
 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC   
  BUCUREŞTI-ILFOV 

 
 

     
  

Sediul A.D.T.P.B.I. – Sector 1, București, Str. Aristide Demetriade, nr.2, Et.3, camera 6 
Birou de Reprezentare - CCIR Business Center București, sect.3, Bd. Octavian Goga nr.2, et.6, cam.1, CIF 38474532, 
office@tpbi.ro  www.tpbi.ro             
 

 

 

A N U N Ţ 
ocupare post specialist documentație studii din cadrul Serviciului Planificare și 

Reglementare 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov - A.D.T.P.B.I., cu 
sediul în Bd. Octavian Goga nr. 2, Tronson 3, et. 6, București Sector 3, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de specialist documentație studii, pe durată nedeterminată, din cadrul 
Serviciului Planificare și Reglementare. 

 
Condiţiile de participare: 

1. Studii : superioare de lungă durată, cu diplomă de licență; 
2. Calificări, certificări, formări suplimentare specifice în domeniul transportului rutier; 
3. Experienţă:  minim 2 ani în domenii similare de activitate. 

Atribuțiile și responsabilitățile postului de specialist documentație studii: 
- Acționează în domeniul transportului public de călători pentru a garanta prestarea de 

servicii de interes general care sunt, printre altele, mai numeroase, mai sigure, de calitate 

mai bună sau au costuri mai scăzute decât cele pe care le-ar fi permis numai acțiunea 

forțelor pieței; 

- Contractează obligații de serviciu public, compensează operatorii de servicii publice pentru 

costurile suportate și/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de 

serviciu public; 

- Să pună în aplicare şi să monitorizeze prevederile Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 

2016-2030 privind dezvoltarea serviciului, a programelor de reabilitare, extindere şi 

modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente şi legate de furnizarea serviciului 

public de transport local precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv 

cu consultarea operatorilor. 

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul A.D.T.P.B.I până la data de 05.04.2018, ora 12:00 şi 
vor conţine în mod obligatoriu:  

- cererea de înscriere la concurs (conform model cerere postat pe site www.tpbi.ro); 
- CV - model europass; 
- act de identitate - copie;  
- diplome studii şi documente care atestă efectuarea unor specializări - copie; 
- documente (carte de muncă şi / sau  adeverințe) care atestă vechimea în domeniu; 
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul 

de familie. 
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Procesul de recrutare și selecție se derulează în 3 etape și anume: 
1. Etapa I - Selecția dosarelor - verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. 
2. Etapa II - Proba scrisă - conform tematicii și bibliografiei de concurs, anexate prezentului 

anunț. 
3. Etapa III - Interviu - admiterea la etapa de interviu o reprezintă obținerea notei minime 7 

la proba scrisă. 

Informații la telefon  0737.072.465/0722.478.471 
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Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea postului de  

specialist documentație studii din cadrul Serviciului Planificare și Reglementare 
 

Data   Ora 

23.03.2018 
Publicarea anunțului pentru concurs pe site-ul asociației, 
rețele de socializare, ejobs, anunțul telefonic, etc. 

 

05.04.2018 Ultima zi de depunere a dosarelor de concurs 
12:00 

11.04.2018 Afișarea dosarelor admise 
 

12.04.2018 Depunere contestație selecție dosare 
09:00 – 16:00 

 

13.04.2018 Afișare  rezultate  contestații  selecție dosare  
 

12:00 
 

17.04.2018 Proba scrisă  

ora va fi comunicată dupaă afișarea  
dosarelor  admise 

(inclusiv rezultatul contestațiilor) 
 

   

19.04.2018 
Afisarea rezultatelor probei scrise 
 10:00 

19.04.2018 Contestatie proba scrisa 
 

10:00 - 16:00 
 

20.04.2018 
Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă, 
comunicare lista candidați admiși pentru susținerea 
interviului 

 
 

23.04.2018 Interviu candidati admiși  

Oorele de interviu vor fi comunicate 
dupa afișarea  rezultatelor finale la 

proba scrisă  ( inclusiv rezultatul 
contestațiilor) 

24.04.2018 Afișarea rezultatelor interviului  
10:00 

24.04.2018 Contestații rezultat interviu 
10:00 - 16:00 

25.04.2018 Afișare rezultate contestații interviu 
12:00 

25.04.2018 Afișare rezultate finale  16:00 

Candidații admiși după fiecare probă, vor fi anunțați și telefonic/e-mail. 
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BIBLIOGRAFIE 
ocupare post specialist documentație studii din cadrul Serviciului Planificare și 

Reglementare 
 
 

1. Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 
2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului; 

2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată; 
3. Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, actualizată; 
4. Studiu de oportunitate privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti (RATB) - 

elaborat de Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice Bucureşti 
(http://www.amrsp.com.ro/images/SO%20RATB%20_final.pdf); 

5. Raport de activitate al RATB - semestrul I, 2017 (www.ratb.ro); 
6. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Transport Public Bucureşti-Ilfov (www.tpbi.ro); 
7. Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov 

(www.tpbi.ro); 
8. Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea București-

Ilfov (postat spre consultare pe site-ul www.tpbi.ro). 
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