
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 
număr de 3 (trei) posturi de vatman - durată nedeterminată în cadrul Secției Transport Electric, după cum 
urmează: 

 

Condiţii de ocupare:  

• Studii medii ( minim 10 clase) 

• Permis de conducere categoria  Tramvai  

• Apt medical şi psihologic pentru transport persoane 

• Fără antecedente pe linie de circulaţie (cazier auto) legate de consum alcool sau accidente cu victimă produse 
din vina candidatului 

• Cazier juridiciar- fără antecedente penale 

• Constituie avantaj experiență ca vatman 
Probele de concurs, notarea acestora şi admiterea candidaţilor 

• Proba 1: 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 proba 2. 

• Proba2: constă în testarea cunoștințelor teoretice și practice privind  manevrarea unui tramvai; proba se 
desfăşoară în depoul societăţii, este notată cu 100 puncte și are pondere 80 % în nota finală. Experiența este 
notată cu 100 puncte și are pondere 20 % în nota finală. Admiterea se face în ordinea punctajului obținut. 

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

ocupare 14.09.2020, ora 13,00. 
- Proba 1 se va desfăşura la sediul TCE S.A. Ploiești – Secția Tansport Electric, în data de 15.09.2020, începând cu 

ora 09,00. 
- Proba 2 se va desfăşura la sediul TCE S.A. Ploiești, Secția Tansport Electric - depou tramvaie, în data de 

15.09.2020, începând cu ora 11,00. 
- Afişarea rezultatelor 16.09.2020, ora 12,00 
- Depunerea eventualelor contestaţii: 16.09.2020 până la ora 15,00 
- Afişarea rezultatelor finale: 17.09.2020. 
Dosarul de înscriere la concurs  

Cei interesaţi vor depune la  sediul  TCE S.A. Ploieşti – Serviciul Resurse Umane, până la  data   11.09.2020 
ora 12,00, dosarul de concurs care va conţine  următoarele documente: 

• Cerere pentru participarea la concurs - tipizată; 

• Curriculum vitae 

• Actul de studii - (original şi copie); 

• Permis de conducere  (original şi copie); 

• Cazier auto sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente pe linie de circulație legate de 
consum alcool sau accidente cu victimă produse din vina candidatului; candidatul declarat admis pentru 
angajare, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere, are obligaţia de a prezenta 
cazierul auto în original anterior angajării; 

• Cazier judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale; candidatul declarat 
admis pentru angajare, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere, are obligaţia de a 
prezenta cazierul judiciar în original anterior angajării; 

• Documente din care să rezulte experiența ca și vatman - după caz (carte de muncă, adeverință stagiu 
eliberată de angajator, etc.) - original şi copie. 

 

În procesul de selecție se vor avea în vedere numai cererile de participare la concurs depuse în termenul 
prezentului anunț.  

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


