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FIȘA POSTULUI  
 
 

I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND POSTUL:                                                                                    

1. Denumirea postului : ȘOFER 

2. Nivelul postului: DE EXECUȚIE 

3. Obiectivele postului: ACTIVITĂȚI SPECIFICE POSTULUI       

II. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI2)                                                                         

  Studii de specialitate – studii medii, absolvite cu dilomă de bacalaureat; 
 

  Perfectionari (specializari)3:  
 posesor permis conducere categoria D; 
 atestat profesional transport pesoane; 

 
 aviz psihologic pentru conducător auto - transport persoane – siguranța circulației; 
 fișă medicală de la unități sanitare abilitate; 

 
 

3. Vechimea în muncă/specialitatea necesară exercitării funcției: vechime minim 5 ani în 

specialitatea de conducător auto 

4. Cunostinte de operare/programare pe calculator: -                          

5. Limbi straine4): - 

6. Abilități, calități și aptitudini necesare: CAPACITATE DE ANALIZĂ ȘI SINTEZĂ, SPIRIT DE 

ECHIPĂ, ABILITĂȚI DE COMUNICARE, FLEXIBILITATE ÎN GÂNDIRE, CAPACITATE DE 

ADAPTARE, ABILITĂȚI ORGANIZATORICE 

7. Cerințe specifice5): PARTICIPAREA LA DIFERITE EVENIMENTE SPECIFICE. 

8. Competență managerială: SPIRIT PRACTIC, CAPACITATE ANALITICĂ  

 
 

   DESCRIEREA SARCINILOR CE REVIN POSTULUI *  

 Asigură transportul elevilor la școli de la stația stabilită și retur.   

 Să respecte cu stricteţe programul de lucru. 

 Înainte de a pleca în cursă are obligația să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îl 

conduce, iar în situația în care constată defecțiuni/nereguli ale autovehiculului și anunță șeful 

ierarhic superior pentru remedierea acestora, fără a efectua cursa respectivă. 

 Menține autovehiculul în stare bună de funcționare.  

 Răspunde şi solicită aprovizionarea la timp cu combustibil a microbuzului. 

 Se preocupă de formalităţile care există în legătură cu circulaţia maşinilor pe drumurile publice. 

 Preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă și predă foaia din ziua precedentă completată la 

toate rubricile (după cum indică formularul), bonuri de transport, notă de recepție. 



 Predă la timp documentele pe care le întocmește persoanei din instituție desemnată pentru 

efectuarea recepției. 

 Păstrează certificatul de înmatriculare, licența de execuție și copia licenței de transport, precum 

și actele mașinii în condiții corespunzătoare și urmărește valabilitatea și termenul de expirare 

ale acestora. 

 Se preocupă permanent de îmbunătățirea cunoștințelor sale profesionale și legislative în 

domeniul transporturilor. 

 După efectuarea zilnică a transportului şcolar, va parca microbuzul în locurile stabilite de 

conducere. 

 Preia sarcinile şi atribuţiile date de către șeful ierarhic. 

 Îndeplineşte orice alte dispoziţii, sarcini date de conducere, în domeniul său de activitate. 

 Păstrează confidenţialitatea datelor la care are acces. 

 Încadrarea în graficul de muncă stabilit prin programul de  lucru. 

 Să nu absenteze fără motive temeinice şi fără să anunţe în prealabil conducerea instituţiei 

despre aceasta. 

 Se comportă civilizat în relația cu elevii, colegii de serviciu, superiorii ierarhici și organele de 

control. 

 Comunică imediat șefului ierarhic, telefonic sau prin orice alt mijloc orice eveniment de circulație 

în care este implicat. 

 Are obligația să nu schimbe poziția autovehiculului implicat în accident, până la sosirea 

organelor poliției și să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului, dacă acesta a avut ca 

rezultat moartea, vătămarea integrității corporale sau a sănătății vreunei persoane dacă 

accidentul constituie infracțiune sau s-a produs ca urmare a unei infracțiuni. 

 Nu are voie să transporte persoane din afara școlii, cu excepția profesorilor și a părinților care 

însoțesc copiii. 

 Să se prezinte la verificarea medicală atunci când este trimis de instituție. 

 Șoferul răspunde de integritatea persoanelor transportate  - elevi și profesori, din 

momentul urcării și până la coborârea în fața școlii sau în stație. 

 Nu pornește în cursă până când cadrul didactic însoțitor nu este prezent atât la cursele de 

dimineața cât și la cele de la prânz și în cazul în care cadrul didactic nu este prezent, 

anunță șeful ierarhic superior. 

 Monitorizează comportamentul elevilor și gestioanarea situațiilor conflictuale, prevenirea 

/sesizarea oricăror forme de violență, rele tratamente sau de exploatare, abandon sau 

neglijență asupra copiilor preșcolari/elevilor prin înștiințarea serviciilor publice de asistență 

socială sau D.G.A.S.P.C. înregistrarea zilnică a absențelor preșcolarilor/ elevilor cu 

respectarea termenelor și a formatelor solicitate. 

 Execută şi alte sarcini primite din partea conducerii, în specificul funcţiei pe care o ocupă. 

 Respectă cu stricteţe normele specifice de securitate a muncii, circulația rutieră și 

Regulamentul de Ordine Internă a instituției. 

 Aplică zilnic normele de igienă corespunzătoare și îngrijirea autovehiculului.  

 Elaborează, respectă și aplică procedurile operaționale conform S.C.I.M. aplicabile 

Serviciului Administrativ Piețe, Târguri, Oboare – PO – 2 (Foaie de parcurs). 

   



 


