TRANSURB S.A.
Str. Decebal, nr. 3, VASLUI
Nr. Înregistrare R. C. J37/119/1999
Cod fiscal: RO 11711424
Tel./Fax: 0235314831
E-mail: transurb@yahoo.com , web: www.transurb.ro
Nr. 2115 din 10.05.2021
ANUNT
S.C. TRANSURB S.A. Vaslui anunță că organizează in data de 11.06.2021 concurs
pentru ocuparea posturilor vacante de

- electician C.O.R.: 741110
- mecanic auto - cod C.O.R: 723103
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 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, pana cel tarziu data de 09.06.2021
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 electrician
d) Candidatul ideal(condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• Certificat competențe profesionale pentru meseria de electrician. (atestate,
certificate de calificare, diplome de absolvire a cursurilor specifice)
• Experienta in meseria de electrician, - 3 ani vechime in specialitatea studiilor
• Cunoasterea legislatiei si reglementarilor in domeniul auto

•• 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;
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE MECANIC AUTO
d) Candidatul ideal(condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• Certificat competențe profesionale pentru meseria de mecanic auto. (atestate,
certificate de calificare, diplome de absolvire a cursurilor specifice)
• Experienta in meseria de mecanic auto, - 3 ani vechime in specialitatea
studiilor
• Cunoasterea legislatiei si reglementarilor in domeniul auto
•• 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;

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

11.06.2021

10:00

Interviul

Sediul S.C. TRANSURB S.A. VASLUI

14.06.2021

10:00

.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE ELECTRICIAN
1. Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice
aferente clădirilor indicativ „I7-2011”;
2. Ghidul de îndrumare pentru electrician/Horia Andrei, Valentin Brănescu,
Cornelia Cepişcă, Ploieşti LVS Crepuscul, 2005
3. Manualul pentru autorizarea electriciernilor instalatori editată în 1995 Bucureşti;
4. Legea nr.53/2003 „Codul muncii“ republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
5. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi
completările ulterioare.
6. Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată.
Tematică :
1. Exploatarea şi întreținerea instalațiilor electrice;
2. Instalații interioare pentru distribuția energiei electrice;
3. Montarea aparatelor de tensiune, corpurilor de iluminat şi modernizarea
tablourilor şi firidelor electrice;
4. Rețele exterioare electrice;
5. Grupuri electrogene, exploatare şi întreţinere;
6. Grupurile de pompare, exploatare şi întreţinere;
7. Posturile de transformare, exploatare şi întreţinere.
8. Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor.
9. Echipamente de lucru si protectie folosite la executarea lucrarilor de lacatuserie.
10. Obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca.
11. Cand este utilizat echipamentul individual de protectie si ce conditii trebuie sa
indeplineasca.
12. Modul de folosire al diverselor tipuri de stingatoare.

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU POSTUL DE
MECANIC AUTO
-Ordonanta2T/2011 privind transporturile rutiere (actuali zata);
- Ordinul nr. 98012011 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea transporlurilor rutiere si a activitatilor conexe acestora stabilite prin
O G 27 12011:
- Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor nonne comune privind
conditiile care trebuie indeplinite pentru executarea ocupatiei cie operator
transporl rutier;
- OUG nr. 19512002 privind circulatia pe drumurile publice , cu modificarile si
completarile ulterioare ;
- Legea nr.203/2012 pentru modificarea si cornpletarea Regulamentului de
aplicare a OUG 195/2002stabilit prin HG nr. 139112006
- Legea 102125.04.2006 - Normativ privind consumul de combustibil si ulei
pentru autovehicule, aprobat prin ordin al MTTC w.1411982:
- Manualul inginerului mecanic- editia l9B2;
- Manualul de reparatii auto- editia l9g2;
- Indrumator pentru atelierere mecanice-editia 1976
- cunoasterea prevederilor actelor normative pe linie de transporturi auto si
privind circulatia autovehiculelor si utilajelor pe drumurilor publice;

- cunoasterea, organizarea si conducereactivitatilor specifice la un parc auto si
de utilaje; cunoasterea, organizarea si conducerea activitatilor specifice la un
atelier de intretinere si reparatii auto;
- cunoasterea prevederilor actelor normative in vigoare pe linie de S.S.M si
privind S.U. si a modului de instruire a personalului in vederea insusirii si
respectarii lor;

