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A N U N Ţ   
 

 

 

 

Transport Călători Express S.A.  Ploieşti  organizează, la sediul unităţii, concurs în vederea 

ocupării a două posturi de casieri tonetă în cadrul Serviciului Tarife-Vânzări-Decont Subvenții, din care 

un post pe durată nedeterminată și un post pe durată determinată până la data de 25.08.2023. 

 

Condiţii de ocupare:  

• Studii: minim 10 clase; 

• Vârstă minimă 21 de ani; 

• Fără cazier judiciar; 

• Apt medical şi psihologic. 

 

Probele de concurs, notarea acestora şi admiterea candidaţilor 

- Proba scrisă: constă în testarea cunoștințelor teoretice de specialitate prin  administrarea  unui  

chestionar. Proba este notată cu 100 de puncte, iar pentru a putea fi declarați admiși, candidații 

trebuie să obțină minim 60 puncte. Admiterea acestora se face în ordinea punctajului obținut. 

 

Bibliografia de concurs: 

- Legea nr. 22 / 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și 

raspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autorităților sau instituțiilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Decretul nr. 209 / 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor 

socialiste; 

- Tarife și facilități la transportul public de călători în municipiul Ploieşti (www.ratph.ro Informaţii /  

tarife bilete / abonamente, facilități).  

 

Desfăşurarea concursului: 

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

condiţiilor de ocupare 14.02.2022, ora 10,00;  

- Proba scrisă se va desfăşura la sediul TCE S.A. Ploiești  în data de 15.02.2022,  începând cu ora 

9,00; 

- Afişarea rezultatelor: 16.02.2022, ora 11,00; 

- Depunerea eventualelor contestaţii: 16.02.2022 până la ora 15,00; 

- Afişarea rezultatelor finale: 17.02.2022. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ratph.ro/


 

Dosarul de înscriere la concurs  

Cei interesaţi vor depune la  sediul  TCE S.A. Ploieşti – REGISTRATURĂ, până la  data   11.02.2022 

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

• Cerere pentru participarea la concurs (download formular); 

• Curriculum vitae; 

• Actul de identitate (copie); 

• Actul de studii (copie); 

• Cazier judiciar. 

 

În procesul de selecție se vor avea în vedere numai cererile de participare la concurs depuse în 

termenul prezentului anunț.  

Conform Hotărârii 1130/22 octombrie 2021, accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în 

incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorilor economici cu capital 

public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care 

au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul 

negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 

de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi ulterioară infectării cu 

virusul SARS-CoV-2. ASTFEL, CANDIDAȚII ÎNSCRIȘI LA CONCURS TREBUIE SĂ PREZINTE UNUL DIN 

DOCUMENTELE ENUMERATE MAI SUS PENTRU A PUTEA PARTICIPA LA PROBELE DE CONCURS 

(VALABILE PENTRU DATA SUSȚINERII PROBELOR). 

 

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

 

 

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

