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FIŞA POSTULUI 
Nr.  ............................... 

 
Denumirea postului: şofer 
Nivelul postului: de executie   
Scopul principal al postului: asigură transportul beneficiarilor de servicii sociale şi al 
personalului 
Condiţii specifice privind ocuparea postului: 

Studii: - studii medii; 
  - permis de conducere categoria B şi C 
 

Abilităţi, aptitudini, competenţe: 
• adaptabilitate la situaţii noi şi complexe; 
• asumarea responsabilităţii faţă de actele proprii, inclusiv faţă de eventualele erori; 
• angajare şi perseverenţă în acţiuni; 
• capacitate de consiliere argumentată şi realistă a soluţiilor propuse; 
• spirit de echipă şi capacitatea de a lucra independent; 
• respect faţă de lege şi loialitate faţă de instituţie; 
• discreţie şi respect faţă de caracterul confidenţial al informaţiilor şi datelor cu care 

vine in contact. 
Atribuţii generale ce revin angajatului:   

• Respectă normele legale în vigoare privind protecţia muncii şi regulile de prevenire şi 
stingerea incendiilor;  

• Respectă secretul de serviciu, confidenţialitatea privind activitatea şi beneficiarii de 
servicii sociale şi deciziile conducerii Direcţiei; 

• Respectă Regulamentul de Organizare si Funcţionare al D.G.A.S.P.C Sector 6 şi Codul 
de Conduită Etică şi Profesională a personalului contractual; 

• Îndeplineşte şi alte atribuţii şi sarcini la solicitarea responsabilului de caz, personalului 
medical şi a personalului de conducere a D.G.A.S.P.C. Sector 6;  

• Respectă normele de protecţia muncii şi de sănătate potrivit reglementărilor în vigoare; 
Atribuţii  specifice ce revin angajatului:  

• transportă beneficiarii de servicii sociale şi personalul Direcţiei; 
• are obligaţia de a se prezenta în perfectă stare fizică şi psihică pentru conducerea în bune 

condiţii a autovehiculului pe drumurile publice; 
• asigură transportul beneficiarilor de servicii sociale şi a personalului, după caz ; 
• asigură buna funcţionare a vehiculului, aducând la cunoştinţă orice defecţiune tehnică 

survenită; 



 
• raspunde de buna funcţionare a autovehiculului încredinţat şi de păstrarea 

echipamentelor şi a sculelor din dotare ; 
• are obligaţia de a folosi autovehiculului numai în interesul instituţiei; 
• răspunde de starea tehnică şi de aspectul corespunzător al autovehiculului necesare 

deplasării conform normelor legale în vigoare; 
• are responsabilitatea de a prezenta autovehiculul la reviziile tehnice periodice obligatorii 

şi pentru reparaţii curente numai cu aprobarea şefului direct; 
• are obligaţia de a înscrie corect în foaia de parcurs kilometrii efectuaţi şi orele prestate 

zilnic şi de a obţine confirmarea curselor efectuate în vederea stabilirii consumului lunar 
de combustibil şi lubrifianţi. 

 
Sfera relaţională:  
Intern: 

a. Relaţii ierarhice: 
Subordonat faţă de:  
-   Director general; 
-   Directori generali adjuncţi; 
-   Şef Serviciu Administrativ, Tehnic şi Aprovizionare; 
-   coordonator proiect. 

 
Superior pentru:  nu este cazul; 

b. Relaţii funcţionale: cu serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 
c. Relaţii de control: nu este cazul 
d. Relaţii de reprezentare: nu este cazul 

Extern: 
a. cu autorităţiile şi instituţiile publice: nu este cazul 
b. cu organizaţii internaţionale: nu este cazul 
c. cu persoane juridice private: nu este cazul 

 
Intocmit de:  
Numele şi prenumele: Dulămea Andi Dan 
Funcţia de conducere: Șef serviciu 
Data şi semnătura:  
 
 
Luat la cunoştiinţă de către ocupantul postului: 
Numele şi prenumele:  
Funcţia de execuţie:  
Data şi semnătura:  
 
 
Vizat: 
Numele şi prenumele: Gabriela Schmutzer 
Funcţia de conducere: Director general adjunct 
Data şi semnătura: 
 
 
 

 
 
 
 


