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ANUNT

Transurb S.A Vaslui cu sediul in str. Decebal, nr. 3, Vaslui, organizeaza
concurs in data de 09.07.2018- proba scrisa pentru ocuparea unui post vacant,
dupa cum urmeaza:
- Sef Coloana Auto-

1 post

Concursul se organizeaza astfel: in data de 09.07.2018, ora 10:00 proba
scrisa si in data de 13.07.2018, ora 10:00 interviul.
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune pana la data de02.07.2018, la
sediul Transurb S.A Vaslui.
Conditiile de participare la concurs, bibliografia si documentele necesare
completarii dosarului se afiseaza la sediul Transurb S.A. Vaslui sip e site-ul
societatii: www.transurb.ro
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon: 0235314831.

CONDUCEREA

DOSARUL DE CONCURS VA CONTINE IN MOD OBLIGATORIU

1. Cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului
unitatiiorganizatoare;
2. Copia actului de identitate sau un alt document care sa ateste identitatea,
potrivit legii, dupa caz;
3. Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care
atesta efecuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care
atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitat de societate;
4. Carnetul de munca, sau dupa caza, adeverinta care atesta vechimea in
munca, in meseria si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
5. Cazierul judiciar sau o declarative pe propria raspundere ca nu are
antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care se
candideaza. Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus
la inscriere o declarative pe propria raspundere ca nu are antecedente
penale, are obligatia de a complete dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a
concursului;
6. Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medical
de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data,
numele emitentului si calitatea acestuia, in formularul standard stability
de Ministerul Sanatatii;
7. Curriculum vitae.
Actele mai sus mentionate vor fi prezentate si in original in vederea
verificatii conformitatii copiilor cu acestea.
Termenul de depunere al dosarelor de inscriere: 02.07.2018 (inclusiv)
Data afisarii rezultatelor selectiei dosarelor de inscriere: 03.07.2018

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Persoanele care solicita inscrierea la concurs trebuie sa indeplineasca,
cumulative urmatoarele conditii generale si specifice:
Conditii generale:
- Are cetatenie romana, cetatenie a altor state member ale Uniunii
Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic
European si domiciliul in Romania;
- Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
- Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
- Are capacitatea deplina de exercitiu;
- Are starea de sanatate corespunzatoare postului pentru care
candideaza, atestata pe baza adeverintei medicala eliberata de
medicul de familie;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau
alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la
concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de
serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea.
Condiții specifice pentru posturile vacante;
 Sef Coloana Auto;

-

Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă in domeniu;
Inginer mecanic (IM) sau inginer autovehicule rutiere (AR);
Atestate in domeniul reparatiilor parcului rutiere;
Abilitati de organizare zilnica a activitatii
de
transport/dispecerat, comunicare, lucru in echipa, creativitate,
adaptabilitate si initiativa.
- Cunoasterea legislatiei in domeniul;
- Experienta minim 5 ani in domeniul de atestare;

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
a)selecţia dosarelor;
b) proba scrisă;
c) interviul.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la
etapa precedentă.
În termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a
dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe
baza îndeplinirii condiţiilor de participare.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează în termen de o zi
lucrătoare de la data expirării termenului de selecţie.
Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut minimum
50 de puncte.
Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi
admişi la proba scrisă.
Interviul se susţine în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii
probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele la
proba scrisă.
Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50
de puncte.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin
specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau
,,respins” în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi
interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii în termen de
cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor,
respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub
sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la
sediul societăţii, imediat după soluţionarea contestaţiilor.
Rezultatele finale se afişează în termen de cel mult o zi lucrătoare de la
expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor la interviu.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a postului de Sef coloana auto
-Ordonanta 27/2011 privind transporturile rutiere (actualizata);
- Ordinul nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea transporlurilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin
OG 27/2011.
- OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice , cu modificarile si
completarile ulterioare.
- Normativ privind consumul de combustibil si ulei pentru autovehicule, aprobat
prin ordin al MTTC cu nr. 14/1982:
- Ordinul 855 al Ministrului Transporturilor si Telecomunicatiilor privind unele
masuri pentru intarirea disciplinei in unitatile Ministerului Transporturilor si
Telecomunicatiilor.

