SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.
str. Silvestru nr.5, C20, etaj 2, camera 3, jud. Iași
J 22 / 1473 / 2013, C.U.I. 32175213, tel: 0232-267575
www.sctpiasi.ro

“ S.C.T.P. Iaşi organizează selectie în data de 19 aprilie 2016, prin Comitetul de
nominalizare constituit prin hotararea consiliului de administraţie, în vederea
ocupării posturilor vacante enumerate mai jos .
Procedura de evaluare cuprinde două etape :
- etapa I – selecţia dosarelor înregistrate pană la data de 18 aprilie
2016, orele 16.00 la Registratura SCTP din str. Silvestru nr.5,
C20,etj2, camera 3 ;
- etapa a II a – interviul pentru candidaţii admişi după etapa I la
data de 19 aprilie 2016, orele 09.00 .
Condiţiile de participare la selecţie sunt cele stabilite mai jos, pentru
postul vacant anunţat .
Criteriile de selecţie sunt :
 experienţă de conducere şi în specialitate;
 abilităţi de comunicare ;
 abilităţi de organizare, planificare, coordonare, control, delegare;
 putere de decizie şi evaluare impact;
 cunoştinţe specifice la nivel profesionist;
 responsabilităţi asumate, perseverenţă, pragmatism;
 viziune şi identificarea oportunităţilor de dezvoltare ;
 motivaţia candidatului .
1. Postul
- Sef Birou Siguranţa Circulaţiei
2. Pozitia
- CONDUCERE
3. Compartimentul
- Birou Siguranţa Circulaţiei
4. Cerinte:
a) studii superioare de licenţă sau echivalente ;
- cursuri de pregătire profesională absolvite pentru
persoană desemnată să conducă permanent şi efectiv
activitatea de transport rutier de persoane şi mărfuri ;
- certificat de competenţă profesională pentru transportul
rutier naţional şi internaţional de persoane şi marfă ;
b) experienţă de min 5 ani în conducerea unei subunităţi de exploatare/
siguranţa circulaţiei ;
c) alte cerinte :
- cunostinte specifice activităţii de exploatare/ siguranţa circulaţiei în
domeniul transporturilor publice de călători ;
d) capacitate deplină de exerciţiu.

PRESEDINTE C.A.,
EC.DR.COSMIN IULIU COMAN

SOCIETATEA COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.
str. Silvestru nr.5, C20, etaj 2, camera 3, jud. Iași
J 22 / 1473 / 2013, C.U.I. 32175213, tel: 0232-267575
www.sctpiasi.ro

“ S.C.T.P. Iaşi organizează selectie în data de 21 aprilie 2016, prin
Comitetul de nominalizare constituit prin hotararea consiliului de
administraţie, în vederea ocupării posturilor vacante enumerate mai
jos .
Procedura de evaluare cuprinde două etape :
- etapa I – selecţia dosarelor înregistrate pană la data de
21 aprilie 2016, orele 9.00 la Registratura SCTP din
str. Silvestru nr.5, C20,etj2, camera 3 ;
- etapa a II a – interviul pentru candidaţii admişi după
etapa I la data de 21 aprilie 2016, orele 11.00 .
Condiţiile de participare la selecţie sunt cele stabilite pentru
fiecare post vacant.
Criteriile de selecţie sunt :
 experienţă de conducere şi în specialitate;
 abilităţi de comunicare ;
 abilităţi de organizare, planificare, coordonare, control,
delegare;
 putere de decizie şi evaluare impact;
 cunoştinţe specifice la nivel profesionist;
 responsabilităţi asumate, perseverenţă, pragmatism;
 viziune şi identificarea oportunităţilor de dezvoltare ;
 experienţă în implementarea unor proiecte cu finanţare
europeană ;
 motivaţia candidatului .

1. Postul
- Medic medicina muncii
2. Pozitia
- CONDUCERE
3. Compartimentul
- Cabinet Medical
4. Cerinte:
a) studii superioare medicale de licenţă sau echivalente , specializare
în medicina muncii ;
b) experienţă de min 5 ani în conducerea unui cabinet de medicina
muncii;
c) alte cerinte: -atitudine pozitivă şi conciliantă în relaţiile cu pacienţii
şi colegii;
- excelente abilităţi de relaţionare interpersonală, orientare către pacient.
d) capacitate deplină de exerciţiu.

1. Postul
- Programator
2. Pozitia
- EXECUTIE
3. Compartimentul
- Birou Informatizare – Relatii publice Marketing
4. Cerinte:
a) studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul
programării ;
b) minim 5 ani vechime în specialitate;
c) alte cerinte :-cunostinţe specifice activităţii de informatică şi
programare;
- cunoştinţe baze de date SQL, MySQL,
- Java, PHP, HTML;
- Microsoft Office;
- cunoaşterea Nexus ERP şi depanare hardware constituie un avantaj
d) capacitate deplină de exerciţiu.

1. Postul
- Inginer sisteme informatice
2. Pozitia
- EXECUTIE
3. Compartimentul
- Birou Informatizare – Relatii publice Marketing
4. Cerinte:
a) studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul
sistemelor informatice şi al calculatoarelor ;
- cursuri de specializare postuniversitare ;
b) minim 5 ani vechime în specialitate;
c) alte cerinte : -cunostinţe specifice activităţii de informatică ;
- cunoştinţe baze de date SQL, MySQL,
- Java, PHP, HTML;
- Microsoft Office;
- cunoaşterea Nexus ERP şi depanare hardware constituie un avantaj
d) capacitate deplină de exerciţiu.

1. Postul
- Sef Birou Informatizare – Relatii publice Marketing
2. Pozitia
- CONDUCERE
3. Compartimentul
- Birou Informatizare – Relatii publice
4. Cerinte:
a) studii superioare de licenţă sau echivalente ;
- cursuri de specializare postuniversitare de informatică;
b) minim 10 ani vechime în specialitate
- experienţă de min 5 ani în conducerea unui compartiment
informatic;
c) alte cerinte :
- cunoştinţe baze de date SQL, MySQL,
- Java, PHP, HTML;
- Microsoft Office;
- cunoaşterea Nexus ERP şi depanare hardware constituie un avantaj
-cunostinţe specifice activităţii de informatică şi relaţii publice;
- cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională, scris şi
vorbit;
d) capacitate deplină de exerciţiu.

1. Postul
- Sef Serviciu MRU
2. Pozitia
- CONDUCERE
3. Compartimentul
- Serviciul MRU
4. Cerinte:
a) studii superioare de licenţă sau echivalente ;
- cursuri de specializare postuniversitare de masterat în domeniul
management resurse umane;
- curs de specializare pentru formator;
b) experienţă de min 5 ani în conducerea unui serviciu de management
resurse umane;
c) alte cerinte: - experienţă de lucru în cadrul unor proiecte cu finanţare
europeană;
- cunostinte specifice activităţii de management resurse umane din
domeniul transporturilor publice de călători;
- cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, programe de baze de
date din domeniul resurselor umane;
d) capacitate deplină de exerciţiu.

1. Postul
- Şef Seviciu Contabilitate
2. Pozitia
- CONDUCERE
3.Compartimentul
- Serviciu Contabilitate
4.Cerinte :
a) studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul
economic, specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune;
Finanţe bănci; Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor;
b)- vechime în specialitate minim 10 ani;

- experienţă de minim 5 ani în conducerea unui compartiment financiar/
contabil
c) alte cerinte :
- cunostinte la nivel profesionist a legislaţiei în domeniul financiar
contabilă al unităţilor din domeniul transporturilor publice de călători ;
-cunoştinţe
de
operare
PC:
Word,
Excel,
programe
de baze de date;
d) capacitate deplină de exerciţiu.

1. Postul
- Şef Seviciu Financiar Salarizare
2. Pozitia
- CONDUCERE
3.Compartimentul
- Serviciu Financiar Salarizare
4.Cerinte :
a) studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul
economic, specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune;
Finanţe bănci; Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor;
- cursuri de specializare în management financiar;
- certificat de expert contabil
b)- vechime în specialitate minim 10 ani;
- experienţă de minim 5 ani în conducerea unui compartiment financiar/
contabil
c) alte cerinte :
- cunostinte la nivel profesionist a legislaţiei în domeniul financiar contabil
al unităţilor din domeniul transporturilor publice de călători ;
- cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, programe de baze de date;
d) capacitate deplină de exerciţiu.

1. Postul
- Sef Birou SSM PSI Mediu
2. Pozitia
- CONDUCERE
3. Compartimentul
- Birou SSM PSI Mediu
4. Cerinte:
a) studii superioare de licenţă sau echivalente ;
- cursuri de specializare postuniversitare pentru evaluatori de risc
SSM;
- certificat de competenţe în domeniul PSI;
b) experienţă de min 5 ani în conducerea unui compartiment SSM;
c) alte cerinte :
- cunostinte specifice activităţii de securitate şi sănătate în muncă în
domeniul transporturilor publice de călători, PSI şi mediu ;
d) capacitate deplină de exerciţiu.

1. Postul
- Sef Serviciu Tehnic
2. Pozitia
- CONDUCERE
3. Compartimentul
- Serviciu Tehnic
4. Cerinte:
a) studii superioare de licenţă sau echivalente în domeniul tehnic
b)- vechime în specialitate minim 10 ani;
- experienţă de min 5 ani în conducerea unei direcţii/subunităţi de
producţie sau compartiment tehnic;
c) alte cerinte :
- cunostinte specifice activităţii de producţie, mentenanţă în
domeniul transporturilor publice de călători;
- cunoaşterea actelor normative care reglementează
activitatea de mentenanţă în domeniul transporturilor publice de
călători;
- cunoaşterea proceselor tehnologice de întreţinere şi
reparaţii ale mijloacelor de transport, staţii,reţele,cale rulare
d) capacitate deplină de exerciţiu.

1. Postul
- Sef Serviciu Aprovizionare
2. Pozitia
- CONDUCERE
3. Compartimentul
- Birou Serviciu Aprovizionare
4. Cerinte:
a) studii superioare tehnice de licenţă sau echivalente ;
- cursuri de specializare postuniversitare ;
- certificat de calificare ca manager achiziţii .
b) experienţă de min 5 ani în conducerea unui compartiment din
domeniul achiziţii / vînzări
c) alte cerinte :
- cunostinţe specifice activităţii de achiziţii publice;
d) capacitate deplină de exerciţiu.
1. Postul
- Sef Birou Exploatare
2. Pozitia
- CONDUCERE
3. Compartimentul
- Birou Exploatare
4. Cerinte:
a) studii superioare de licenţă sau echivalente ;
- cursuri de pregătire profesională absolvite pentru
persoană desemnată să conducă permanent şi efectiv
activitatea de transport rutier de persoane ;
- certificat de competenţă profesională pentru transportul
rutier naţional şi internaţional de persoane ;
b) experienţă de min 5 ani în conducerea unei subunităţi de
exploatare/ siguranţa circulaţiei ;
c) alte cerinte :
- cunostinte specifice activităţii de exploatare/ siguranţa
circulaţiei în domeniul transporturilor publice de călători ;
d) capacitate deplină de exerciţiu.

1. Postul
- Şef Oficiu Juridic
2. Pozitia
- CONDUCERE
3.Compartimentul
- Birou Juridic
4.Cerinte :
a) studii superioare de drept cu licenţă sau echivalente;
b)- vechime în specialitate minim 10 ani;
- experienţă de minim 5 ani în conducerea unui compartiment juridic
c) alte cerinte :- cunostinte la nivel profesionist a legislaţiei ;
-cunoştinţe de operare PC: Word;
d) capacitate deplină de exerciţiu.

1. Postul
- Sef Secţia nr. 1 Autobuze
2. Pozitia
- CONDUCERE
3. Compartimentul
- Secţia nr. 1
4. Cerinte:
a) studii superioare de licenţă sau echivalente din domeniul
mecanic, specializarea motoare termice/autovehicule rutiere;
cursuri de participare şi specializare pentru coordonarea
operaţiunilor de întreţinere a mijloacelor de transport auto şi pentru
acordarea asistenţei tehnice necesare;
b)- vechime în specialitate minim 10 ani;
- experienţă de min 5 ani în conducerea unui garaj/atelier/ secţii sau
subunităţi echivalente ;
c) alte cerinte :
- cunostinte specifice activităţii de exploatare, intretinere şi reparaţii
a autovehiculelor şi de organizarea producţiei;
-cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, baze de date ;
d) capacitate deplină de exerciţiu.
1. Postul
- Sef Secţia nr. 2 Tramvaie
2. Pozitia
- CONDUCERE
3. Compartimentul
- Secţia nr. 2/3
4. Cerinte:
a) studii superioare de licenţă sau echivalente din domeniul
tehnic;
- cursuri de specializare postuniversitare de masterat
b)- vechime în specialitate minim 10 ani;
- experienţă de min 5 ani în conducerea unui depou/atelier/ secţii
sau subunităţi echivalente ;
c) alte cerinte :
- cunostinte specifice activităţii de exploatare, intretinere şi reparaţii
a vagoanelor de tramvai şi de organizarea producţiei;
d) capacitate deplină de exerciţiu.

1. Postul
- Sef Secţia nr. 3 Tramvaie
2. Pozitia
- CONDUCERE
3. Compartimentul
- Secţia nr. 2/3
4. Cerinte:
a) studii superioare de licenţă sau echivalente din domeniul
tehnic;
- cursuri de specializare postuniversitare de masterat ;
b)- vechime în specialitate minim 10 ani;
- experienţă de min 5 ani în conducerea unui depou/atelier/ secţii
sau subunităţi echivalente ;
c) alte cerinte :
- cunostinte specifice activităţii de exploatare, intretinere şi reparaţii
a vagoanelor de tramvai şi de organizarea producţiei;
d) capacitate deplină de exerciţiu.
1. Postul
- Sef Secţia nr.4 Infrastructură
2. Pozitia
- CONDUCERE
3. Compartimentul
- Secţia nr. 4
4. Cerinte:
a) studii superioare de licenţă sau echivalente din domeniul
construcţiilor;
b)- vechime în specialitate minim 10 ani;
- experienţă de min 5 ani în conducerea unui depou/atelier/ secţii
sau subunităţi echivalente ;
- experienţă de min 3 ani în coordonarea unor lucrări de
construcţii edilitare ( cale rulare, reţea fir contact , etc) .
c) alte cerinte :
- cunostinte specifice activităţii de exploatare, intretinere şi
reparaţii a statiilor de redresare a curentului electric,a retelei fir
contact , cable , cale rulare şi de organizarea producţiei ;
d) capacitate deplină de exerciţiu.

PRESEDINTE C.A.,
EC.DR.COSMIN IULIU COMAN

