
 

 

ANUNŢ  
 

 

CERINȚE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT: ȘOFER 

 
 

Condiții de participare la concurs: 

 Deținerea de studii medii; 

 Experiență minim 2 ani vechime în specialitatea de șofer/conducător auto; 

 Posesor permis conducere categoria B; 

Constituie avantaj: 

 Posesor permis conducere al altor categorii decât categoria B; 

 

 Disponibilitate pentru deplasări frecvente și pentru muncă suplimentară la solicitarea angajatorului, în condițiile 

legii; 

Informații privind postul:     

 Funcția de șofer este subordonată Coordonatorului ITI și Președintelui asociației; 

 Durata și condițiile muncii: normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână 

în condiții normale de lucru; 

 Perioada de probă este de maxim 30 de zile lucrătoare; 

 Concediul de odihnă și durata acestuia: se acordă anual în conformitate cu prevederile Codului Muncii – 

republicat și Regulamentului Intern al asociației; 

Principalele responsabilități si atribuții: 

                                                                                    

  Aprovizionează cu piese de schimb, combustibili și lubrifianți; 

 Stabilește necesarul de piese de schimb în funcție de recomandările producătorului, codul acestora și rata de 

defect constatată, necesarul de combustibili în funcție de traseul și consumul autovehiculului și necesarul de 

lubrifianți în urma verificării și consumului specific;  

 Identifică programele de transport stabilite de Managerul de Proiect;  

 Respectă și aplică normele de circulație pe drumurile publice în ceea ce privește conducerea preventivă și 

întreținerea elementelor de rulare, frânare, iluminat și păstrare a vizibilității;  

 Efectuează transporturi de persoane;  

 Pregătește autovehiculul în vederea efectuării transportului în special în ceea ce privește starea tehnică, spălarea 

interioară și exterioară, actele necesare plecării în cursă; 

 Supraveghează îmbarcarea pasagerilor, verifică și respectă graficele de circulație, verifică închiderea ușilor; 

 Execută transportul pe rutele și traseele indicate de angajator cu respectarea legislației rutiere; 

 Asigură și supraveghează debarcarea pasagerilor; 

 Execută transportul conform programului de transport dat de angajator; urmărește respectarea rutelor și traseelor 

indicate, adaptarea vitezei de circulație la restricțiile impuse de traseu, de timp și condițiile atmosferice, solicită 

măsuri speciale de protejare în cazuri de circulație deosebită (drumuri cu pante/rampe foarte mari, trasee 

denivelate, alunecări de teren, etc.);  

 Execută reparațiile în timpul procesului de transport (depanări în parcurs);  

 Localizează și analizează defecțiunea cu rapiditate după indicațiile aparatelor de bord, semnalele acustice, optice 

sau comportamentul specific al autovehiculului, identifică cu precizie efectele și cauzele care au produs 

defecțiunea, piesele defecte și în cazul imposibilității efectuării reparației informează imediat; 

 Adoptă măsuri de urgență de evacuare și asigurare a pasagerilor pe timpul reparațiilor și asigură cu promptitudine 

asistență medicală de urgenta în cazul accidentării pasagerilor;  

 Efectuează reparațiile conform instrucțiunilor din cartea tehnică auto când este competent pentru realizarea 

acestora; 

 Obține și întocmește documentele de transport; 

 Obține în timp util documentele necesare autovehiculului și autorizațiile speciale în funcție de tipul și dotările 

acestuia de la autoritățile competente; 

 Completează clar, citeț, exact și complet documentele / formularele necesare efectuării cursei și le predă la 

termen;  

 Întocmește rapoarte referitoare la comportamentul tehnic al autovehiculului, la evenimentele rutiere sau la alte 

probleme ivite în procesul de transport la termenele cerute, din proprie inițiativă sau la cererea angajatorului;  



 
 Predă autovehiculul la locul indicat de angajator imediat după încheierea cursei;  

 Predă documentele de închidere a cursei organelor ierarhice ale angajatorului;   

 Pregătește și verifică autovehiculul pentru cursă; 

 Verifică și asigură condițiile tehnice pentru siguranța circulației, verifică și asigură existența dotărilor speciale 

(pentru PSI și anti derapaj), a pieselor de schimb necesare, a sculelor și dispozitivelor necesare intervențiilor în 

parcurs; 

 Semnalează eventualele defecțiuni angajatorului; 

 Verifică nivelul de combustibil și ulei, verifică și asigură graficul realizării reviziilor tehnice curente ce se execută 

conform normelor legale;  

 Identifică tipurile de documente necesare transportului funcție de procesul de transport, tipul autovehiculului, de 

dotările necesare și de activitatea de transport și se preocupă de asigurarea securității documentelor, pe timpul 

desfășurării cursei;   

 Orice alte atribuții date de Managerul de Proiect, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 

 

Este de menționat că postul este cu normă întreagă, pe perioada implementării proiectului „Asistență tehnică 

pentru susținerea acțiunilor ce contribuie la realizarea obiectivelor strategice din cadrul Strategiei Integrate de 

Dezvoltare Durabilă (SIDD DD)” până la 31.12.2023; 

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE APLICAŢIE 

a) Cerere de înscriere la concurs, cu specificarea clară a postului pentru care aplică; 

b) Carte de muncă, adeverință sau alte documente care să ateste vechimea în muncă; 

c) Curriculum Vitae – semnat și datat în original; 

d) Copie după actul de identitate; 

e) Certificat de cazier judiciar; 

f) Copie după diplome de absolvire a studiilor, specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică; 

g) Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;  

h) Copii după alte diplome/certificate, care atestă efectuarea de instruiri, calificări, dobândire de cunoștințe, 

specializări specifice cerințelor pentru ocuparea postului la care se aplică; 

i) Recomandări angajatori și beneficiari - semnate; 

j) Copie după permisul de conducere. 

Actele prevăzute la lit. d), f) h) și j) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. 

 

MENŢIUNE: 

 Candidații vor prezenta date privind experiență anterioară. 

BIBLIOGRAFIE CONCURS –  ȘOFER 

 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse 

terților prin accidente de vehicule și tramvaie 

 ORDONANŢĂ nr. 81 din 24 august 2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor 

înmatriculate sau înregistrate în România 

 H.G. nr. 1.425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii      nr. 

319/2006. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


