02.2021. 
 

Dosarul de înscriere la concurs  
Cei interesaţi vor depune la  sediul  S.C. TCE S.A. Ploieşti – Serviciul Resurse Umane, până la  data  

09.02.2021 ora 15,00, dosarul de concurs care va conţine  următoarele documente: 

- Cerere pentru participarea la concurs; 
- Curriculum vitae; 
- Actul de studii/ Actul de calificare (original și copie); 
- Actul de identitate – original și copie. 
 

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


