
Bibliografia pentru ocuparea postului de sofer I 

  

 1. OUG nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice republicată, cu modificările ṣi completările ulterioare; 

 2. H.G. nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; 
 
 3. LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările ṣi completările ulterioare; 
 
 4. NORME METODOLOGICE din 11 octombrie 2006, de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 
nr. 319/2006, cu modificările ṣi completările ulterioare; 
 
 5. LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - CODUL MUNCII, cu modificările ṣi completările ulterioare. 
 6. Chestionare circulatie 
 

Atribuţiile postului de sofer I 

 1. Răspunde de starea tehnica de funcţionare ṣi exploatare a autovehiculului avut în gestiune. 

 2. Înainte de plecarea pe traseul programat ṣi aprobat , consemnează în caietul de procese verbale a autoturismului 

starea tehnică de funcţionare a acestuia , asumându-ṣi responsabilitatea plecării în cursă. 

 3. Întocmeṣte zilnic foaia de parcurs menţionând traseul, numărul de km efectuaţi , ora plecării, ora sosirii, 

persoanele care s-au deplasat ṣi scopul deplasării.  

4. Răspunde de respectarea graficului privind traseul stabilit. 

5. Răspunde de integritatea persoanelor ṣi a mărfurilor transportate.  

6. Remediază defecţiunile minore apărute pe traseu ṣi consemnează acest lucru în foaia de parcurs precum ṣi durata 

staţionării.  

7. Răspunde de executarea în termen a verificărilor ITP. 

 8. Verifică periodic datele de expirare ale asigurărilor RCA, Casco , rovignietei.  

9. Supraveghează lucrările de reparaţii ale autoturismului.  

10. Răspunde de confirmarea foilor de parcurs prin semnătura persoanelor care au efectuat deplasarea ṣi ṣtampila 

instituţiei de destinaţie.  

11. Ridică ṣi predă zilnic foaia de parcurs. 

 12. Răspunde de întreţinerea curăţeniei interioare ṣi exterioare a autovehiculului ce i s-a încredinţat, de echiparea 

acestuia cu trusa medicală, mijloace de semnalizare ṣi stingere a incediilor, precum ṣi schiţa de siguranţă a 

autovehiculului.  

13. Are obligaţia de a nu înstrăina autovehiculul proprietate a instituţiei.  

14. Are obligaţia de a se preocupa permanent de reducerea consumului de carburanţi ṣi lubrifianţi. 

 15. Răspunde material ṣi după caz penal de autoturismul pe care îl are în gestiune.  



16. Are obligaţia ca la plecarea în cursă să aibă asupra lui actul de identitate personal ṣi al mijlocului de transport, 

precum ṣi permisul de conducere.  

17. Are obligaţia de a respecta programul de lucru normat ṣi programarea pentru sfârṣitul de săptămână ṣi sărbătorile 

legale.  

18. Are obligaţia de a respecta normele de securitate ṣi sănătate în muncă conform prevederilor Legii nr. 319/2006, 

cu modificările ṣi completările ulterioare, normele de prevenire ṣi stingere a incendiilor cuprinse în Ordinul nr. 

163/2007, precum ṣi prevederile Legii nr. 481/2004 (r), privind protecţia civilă.  

19. Îndeplineṣte orice alte sarcini de serviciu trasate de ṣeful direct ṣi conducătorul instituţiei.  

20. Respectă prevederile Regulamentului  intern, Codului muncii ṣi ale Codului de conduită a personalului contractual. 


