
ANUNŢ

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA organizează concurs pentru ocuparea
postului vacant de inginer șef 

1. Condiții de participare:

- Studii superioare tehnice de lungă durată absolvite cu diplomă de licență
- Experiență în domeniu - minim 1 an;
- Cunoștințe generale PC;
- Capacitate de organizare, planificare şi conducere;
- Capacitatea de a rezolva eficient problemele;
- Capacitate de asumare a responsabilităţilor;
- Integritate morală şi etică profesională.

2. Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, probă scrisă, interviu.

3. Condițiile de desfășurare a concursului:

- Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs la secretariatul 
societății (str. Prelungirea Taberei, nr. 7), până la data de 26.09.2018, ora 1600.

- Data, ora și locul organizării concursului: 

 Selecția dosarelor: 28.09.2018 la sediul societății

 Probă scrisă: 01.10.2018, ora 1200  la sediul societății

 Interviu: 01.10.2018, ora 1500  la sediul societății

4. Bibliografia de concurs: 

1. O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu modificarile si completarile ulterioare;
2.O.M.T.I.  nr.  980/2011 pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  aplicarea

prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea trasnporturilor rutiere şi a activităţilor conexe
acestora  stabilite  prin  OG  nr.  27/2011  privind  transporturile  rutiere,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare;

3. Legea  nr.  92/2007 privind  serviciile  de  transport  public  local,  cu  modificarile  si
completarile ulterioare;

4. Legea  nr.  51/2006 privind serviciile  comunitare de utilitati  publice,  cu modificarile  si
completarile ulterioare;

5. Legea nr.  215/2001 privind administratia  publica locala,  republicata,  cu modificarile  si
completarile ulterioare;



6. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. H.C.L. nr.  137/2010 pentru aprobarea regulamentului  privind organizarea si  efectuarea

transportului public de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze pe raza municipiului
Tulcea;

8. Hotărârea nr. 205/2017 a Consiliului Local al Municipiului Tulcea privind atribuirea
directă a gestiunii serviciului de transport public local cu autobuze, efectuat prin curse regulate în
municipiul Tulcea de către societatea de Transport Public S.A. Tulcea.

5. Dosarul de concurs va conține următoarele documente:

- cerere de înscriere la concurs;

- copia actului de identitate;

- copiile documentelor care atestă  nivelul studiilor, ale altor acte care atestă  efectuarea
unor  specializări,  precum  și  copiile  documentelor  care  atestă  îndeplinirea  condițiilor
specifice postului;

- copie conform cu originalul a carnetului de muncă/adeverință care să ateste vechimea în
muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

- cazier judiciar;

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și aviz psihologic;

- curriculum vitae;

- fișă de evaluare a performanțelor individuale din anul anterior/recomandare de la 
angajatorul precedent

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0240534278, fax-0240534242.


