
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 SPECIALIST IT și 2 (două) posturi TEHNICIAN (mentenanță echipamente), în cadrul serviciului IT, pe durată 
nedeterminată. 
 

CONDIŢII DE OCUPARE: 
 

a) Specialist IT 

 Studii  superioare de specialitate în domeniul informatic, automatică, cibernetică, electronică, electrotehnică 
sau asimilate 

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

 Apt medical și psihologic  
b) Tehnician (mentenanță echipamente) 

 Studii  medii în domeniul tehnic (liceu cu diplomă de bacalaureat) 

 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:  
1. Depunerea dosarului de înscriere la concurs: termen limită 10.05.2019, ora 12,00;   
2. Verificarea dosarelor  şi afişarea listei candidaţilor admişi la concurs ţinând cont de îndeplinirea condiţiilor 

de ocupare –  13.05.2019;  
3. Interviul se va desfăşura la sediul S.C. T.C.E. S.A., în data de 14.05.2019, începând cu ora 13,00;  
4. Proba practică în data de 14.05.2019, începând cu ora 13,00 
5. Afişarea rezultatelor  -  16.05.2019, ora 10,00; 
6. Depunerea eventualelor contestaţii: 16.05.2019 – până la ora 10,00;  
7. Soluționarea contestațiilor. Afişarea rezultatelor finale: 17.05.2019.  

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS  
Cei interesaţi vor depune la  sediul  S.C. TCE S.A. Ploieşti – Serviciul Resurse Umane, până la  data  

10.05.2019, ora 12,00,  următoarele documente: 
- Cerere pentru participarea la concurs; 
- Curriculum vitae; 
- Actul de studii – original și copie; 
- Cazier judiciar;   
- Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 
- Actul de identitate – original și copie. 

 
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, 22.04.2019  în următoarele locaţii : 
- uşă intrare S.R.U.   /  - Registratură - exterior 

 
 


