Atributii: Șofer , treapta I – studii medii

1. Este obligat să aibă carnet de conducere categoriile: B; C; E și să dețină atestat pentru
transport marfă, atestat pentru transport agabaritic și card tahograf;
2. Este obligat să se prezinte la serviciu la ora fixată în program, odihnit, în ţinuta
corespunzătoare şi să respecte programul stabilit;
3. Preia autoutilajele pe bază de proces verbal;
4. Urmărește încadrarea în cotele de carburant aprobate;
5. Să nu folosească autoutilajele în scopuri personale și să nu încredințeze conducerea
autoutilajelor altor personae;
6. Participă la instructajul de protecţia muncii şi este obligat să-şi însuşească regulile de
protecţia muncii şi P.S.I.;
7 Va cunoaşte şi va respecta prevederile legale cu privire la circulaţia pe drumurile
publice;
8 Deservent pe unimog cu accesorii (perie mecanică, cap tăietor, cap cositor, turbofreză,
lamă de zăpadă, sărăriță);
9 Deservent pe autotractor + trayler;
10 Deservent pe gudronatorul de emulsie bituminoasă, ocazional;
11 Deservent pe autoturisme și pe autoutilitare pentru transport muncitori;
12 Deservent autobasculantă + accesorii (lamă de zăpadă + sărăriță);
13 Deservent pe încărcător AL 440, ocazional;
14 Deservent pe buldoexcavator, ocazional;
15 Nu va conduce autovehiculul obosit sau sub influenţa alcoolului, drogurilor,
medicamentelor, etc., care reduc capacitatea de conducere.
16 Îi este interzis să transporte alte mărfuri în afara celor trecute în documentele de
transport.
17 Atât la plecare, cât şi la sosirea din cursă, verifică starea tehnică a autovehicului,
inclusiv anvelopele. Nu pleacă în cursă dacă constată defecţiuni/nereguli ale
autovehiculului şi îşi anunţă imediat superiorul pentru a se remedia defecţiunile.
18 Nu circulă fără ca aparatul tahograf să fie funcțional și totodată are obligația să verifice
documentele autovehivulului astfel încât acestea să fie în termen de valabilitate.
19 La sosirea din cursă predă Foaia de Parcurs completată corespunzător, având obligația
de a justifica cantitatea de carburant alimentată.

20 În timpul operaţiunii de încărcare a marfii, şoferul are obligaţia să supravegheze
dispunerea corectă a acesteia pe platforma autovehiculului, astfel încât să nu fie
depăşite limitele de greutate maxim admise legal, sarcina maximă admisibilă pe axe şi
să asigure încărcătura, astfel încât transportul să se efectueze în condiţii de maximă
siguranţă.
21 Răspunde de integritatea autovehiculului pe care îl are în primire.
22 Răspunde de exploatarea autovehiculului în conformitate cu instrucţiunile prevăzute
în cartea tehnică a acestuia.
23 Lucrează cu motocositoarea și fierăstrăul mecanic (drujba), ocazional;
24 Poate fi pilot de circulație, la anumite lucrări;
25 Participă la montarea și demontarea echipamentelor de zăpadă ( lamă, sărăriță, plug
de zăpadă), la montarea și demontarea accesoriilor la unimoguri (cap cositor, cap
tăietor, perie mecanică)…etc;
26 Participă efectiv la activitatea de deszăpezire;
27 Participă la montat și demontat parazăpezi, ocazional;
28 28. Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine
Interioară şi Codul de conduită al personalului contractual;
29. Va duce la îndeplinire orice alte sarcini stabilite de șefii ierarhici superiori, în condițiile
legii;
30. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul securității și sănătății în
muncă, în conformitate cu prevederile art.22 din Legea nr.319/2006 a securității și
sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor prevăzute
în instrucțiunile proprii de securitate elaborate la nivel de CJ Ilfov;
31. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul apărării împotriva incendiilor,
în conformitate cu prevederile art.22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor prevăzute în
instrucțiunile proprii de securitate elaborate la nivel de CJ Ilfov;
32. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul măsurilor de Securitate pentru
protejarea datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.679 din
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
33. Îndeplinește întocmai obligațiile ce ii revin în domeniul sistemului de control intern
managerial în conformitate cu OSGG nr.600/2018.

