
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 următoarelor posturi, în cadrul Secţiei Transport Auto- Autobază, pe durată nedeterminată: 

- Şofer remorcher = 1 post 
- Muncitor necalificat igienizare = 3 posturi 

după cum urmează: 
 

Condiţii de ocupare:  
➢ pentru postul de şofer remorcher: 

• Studii  medii;  

• Permis de conducere categoria B, C, E; 

• Certificat de pregătire profesională pentru transport marfă; 

• Certificat pentru transport agabaritic; 

• Cazier juridiciar- fără antecedente penale; 

• Apt medical și psihologic pt. conducător auto (inclusiv pt. lucru în ture și pe timpul nopții).  
➢ pentru postul de muncitor necalificat: 

• Studii generale; 

• Apt medical şi psihologic. 
 

Probele de concurs, notarea acestora şi admiterea candidaţilor: 
➢ pentru postul de şofer remorcher: 

- Proba scrisă: constă  în administrarea  unui  chestionar de circulație. Pentru a putea fi admis, 
candidatul trebuie să obțină minim 22 de puncte. Proba este eliminatorie, iar candidații  respinși la 
această probă nu vor putea participa la celelalte probe. 

- Interviu: constă în examinarea de către comisia de concurs, pe baza unui chestionar structurat, a 
cunoștințelor candidaților în ceea ce privește structura rețelei de transport și a sarcinilor și 
obligațiilor șoferului de remorcher. Proba este notată cu 100 puncte.  Admiterea se face în ordinea 
punctajului obținut. 
Bibliografia interviu:Rutele traseelor TCE (se poate accesa de pe site societate www.ratph.ro) și 
Fișa postului - șofer remorcher  (se obține de la serviciul Resurse Umane) 
 

➢ pentru postul de muncitor necalificat igienizare: 
- Interviu: constă în examinarea de către comisia de concurs, pe baza unui chestionar structurat, a 

cunoștințelor candidaților în ceea ce privește sarcinile și responsabilitățile postului. Proba este 
notată cu 100 puncte.  Admiterea se face în ordinea punctajului obținut. 
Bibliografia interviu:  Fișa postului - muncitor necalificat. 

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

condiţiilor de ocupare: 27.04.2021;   
- Proba scrisă pentru postul de şofer remocher se va desfăşura la sediul TCE S.A. Ploiești, în data de 

05.05.2021, începând cu ora 09:00;                                            
- Interviul pentru postul de şofer remorcher se va desfăşura la sediul TCE S.A. Ploiești, în data de 

05.05.2021, începând cu ora 11:00; 
- Interviul pentru postul de muncitor necalificat se va desfăşura la sediul TCE S.A. Ploiești, în data de 

06.05.2021, începând cu ora 09:00; 
- Afişarea rezultatelor: 07.05.2021 ora 10:00; 
- Depunerea eventualelor contestaţii: 07.05.2021 până la ora 13:00; 
- Afişarea rezultatelor finale: 10.05.2021.   
 

http://www.ratph.ro/


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

26.04.2021, ora 13:00, dosarul de concurs care va conţine  următoarele documente: 
 

- Cerere pentru participarea la concurs; 
- Curriculum vitae; 
- Actul de studii (original și copie); 
- Actul de identitate (original și copie); 
- Cazier judiciar (original) -  numai pentru postul de şofer remorcher;  
- Permis de conducere (original și copie) numai pentru postul de şofer remorcher; 
- Certificatul pentru transport agabaritic (original şi copie) – numai pentru postul de şofer remorcher; 
- Certificat de pregătire profesională pentru transport marfă (original şi copie) – numai pentru postul 

de şofer remorcher; 
 


