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 Expeditor transport rutier 

 Descrierea ocupaţiei 
 
Acest standard ocupational descrie activitatea de expeditor rutier.  
Prin activitatea de expeditii se întelege organizarea deplasãrii mãrfii de la furnizor la destinatar. 
Rolul expeditorului rutier este de a stabili legãtura între proprietarul mãrfii sau cel care dispune de marfã, 
transportatorii rutieri si ceilalti furnizori de servicii implicati în efectuarea expeditiei. 
În schimbul unui comision primit de la  persoana care dispune de marfã expeditorul se obligã fatã de acesta 
sã efectueze toate operatiunile necesare pentru deplasarea mãrfurilor de la vânzãtor la cumpãrãtor în conditii 
optime din punct de vedere economic, al sigurantei mãrfurilor si al duratei de transport. În acest scop este 
necesar ca expeditorul rutier sã cunoascã toate reglementãrile nationale si internationale referitoare la 
transporturi, operatiuni vamale, asigurãri, contracte comerciale. 
În gama de servicii pe care le poate oferi expeditorul rutier se numãrã:  
- efectuarea calculatiilor tarifare referitoare la transport si la activitãtile conexe 
- alegerea mijlocului de transport optim 
- stabilirea rutelor optime de transport 
- ambalarea mãrfii si marcarea coletelor 
- asigurarea mãrfurilor împotriva riscurilor ce pot apãrea pe timpul transportului  
- efectuarea formalitãtilor vamale de import, export si tranzit 
- emiterea de documente proprii, elaborate de organizatia internationalã a expeditorilor ( FIATA ) prin care 
se asigurã deplasarea mãrfurilor în conditii optime (FCR, FCT, FBL, FWR)  
- transportul mãrfurilor în regim de grupaj (coletãrie), ceea ce înseamnã gruparea mai multor partide de 
marfã în acelasi mijloc de transport 
- urmãrirea derulãrii transportului si informarea clientilor cu privire la pozitia mãrfurilor 
- depozitarea mãrfurilor în vederea distributiei sau dupã colectarea acestora în  vederea expedierii 
- antrepozitarea sau plasarea în regim de supraveghere vamala a mãrfurilor 
- organizarea transportului mãrfurilor si a formalitãtilor vamale specifice la târguri si expozitii internationale. 
Având în vedere complexitatea si varietatea serviciilor pe care le poate oferi, expeditorul rutier trebuie sã 
aibã un bagaj de cunostinte solid, sã fie o persoanã dinamicã, dispusã întotdeauna sã-si îmbogãteascã 
cunostintele. 
 
  



 Expeditor transport rutier 

 UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ 

Domeniile de competenţă Unităţile de competenţă 
Competenţe fundamentale Comunicarea la locul de muncă 
 Munca în echipă 

Competenţe specifice Alegerea furnizorilor de transport şi servicii conexe 
 Comandarea serviciilor de transport şi a serviciilor conexe  
 transportului către subcontractanţi 
 Corectarea neconformităţilor apărute în cursul efectuării  
 Elaborarea calculaţiei de costuri 
 Elaborarea cargoplanului 
 Elaborarea ofertei proprii 
 Încheierea contractelor cu clienţii 
 Recepţionarea şi verificarea documentelor care atestă efectuarea  
 serviciilor 
 Urmărirea executării transportului şi serviciilor conexe 



 Comunicarea la locul de muncă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Transmiterea şi recepţionarea  1.1 Informaţiile sunt transmise numai către persoane autorizate,  
informaţiilor respectând raporturile ierarhice operative şi funcţionale 
  
 1.2 Transmiterea informaţiilor se face în timp util 
  
 1.3 Informaţiile transmise sunt reale şi complete 
  
 1.4 Comunicarea cazurilor speciale este realizată imediat 
  
 1.5 Solicitările de informaţii sunt logice şi precise 
2. Participarea la discuţii pe teme  2.1 Problemele profesionale sunt discutate şi rezolvate de o manieră  
profesionale acceptată de toţi membrii grupului 
  
 2.2 Modul de adresare este politicos 
  
 2.3 Temele abordate sunt prezentate cu claritate şi fără reţinere 
  
 2.4 În timpul discuţiilor este respectat dreptul la opinie al tuturor  
 participanţilor 
  
 2.5 Concluziile şi deciziile luate de şeful ierarhic al grupului sunt însuşite  
 de toţi membrii 

 Gama de variabile 
  
  
 Persoane autorizate : persoane abilitate prin regulamentul de ordine interioară 
 Şefi ierarhici: sefi compartimente, directori 
 Forme de comunicare : scrisă, orală (directă sau prin mijloace de transmitere la distanţă) 
 Echipamente de comunicaţie : telefon, fax, calculator (e-mail) 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Limbaj de specialitate 
 Modul de folosire a echipamentelor de comunicaţie 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Modul de adresare şi formulare a problematicii 
 Modul de folosire a limbajului specific 
 Respectarea raporturilor ierarhice 
 Capacitatea de comunicare 
 _ 



 Munca în echipă 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Stabilirea sarcinilor membrilor  1.1 Sarcinile şi competenţele membrilor echipei sunt stabilite funcţie de  
echipei rolul fiecăruia în executarea expediţiei 
  
 1.2 Sarcinile şi competenţele membrilor echipei sunt stabilite funcţie de  
 sarcinile echipei 
2. Urmărirea realizării sarcinilor 2.1 Îndeplinirea sarcinilor individuale este realizată în totalitate şi la toţi  
 parametrii impuşi 
  
 2.2 Acordarea sau solicitarea de asistenţă se face argumentat şi prompt 
  
 2.3 Îndeplinirea sarcinilor echipei este realizată printr-un mod de acţiune  
 acceptat de toţi membrii echipei 
  
 2.4 Realizarea sarcinilor individuale se face în coordonare cu ceilalţi  
 membrii ai echipei, responsabilitatea fiind asumată pentru rezultatul  
 echipei 
  
 2.5 Munca în echipă este efectuată recunoscând drepturile membrilor  

 Gama de variabile 
  
  
 Echipă – peroanele care concură la efectuarea expediţiei 
 Parametrii impuşi – condiţiile specificate în comenzi 
  
 r 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Instrucţiuni de lucru 
 Schema organizatorică şi raporturile ierarhice şi funcţionale 
 Componenţa echipei 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Capacitatea de organizare a muncii în echipă 
 Capacitatea de colaborare în cadrul echipei 
 Capacitatea de comunicare 
 Modul de asumare şi îndeplinire a sarcinilo 



 Alegerea furnizorilor de transport şi servicii conexe 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Analizarea listei furnizorilor de  1.1 Furnizorii de transport şi servicii conexe selectaţi au posibilităţi  
transport şi servicii conexe tehnice de executare a serviciilor 
  
 1.2 Furnizorii de transport şi servicii conexe selectaţi au probitate  
 profesională unanim recunoscută 
  
 1.3 Furnizorii de transport şi servicii conexe selectaţi au activitate  
 anterioară corespunzătoare 
2. Analizarea ofertelor furnizorilor de  2.1 Furnizorii de transport şi servicii conexe selectaţi au oferte care  
transport şi servicii conexe satisfac condiţiile comenzii 
  
 2.2 Furnizorii de transport şi servicii conexe au oferte cu un raport  
 calitate/preţ competitiv 

 Gama de variabile 
  
  
 Posibilităţi tehnice : mijloace de transport, agreări, licenţe, contracte 
 Ofertă : preţ, timp, siguranţă, rută 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Informaţii tehnice şi comerciale despre mijloacele de transport rutier 
 Informaţii despre modul de desfăşurare a transporturilor 
 Informaţii vamale 
 Informaţii despre asigurări 
 Informaţii despre contractele comerciale 
 Convenţii internaţionale (CMR, TIR, Tranzit comunitar, ATA, CPD, CEMT, ADR, AETR), acorduri bilaterale,  
 reglementări specifice ţărilor din aria deservita în domeniul transportului rutier 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Capacitatea de analiză 
 Imparţialitatea 
 _ 



 Comandarea serviciilor de transport şi a serviciilor conexe transportului către subcontractanţi 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Verificarea ofertelor furnizorilor  1.1 Furnizorii selectaţi au oferte care satisfac condiţiile comenzii  
 clientului 
  
 1.2 Suma costurilor serviciilor comandate furnizorilor este mai mică  
2. Elaborarea şi transmiterea  2.1 Condiţiile comenzilor către furnizori corespund cu ofertele acestora 
comenzilor de transport către furnizori  
 2.2 Comenzile către furnizori sunt transmise în timp util 
  
 2.3 Furnizorii confirmă executarea comenzilor în timp util 

 Gama de variabile 
  
  
 Ofertă : preţ, timp, siguranţă, rută 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Geografia ariei deservite şi rutele comerciale 
 Matematică elementara (cele patru operaţii) 
 Limbă de circulaţie internaţională 
 Informaţii tehnice şi comerciale despre mijloacele de transport rutier 
 Informaţii despre modul de desfăşurare a transporturilor 
 Informaţii vamale 
 Informaţii despre asigurări 
 Informaţii despre contractele comerciale 
 Convenţii internaţionale (CMR, TIR, Tranzit comunitar, ATA, CPD, CEMT, ADR, AETR), acorduri bilaterale,  
 reglementări specifice ţărilor din aria deservita în domeniul transportului rutier 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Capacitatea de analiză 
 Rapiditatea şi rigoarea întocmirii comenzilor 
 Abilitatea de folosire a mijloacelor de comunicaţie 
 _ 



 Corectarea neconformităţilor apărute în cursul efectuării comenzilor 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Identificarea neconformităţilor  1.1 Programul stabilit iniţial pentru desfăşurarea expediţiei este respectat 
apărute  
  
 1.2 Furnizorii de transport şi servicii conexe respectă condiţiile  
2. Corectarea neconformităţilor  2.1 Soluţia identificată pentru corectarea neconformităţii implică un cost  
 suplimentar minim 
  
 2.2 Soluţia identificată pentru corectarea neconformităţii implică un timp 
  suplimentar minim 
  
 2.3 Soluţia identificată pentru corectarea neconformităţii este cea impusa 
  de client 

 Gama de variabile 
  
  
 Furnizori : de servicii de transport, de servicii conexe (formalităţi vamale, completări documente, transbordări,  
 depozitări, asigurări) 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Geografia ariei deservite şi rutele comerciale 
 Limbă de circulaţie internaţională 
 Informaţii tehnice şi comerciale despre mijloacele de transport rutier 
 Informaţii despre modul de desfăşurare a transporturilor 
 Informaţii vamale 
 Informaţii despre asigurări 
 Informaţii despre contractele comerciale 
 Convenţii internaţionale (CMR, TIR, Tranzit comunitar, ATA, CPD, CEMT, ADR, AETR), acorduri bilaterale,  
 reglementari specifice ţărilor din aria deservita în domeniul transportului rutier 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Capacitatea de analiză 
 Abilitatea de a găsi informaţiile necesare în documentaţia disponibilă 
 Capacitatea de comunicare 
 Abilitatea de negociere 
 Abilitatea de folosire a mijloacelor de comunicaţie 
 Rapiditatea în luarea deciziilor 
 _ 



 Elaborarea calculaţiei de costuri 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Analizarea rutelor comerciale 1.1 Ruta aleasă este cea mai scurtă 
  
 1.2 Ruta aleasă este cea mai sigură 
  
 1.3 Ruta aleasă este cea impusă 
2. Selectarea ofertelor furnizorilor de  2.1 Furnizorii selectaţi au activitate anterioară care satisface cerinţele 
transport şi servicii conexe  
 2.2. Furnizorii selectaţi au cele mai bune oferte 
3. Stabilirea costurilor pentru serviciul  3.1 Costul stabilit este minim 
de expediţie  
 3.2 Costul este stabilit pentru timp minim de expediţie 
  
 3.3 Costul este stabilit pentru siguranţa maxima a expediţiei 

 Gama de variabile 
  
  
 Furnizori : de servicii de transport, de servicii conexe (formalităţi vamale, completări documente, transbordări,  
 depozitări, asigurări) 
 Parametrii expediţiei : cost, timp, siguranţa, ruta 
 Ofertă : preţ, timp, siguranţă, rută 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Geografia ariei deservite şi rutele comerciale 
 Matematică elementara (cele patru operaţii) 
 Limbă de circulaţie internaţională 
 Informaţii tehnice şi comerciale despre mijloacele de transport rutier 
 Informaţii despre modul de desfăşurare a transporturilor 
 Informaţii vamale 
 Informaţii despre asigurări 
 Informaţii despre contractele comerciale 
 Convenţii internaţionale (CMR, TIR, Tranzit comunitar, ATA, CPD, CEMT, ADR, AETR), acorduri bilaterale,  
 reglementari specifice ţărilor din aria deservita în domeniul transportului rutier 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Capacitatea de analiză 
 Rapiditatea şi rigoarea calculului de cost 
 Abilitatea de a găsi informaţiile necesare în documentaţia disponibilă 
 _ 



 Elaborarea cargoplanului 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Culegerea şi analizarea informaţiilor  1.1 Marfa care trebuie transportată este ambalată 
necesare întocmirii cargoplanului  
 1.2 Marfa care trebuie transportată este clasificată ADR 
2. Analizarea posibilităţilor de stivuire  2.1 Modul de ambalare a mărfii permite stivuirea 
şi necesităţilor de amarare a mărfii în   
mijlocul de transport 2.2 Modul de ambalare permite încărcarea mărfii în mijlocul de transport  
 fără a da posibilitatea de deplasare 
3. Stabilirea mijlocului de transport 3.1 Mijlocul de transport ales corespunde cu tipul mărfii şi modul ei de  
 ambalare 
  
 3.2 Mijlocul de transport ales permite încărcarea întregii cantităţi de  

 Gama de variabile 
  
  
 Tipul mărfii : mărfuri periculoase (clasificate ADR), mărfuri normale, lichide sau pulberi în vrac, mărfuri  

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Matematică elementara (cele patru operaţii) 
 Informaţii tehnice şi comerciale despre mijloacele de transport rutier 
 Informaţii tehnice şi comerciale despre mărfuri 
 Informaţii tehnice şi comerciale despre modurile de ambalare a mărfurilor 
 Informaţii tehnice şi comerciale despre modurile de amarare a mărfurilor 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Capacitatea de analiză 
 Rigoarea de calcul 
 _ 



 Elaborarea ofertei proprii 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Analizarea ofertelor similare de pe  1.1 Oferta aleasă are cel mai bun preţ 
piaţă şi compararea lor cu posibilităţile   
proprii 1.2 Oferta aleasă are cel mai scăzut timp de expediţie 
  
 1.3 Oferta aleasă are cea mai mare siguranţă a expediţiei 
  
 1.4 Costurile proprii sunt mai mici ca oferta pieţei pentru timp de  
 expediţie, siguranţă şi ruta impusă (în caz ca exista o astfel de condiţie)  
 similare 
2. Stabilirea condiţiilor minime şi  2.1 Condiţiile oferite sunt cele minime acceptabile, astfel încât profitul să 
maxime ale ofertei proprii  fie maxim 
  
 2.2 Performanţele oferite sunt maxime 
  
 2.3 Parametrii stabiliţi ai expediţiei asigură acceptarea ofertei de către  
 client si profitul maxim posibil 

 Gama de variabile 
  
  
 Parametrii expediţiei : cost, timp, siguranţă, rută 
 Ofertă : preţ, timp, siguranţă, rută 
 Performanţe : timp minim, siguranţă maximă 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Geografia ariei deservite şi rutele comerciale 
 Limbă de circulaţie internaţională 
 Informaţii tehnice şi comerciale despre mijloacele de transport rutier 
 Informaţii despre modul de desfăşurare a transporturilor 
 Informaţii vamale 
 Informaţii despre asigurări 
 Informaţii despre contractele comerciale 
 Convenţii internaţionale (CMR, TIR, Tranzit comunitar, ATA, CPD, CEMT, ADR, AETR), acorduri bilaterale,  
 reglementari specifice ţărilor din aria deservita în domeniul transportului rutier 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Capacitatea de analiză multicriterială 
 Rapiditatea şi rigoarea elaborării ofertei 
 Capacitatea de comunicare 
 Abilitatea de folosire a mijloacelor de comunicaţie 
 _ 



 Încheierea contractelor cu clienţii 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Negocierea termenilor contractuali 1.1 Condiţiile negociate sunt cele minime acceptabile de către client 
  
 1.2 Profitul rezultat în urma executării comenzii în condiţiile negociate  
 este maxim 
2. Verificarea posibilităţii de executare  2.1 Condiţiile enunţate în  comanda de expediţie pot fi respectate 
a comenzii  
 2.2 Mijloacele de transport necesare pentru efectuarea expediţiei sunt  
 disponibile 
3. Încheierea contractului cu clienţii 3.1 Condiţiile comenzii primite corespund cu condiţiile negociate 
  
 3.2 Condiţiile comenzii primite sunt legale 

 Gama de variabile 
  
  
 Ofertă : preţ, timp, siguranţă, rută 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Limbă de circulaţie internaţională 
 Informaţii tehnice şi comerciale despre mijloacele de transport rutier 
 Informaţii despre modul de desfăşurare a transporturilor 
 Informaţii vamale 
 Informaţii despre asigurări 
 Informaţii despre contractele comerciale 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Rigoarea comparaţiei condiţiilor din oferta cu cele specificate în comandă 
 Capacitatea de analiză 
 Capacitatea de comunicare 
 Abilitatea de negociere 
 _ 



 Recepţionarea şi verificarea documentelor care atestă efectuarea serviciilor 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Verificarea documentelor de  1.1 Documentele de transport corespund cu transporturile comandate şi  
 efectiv executate 
  
 1.2 Documentele de transport sunt corect întocmite şi conţin toate  
 elementele care certifică executarea transporturilor 
2. Verificarea facturilor trimise de  2.1 Serviciile facturate de furnizori sunt cele comandate şi efectiv  
furnizorii de transport şi servicii  executate 
  
 2.2 Specificaţiile facturilor furnizorilor atestă că serviciile au fost corect  
3. Înregistrarea şi arhivarea  3.1 Expediţia a fost executata în totalitate 
documentelor  
 3.3 Nu există litigii cu clienţii 
  
 3.4 Tariful pentru efectuarea expediţiei a fost încasat de la clienţi 
  
 3.5 Nu există litigii cu furnizorii de transport şi servicii conexe 
  
 3.6 Furnizorii de transport şi servicii conexe au fost plătiţi 

 Gama de variabile 
  
  
 Documente de transport : scrisori de trăsura CMR 
 Furnizori : de servicii de transport, de servicii conexe (formalităţi vamale, completări documente, transbordări,  
 depozitări, asigurări) 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Geografia ariei deservite şi rutele comerciale 
 Limbă de circulaţie internaţională 
 Informaţii tehnice şi comerciale despre mijloacele de transport rutier 
 Informaţii despre modul de desfăşurare a transporturilor 
 Informaţii vamale 
 Informaţii despre asigurări 
 Informaţii despre contractele comerciale 
 Convenţii internaţionale (CMR, TIR, Tranzit comunitar, ATA, CPD, CEMT, ADR, AETR), acorduri bilaterale,  
 reglementari specifice ţărilor din aria deservita în domeniul transportului rutier 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Capacitatea de analiza 
 Abilitatea de a găsi informaţiile necesare în documentaţia disponibilă 
 Rigoarea de calcul 
  
 _ 



 Urmărirea executării transportului şi serviciilor conexe 

Descrierea unităţii 

 ELEMENTE DE COMPETENŢĂ CRITERII DE REALIZARE 
1. Controlarea predării mărfii de către  1.1 Marfa este pusă la dispoziţie de expeditor la locul, timpul şi în  
expeditor şi preluării ei de către  condiţiile specificate în comanda de expediţie 
destinatar  
 1.2 Marfa se prezintă aparent conform descrierii din comanda de  
 expediţie 
  
 1.3 Marfa este însoţită de documentele necesare 
  
 1.4 Marfa este preluată de destinatar la locul, timpul şi în condiţiile  
2. Controlarea furnizorilor asupra  2.1 Furnizorii de servicii de transport pun la dispoziţie mijloacele de  
modului în care execută serviciile ce  transport la timpul şi locul convenit, însoţite de documentele necesare 
le-au fost comandate  
 2.2 Furnizorii de servicii de transport respectă duratele de transport  
 convenite 
  
 2.3 Furnizorii de servicii conexe transportului execută întocmai  
 comenzile 
  

 Gama de variabile 
  
  
 Furnizori : de servicii de transport, de servicii conexe (formalităţi vamale, completări documente, transbordări,  
 depozitări, asigurări) 

 Ghid pentru evaluare 
  
  
 Cunoştinţele necesare se referă la: 
 Geografia ariei deservite şi rutele comerciale 
 Limbă de circulaţie internaţională 
 Informaţii tehnice şi comerciale despre mijloacele de transport rutier 
 Informaţii despre modul de desfăşurare a transporturilor 
 Informaţii vamale 
 Informaţii despre asigurări 
 Informaţii despre contractele comerciale 
 Convenţii internaţionale (CMR, TIR, Tranzit comunitar, ATA, CPD, CEMT, ADR, AETR), acorduri bilaterale,  
 reglementări specifice ţărilor din aria deservita în domeniul transportului rutier 
  
 La evaluare se vor urmări: 
 Capacitatea de analiză 
 Abilitatea de a găsi informaţiile necesare în documentaţia disponibilă 
 Capacitatea de comunicare 
 Abilitatea de negociere 
 Abilitatea de folosire a mijloacelor de comunicaţie 
 _ 
 


