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ANUNT
S.C. TRANSURB S.A. Vaslui anunță că organizează concurs pentru ocuparea
posturilor vacante de
- Șef Coloană auto cod C.O.R.: 132416.

- auditor public intern - cod C.O.R 241306
c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de
concurs:
• curriculum vitae (CV) si cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare,
documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de
companie;
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul judiciar în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare ,
eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul S.C. TRANSURB S.A. Vaslui,–
Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Maties Liviu
Telefon: 0235/314831,
I. Conditii pentru ocuparea postului de Sef coloana auto
d) Candidatul ideal(condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• Certificat competențe profesionale pentru transport valabil
• Experienta in managementul flotelor, reparatii si intretinere auto

• Cunoasterea legislatiei si reglementarilor in domeniul auto
• Cunostinte operare PC (Word, Excel)
• Aptitudini de planificare, comunicare si mediere
• Capacitatea de a lua decizii in conditii de stres
• Atitudine ferma
e) Condițiile necesare ocupării postului:
să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
să aveți capacitate deplină de exercițiu;
- să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată
pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate;
- să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție
sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.
f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Tipul probei

Locul desfășurării

Data

Ora începerii

Proba scrisa

Sediul S.C. TRANSURB S.A. VASLUI

19.04.2021

10:00

Interviul

Sediul S.C. TRANSURB S.A. VASLUI

21.04.2021

10:00

.

Bibliografia pentru postul de sef coloana
• Legea nr.92/2012 serviciilor de transport public local
• Ordinul comun al Ministerului Transporturilor si Ministerul Sanatatii nr.
1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea

medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si
periodicitatea examinarii
• OMT 1548/2008 pentru modificarea OMTCT 42/2006 privind conditiile de
pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de conducatori auto
• Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, actualizată
• HG nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care
efectueaza activitati mobile de transport rutier, cu modificările și completările
ulterioare
• OG nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind
perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi
utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi
completările ulterioare
• Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
• Hotararea nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 actualizata
• RNTR 9 – autorizarea operatorilor economici ce desfăşoară activităţi de reparaţii,
întreţinere, reglare, modificări constructive, reconstrucţie a vehiculelor rutiere,
precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE AUDITOR INTERN
- Codul de conduită etică al S.C. TRANSURB S.A. Vaslui
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
- Ordinul nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
activității de audit public intern;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității, cu modificările și completările
ulterioare;
- Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar
preventiv;
- Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial
al entităților publice;

- Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,
precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
- Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a
auditorului intern;
- Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de
concesiune de servicii;
- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011;
- Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice;
- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

