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Descrierea ocupa�iei 
�

Prezentul standard ocupa�ional se refer� la competen�ele �oferului profesionist de taxi care execut� 
transporturi rutiere de persoane �i bunuri în regim taxi. 
 
Rolul standardului ocupa�ional privind “�oferul taxi profesionist” este în principal acela de a asigura 
angajatorului posibilitatea de testare �i verificare a competen�elor pentru personalul ce se angajeaz� 
în aceast� func�ie. 
 
Ocupa�ia de �ofer profesionist (cel care conduce un autovehicul angajat într-un transport rutier 
public sau în interes propriu), presupune o activitate complex�, retribuit� în raport de foarte mul�i 
factori cum sunt: capacitatea autovehiculului, tipul �i categoria transporturilor, calitatea �i eficien�a 
transportului, gradul de securitate realizat pentru autovehicul, persoane �i bunuri în procesul de 
transport, gradul de optimizare al procesului de transport, profesionalismul în activitate respectarea 
reglement�rilor privind securitatea rutier�, protec�ia muncii �i P.S.I., protec�ia mediului înconjur�tor 
etc. 
 
Toate aceste elemente se reg�sesc în principal într-o serie de competen�e ce se refer� la: 
 

1. servirea clien�ilor 
2. oferirea de informa�ii turistice 
3. respectarea procedurilor de lucru pe durata schimbului 
4. asigurarea securit��ii pasagerilor �i a bunurilor 
5. întocmirea �i p�strarea documentelor specifice 
6. comunicarea eficient� 
7. efectuarea tranzac�iilor monetare 
8. utilizarea unei limbi str�ine de circula�ie interna�ional� (englez�). 

 
În general �oferul profesionist, de la plecare �i pân� la terminarea cursei, este �i managerul �i 
executantul sarcinii de transport, preocup�rile de baz� axându-se pe asigurarea confortului �i 
siguran�ei clientului, pe securitatea rutier� �i a mediului, îndeplinirea activit��ii conform planific�rii, 
asigurarea documentelor necesare �i solu�ionarea tuturor situa�iilor ivite în timpul execut�rii cursei. 
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UNIT��I DE COMPETEN�� 
 

Domeniul de competen�� Nr. 
crt. 

Titlul unit��ii 

1 Servirea clien�ilor   
2 Oferirea informa�iilor turistice  
3 Respectarea procedurilor de lucru pe durata 

schimbului  
4 Asigurarea securit��ii pasagerilor �i a 

bunurilor  

Competen�e specifice 
ocupa�iei  

5 Întocmirea �i p�strarea documentelor 
specifice 

Competen�e 
fundamentale 

6 Comunicarea eficient� 

7 Efectuarea tranzac�iilor monetare  Competen�e generale la 
locul de munc�  8 Utilizarea unei limbi str�ine de circula�ie 

interna�ional�  
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UNITATEA 1 
SERVIREA CLIEN�ILOR 

Descriere: 
Unitatea se refer� la competen�a �oferului de taxi de a efectua transportul pasagerilor (�i dup� caz 
produse, pachete, colete, diferite comenzi primite prin dispecerat) în condi�ii de siguran�� �i 
respectând legisla�ia în vigoare. 
 
 

ELEMENTE DE COMPETEN�� CRITERII DE REALIZARE 

1. Identific� clien�ii 
1.1.Clien�ii sunt identifica�i prin baleierea zonelor 
aglomerate sau cu poten�ial crescut, în func�ie de 
momentul zile �i evenimentele ce au loc. 
1.2.Tehnicile de c�utare a clien�ilor sunt aplicate 
astfel încât s� se asigure utilizarea eficient� a 
timpului �i a combustibilului.  
1.3.Leg�tura cu dispeceratul este men�inut� în 
permanen�� pentru a r�spunde solicit�rilor primite. 
 

2. Execut� transportul pasagerilor 2.1. Solicit�rilor dispeceratului sau clien�ilor sunt 
onorate cu promptitudine. 
 
2.2.Pasagerii sunt întâmpina�i cu polite�e, saluta�i �i 
ajuta�i la urcarea în autovehicul.  
 
2.3. Locul de destina�ie a pasagerilor este clarificat 
cu aten�ie �i verificat dac� este cazul prin 
consultarea h�r�ilor sau a dispeceratului.   
 
2.4. Aparatul pentru înregistrarea c�l�toriei este 
utilizat corect, conform instruc�iunilor �i 
reglement�rilor în vigoare. 
 
2.5.Pasagerii sunt du�i la destina�ie pe drumul cel 
mai direct �i practicabil sau, conform solicit�rilor 
acestora. 
 

3. Identific� �i ofer� ajutor clien�ilor cu 
nevoi speciale 

3.1.Pasagerii cu nevoi speciale sunt identifica�i 
corect pe baza observ�rii atente a acestora. 
3.2.Tipul nevoilor speciale este stabilit cu 
promptitudine �i discre�ie, f�r� a pune întreb�ri 
despre acest subiect. 
3.3. Persoanele cu nevoi speciale sunt tratate cu 
r�bdare �i în�elegere.  
3.4.Ajutoul se acord� numai dup� ce pasagerul î�i 
d� permisiunea �i accept� s� fie asistat. 
3.5.Asisten�a acordat� pasagerilor cu nevoi speciale 
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este consistent� �i în conformitate cu tipul nevoii. 
 

4. Execut� alte comenzi  
3.1. comenzi primite telefonic sau prin dispecerat 
pentru livrarea de bunuri, obiecte, etc. 
 

5. �ine sub control situa�iile dificile 
5.1. Reclama�iile primite de la clien�i sunt ascultate 
cu calm �i aten�ie �i tratate cu responsabilitate. 
 
5.2.Reclama�iile aflate sub controlul �oferului sunt 
solu�ionate cu promptitudine sau asumate �i 
justificate cu argumente valide. 
 
5.3. Reclama�iile a c�ror solu�ionare intr� în 
responsabilitatea companiei de taximetre sunt 
înregistrate în jurnalul de bord (foaia de parcurs ) 
conform procedurilor companiei, sau registru de 
sugestii de reclama�ii. 
 
5.4. Tratamentul neadecvat din partea pasagerilor 
dificili este evaluat cu obiectivitate �i �inut sub 
control în mod adecvat, în func�ie de gravitatea 
situa�iei. 
 
5.5. Situa�iile speciale sunt raportate conform 
procedurilor companiei. 
 

GAMA DE VARIABILE 
- Ajutorul se refer� la: deschiderea portierelor, plasarea cu aten�ie a bagajelor….; 
- Reclama�ii aflate sub controlul �oferului: cur��enia �i starea tehnic� a autovehiculului, întârziere  
�inerea sub control �i a tratamentului necorespunz�tor aplicat de pasagerii dificili se realizeaz� prin: 
• p�strarea calmului, evitarea reac�iilor exagerate; 
• oferirea de solu�ii alternative; 
• g�sirea solu�iilor pentru a ajunge la în�elegere cu pasagerul; 
• solicitarea pasagerului s� p�r�seasc� vehiculul, dac� nu se ajunge la un compromis acceptabil; 
• raportarea situa�iei c�tre dispecerat, dac� este cazul. 
• reglement�rile în vigoare se refer� la legisla�ia referitoare la activitatea de taximetrie �i la  

procedurile companiei. 
• clien�ii cu nevoi speciale sunt persoane cu deficien�e de vorbire, auz, vedere, motorii sau mintale; 
• asisten�a acordat� pasagerilor cu diferite nevoi speciale depinde de tipul nevoii �i anume:  
��pasagerii în vârst�: acordarea de  timp suplimentar pentru urcarea în/coborârea din taxi  
��pasagerii cu deficien�e vizuale: ajutor la urcarea în /coborârea din taxi; oferirea bra�ului pentru a 

merge spre/de la ma�in�, oferirea de detalii privind eventualele obstacole din cale, nedistragerea 
aten�iei câinilor utilitari / de înso�ire  

��pasageri cu deficien�e auditive: pronun�area cuvintelor drept în fa��, exprimare clar� �i într-un 
ritm încetinit (vorbi�i rar), utilizarea de semne �i gesturi pentru comunicare, utilizarea de hârtie 
�i creion pentru facilitarea comunic�rii,  

��vorbitorii de limbi str�ine: folosirea  limbajului semnelor, utilizarea de desene, h�r�i, utilizarea 
de hârtie �i instrumente de scris pentru facilitarea comunic�rii. 
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��pasageri cu deficien�e motorii: acordarea de asisten�� fizic�, sus�inerea sau ajutor la manevrarea 

c�ruciorului. 
 

GHID PENTRU EVALUARE 

Cuno�tin�e:  

- citirea �i interpretarea h�r�ilor �i a ghidurilor (orientarea pe hart�); 
- legisla�ia specific� �i procedurile companiei privind obliga�iile �oferului de taxi; 
- politica companiei 
- instruc�iuni de utilizarea a aparatului de taxat; 
- tipuri de nevoi speciale 
 

Aptitudini/atitudini: 

- aten�ie 
- polite�e 
- tact, diploma�ie 
- r�bdare, în�elegere 
- perspicacitate 
- ini�iativ� 
- capacitate de analiz� �i evaluare  

La evaluare se va urm�ri: 

- Utilizarea eficient� a timpului �i a combustibilului  
- Identificarea corect� a solicit�rii clien�ilor �i ducerea lor la destina�ie pe drumul cel mai direct; 
- Polite�ea �i diploma�ia în rela�iile cu pasagerii; 
- Identificarea nevoilor speciale ale pasagerilor �i tratarea lor adecvat�; 
- Capacitatea de a �ine sub control situa�iile speciale ivite în rela�iile cu clien�ii 
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UNITATEA 2 
OFERIREA INFORMA�IILOR TURISTICE  

 

Descriere 
Unitatea se refer� la competen�a �oferului de taxi de a  oferi clien�ilor informa�ii utile privind 
obiectivele turistice, posibilit��i de cazare, recreere etc.  astfel încât s� promoveze serviciile turistice 
�i atrac�iile zonei într-o manier� pozitiv� �i care s� creasc� interesul pasagerilor fa�� de zona 
respectiv�. 
 

ELEMENTE DE COMPETEN�� CRITERII DE REALIZARE 

1. Identific� tipul informa�iilor solicitate 
1.1.Necesitatea �i avantajele oferirii de informa�ii 
turistice pasagerilor este în�eleas� corect. 
 
1.2.Informa�iile solicitate de client sunt identificate 
corect prin întreb�ri clarificatoare. 
 

2. Identific� �i acceseaz� sursele de 
informare necesare 

2.1.Sursele de informare sunt identificate corect, în 
func�ie de natura informa�iilor solicitate. 
 
2.2.Sursele de informare sunt consultate cu aten�ie 
�i utilizate corect, fiind consultate surse 
suplimentare dac� este cazul. 
 
2.3.Informa�iile sunt selectate cu discern�mânt �i 
verificate cu aten�ie înainte de oferirea lor. 
 
 

3.Ofer� informa�iile solicitate 
3.1.Informa�iile oferite sunt în conformitate cu 
solicit�rile clientului. 
3.2.Informa�iile sunt oferite clar �i pe în�elesul 
clientului, verificându-se în�elegerea corect� a 
acestora de c�tre client. 
3.3.Oferirea informa�iilor se face numai dup� 
verificarea atent� a acestora. 
3.4. Oferirea informa�iilor se face pe un ton 
politicos �i cu r�bdare. 

GAMA DE VARIABILE 
Informa�iile solicitate de clien�i pot privi: 
- posibilit��i de cazare �i mas�: hoteluri, campinguri, moteluri, pensiuni, restaurante, cofet�rii etc. 
- posibilit��i de transport 
- obiective culturale: muzee, monumente istorice, teatre, oper�, filarmonic� etc. 
- oferte de recreere: pârtii de schi, parcuri sportive, piscine, parcuri de distrac�ii,  
- evenimente: festivaluri, târguri �i expozi�ii, conferin�e,  
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- posibilit��i de transport: c�i ferate, transport maritim sau fluvial, gondol�, funicular;  
- servicii: centre de informare, b�nci, magazine, sta�ii de produse petroliere, agen�ii turistice etc. 
 
Avantajele oferirii de informa�ii turistice: 
- cre�terea satisfac�iei clien�ilor prin folosirea de �oferi cu un nivel superior de preg�tire, conform 

standardului ocupa�ional – modulul pentru servicii de lux. 
- cre�terea veniturilor companiei prin oferirea de servicii de lux 
-     promovarea serviciilor turistice din zon� 
-     etc. 
Sursele de informare pot fi:  

- publica�ii: h�r�i, ghiduri ( ghidul ora�ului, ghidul str�zilor), bro�uri, pliante, carte de       
telefoane etc. 
- media: ziare, reviste, radio-TV etc. 
- organiza�ii: birouri de turism, camer� de comer�, prim�rie, companii de taximetre etc. 

GHID PENTRU EVALUARE 

Cuno�tin�e:  

- tipuri de informa�ii ce pot fi solicitate  
- surse de informa�ii �i consultarea lor 
- citirea h�r�ilor �i a ghidurilor (orientarea pe hart�) 

Aptitudini/atitudini: 

- aten�ie 
- solicitudine 
- amabilitate 
- corectitudine 
- responsabilitate 
 

La evaluare se urm�ri: 

- Corectitudinea identific�rii solicit�rilor clientului 
- Utilizarea corect� a surselor de informa�ii 
- Calitatea informa�iilor oferite pasagerilor: informa�ii corecte, complete �i în acord cu solicit�rile 
clien�ilor; 
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UNITATEA 3 
RESPECTAREA PROCEDURILOR DE LUCRU PE DURATA 

SCHIMBULUI 

Descriere 
Unitatea se refer� la competen�a �oferului de taxi de a cunoa�te �i aplica procedurile pentru 
desf��urarea activit��ii specifice pe durata schimbului precum �i realizarea opera�iilor premerg�toare 
intr�rii în /ie�irii din schimb asigurând astfel servicii de calitate �i în conformitate cu politica 
companiei �i legisla�ia în vigoare. 
 
 

ELEMENTE DE COMPETEN�� CRITERII DE REALIZARE 

1. Efectueaz� opera�iile preg�titoare 
intr�rii în schimb 

1.1.Verificarea tehnic� a autovehiculului �i a 
echipamentelor din dotare se face cu aten�ie �i 
responsabilitate identificând toate deficien�ele.  
1.2. Dotarea autovehiculului este verificat� cu 
aten�ie asigurând toate elementele necesare, 
conform legisla�iei în vigoare.  
1.3. Neregulile constatate sunt eliminate cu 
profesionalism sau, func�ie de gravitatea lor, 
raportate pentru a fi remediate de persoane 
împuternicite.  
1.4. Cur��enia autovehiculului  este verificat� cu 
aten�ie �i ac�iunile ce se impun sunt întreprinse cu 
promptitudine pentru asigurarea unui climat optim 
clien�ilor  
1.5. Igiena personal� este verificat� cu 
minu�iozitate �i m�surile ce se impun sunt luate cu 
promptitudine pentru a se asigura confortul 
clien�ilor. 
1.6. �inuta este decent� �i inspectat� cu grij� pentru 
a afi�a un aspect pl�cut �i îngrijit.  
1.7. Elementele de identificare (ecuson, aparat de 
taxat, tarif, etc) sunt afi�ate la loc vizibil, conform 
reglement�rilor �i politicii companiei. 

2. Respect� procedurile de lucru pe durata 
schimbului 

2.1. Aparatul de taxat este utilizat corect, 
respectând întocmai instruc�iunile �i legisla�ia în 
vigoare. 
2.2. Interiorul autovehiculului este inspectat cu 
aten�ie dup� fiecare pasager identificând 
eventualele obiecte uitate sau l�sate inten�ionat în 
ma�in�. 
2.3. Interiorul autovehiculului este cur��at cu grij� 
dup� fiecare pasager. 
2.4.Politica companiei este respectat� întocmai �i 
eventualele situa�ii de urgen�� sunt raportate 
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conform procedurilor. 
 

3.Efectueaz� opera�iile de ie�ire din schimb  

 

3.1. Ma�ina este predat� conform procedurilor 
companiei. 
3.2. Banii se predau personal la casieria companiei 
sau schimbului în acest scop, conform 
regulamentului interior al companiei. 
3.3. Verificarea tehnic� a autovehiculului �i a 
echipamentelor din dotare se face cu aten�ie �i 
responsabilitate identificând toate deficien�ele. 
3.4. Neregulile constatate sunt eliminate cu 
profesionalism sau, func�ie de gravitatea lor, 
raportate pentru a fi remediate de persoane 
împuternicite.  
3.5. Cur��enia autovehiculului  este verificat� cu 
aten�ie �i ac�iunile ce se impun sunt întreprinse cu 
promptitudine pentru asigurarea unui climat optim 
clien�ilor  
 

GAMA DE VARIABILE 
- Verificarea tehnic� zilnic� a autovehiculului �i a echipamentelor din dotare cuprinde: 
• verificarea func�ion�rii corecte a frânelor 
• verificarea func�ion�rii corecte a sistemului de iluminare �i semnalizare; 
• verificarea pneurilor; 
• nivelul combustibililor �i lubrifian�ilor (benzin�/motorin�, ulei motor, ulei transmisie,) 
• nivelul fluidelor (lichid de frân�, ap� sau lichid antigel); 
• verificarea func�ion�rii corecte a �terg�torului de parbrize �i a u�ilor;   
• verificarea func�ion�rii sta�iei de emisie-recep�ie, a aparatului de taxat etc. 
- Dotarea autovehiculului trebuie s� cuprind�: documentele vehiculului ( certificat de înmatriculare, 
talon , foaie de parcurs), documentele de asigurare personal�, permis de conducere, ecuson, 
chitan�ier, instrument de scris, condic� de sugestii �i reclama�ii (jurnal de bord), moned� 
divizionar�. 
- Cur��enia autovehiculului vizeaz� compartimentul de pasageri, portbagajul �i exteriorul 
autovehiculului; 
- Igiena personal� se refer� la: cur��enia corpului, cur��enia �i îngrijirea p�rului, cur��enia din�ilor �i 
respira�ia proasp�t�, utilizarea deodorantelor �i a produselor cosmetice adecvate.  
- �inuta corespunz�toare este asigurat� prin îmbr�c�minte decent�, curat�, c�lcat� �i îngrijit�; 
uniforma este purtat� în func�ie de politica �i reglement�rile companiei. 
- Elementele de identificare a companiei �i �oferului : ecuson, licen��, tarif, sigla, etc.  

GHID PENTRU EVALUARE 

Cuno�tin�e:  

- mecanic� �i electricitate auto (cuno�tin�e generale privind verificarea �i între�inerea 
autovehiculului) 
- legisla�ia în vigoare - articolele referitoare la dotarea autovehiculului; utilizarea aparatului de taxat, 
drepturile �i obliga�iile �oferului de taxi 
- Instruc�iuni de utilizare a aparatului de taxat. 
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Aptitudini/atitudini: 

-aten�ie 
-pruden�� 
-îndemânare 
-profesionalism 
-responsabilitate 
-minu�iozitate 
-etc. 

 

La evaluare se va urm�ri: 

- Efectuarea corect� �i cu îndemânare a tuturor opera�iilor preg�titoare intr�rii în schimb sau ie�irii 
din schimb. 
- Identificarea defec�iunilor sau neajunsurilor privind autovehiculul �i eliminarea lor cu 
profesionalism sau dup� caz, raportarea lor cu promptitudine forurilor responsabile; 
- Utilizarea corect� �i în conformitate cu legisla�ia specific� în vigoare 
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UNITATEA 4 
ASIGURAREA SECURIT��II PASAGERILOR �I A BUNURILOR 

Descriere 
Unitatea se refer� la competen�a �oferului de taxi de a conduce preventiv pentru a asigura 
securitatea personal�, a pasagerilor �i a ma�inii precum �i de a aplica cu promptitudine m�surile ce 
se impun în caz de pericol.  
 
 

ELEMENTE DE COMPETEN�� CRITERII DE REALIZARE 

1. Conduce preventiv 
1.1.Elementele de rulare, frânare, iluminare �i 
p�strarea vizibilit��ii sunt între�inute corect �i 
permanent pentru evitarea evenimentelor rutiere 
nedorite. 
 
1.2. Legisla�ia rutier� este respectat� cu stricte�e 
pentru a nu fi implicat în evenimente rutiere 
nedorite. 
 
1.3.Tehnicile de conducere sunt însu�ite  �i aplicate 
cu stricte�e astfel încât s� fi evitate evenimentele 
rutiere nedorite.  
 
1.4. Autovehiculul este exploatat/condus în condi�ii 
de siguran�� maxim� la parametrii recomanda�i de 
fabricant, evitându-se manevrele bru�te. 
 
1.5. Conducerea autovehiculului se face p�strând 
calmul la volan �i manifestând o atitudine 
politicoas� în rela�iile cu pietonii �i cu ceilal�i 
participan�i la trafic. 
 

2. Aplic� N.P.M, N.P.S.I. precum �i 
m�surile de  siguran��  

2.1. Normele de protec�ia muncii �i P.S.I. sunt 
însu�ite �i respectate întocmai. 
 
2.2. Autovehiculul �i amenaj�rile / dot�rile speciale 
care îl deservesc sunt exploatate în condi�ii de 
siguran��, respectând întocmai 
regulamentele/manualele de exploatare �i NPM 
specifice. 
 
2.3. Sculele, dispozitivele �i AMC-urile folosite în 
cazul repara�iilor (penelor) în traseu, sunt utilizate 
cu aten�ie conform recomand�rilor, pentru evitarea 
accident�rilor. 
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2.4. Materialele �i mijloacele de interven�ie privind 
stingerea incendiilor sunt p�strate conform 
reglement�rilor �i folosite corespunz�tor în cazul 
apari�iei unui incendiu. 
 

3. Sesizeaz� pericole �i aplic� proceduri de 
urgen��  

3.1.Posibilele incendii sunt identificate cu 
promptitudine �i Normele PSI sunt aplicate corect. 
  
3.2.Posibilele accidente rutiere sau pericolele de 
producere a acestora sunt tratate cu calm �i 
m�surile de urgen�� sunt luate corect în func�ie de 
situa�ie. 
 
3.3.Situa�iile periculoase ce ar putea fi generate de 
pasageri sunt sesizate cu discre�ie �i �inute sub 
control cu tact �i responsabilitate. 
 
3.4. Sursele de pericol sunt identificate, analizate cu 
aten�ie �i eliminate imediat. 
 
3.5. Sursele de pericol ce nu pot fi eliminate sunt 
raportate cu promptitudine persoanelor abilitate, 
procedându-se de urgen�� la evacuarea �i protejarea 
pasagerilor sau la desc�rcarea m�rfurilor. 
 
3.6. Accidentele sunt semnalate �i raportate cu 
promptitudine prin contactarea tuturor persoanelor 
abilitate. 
 
3.7. M�surile de prim ajutor sunt aplicate rapid �i 
adecvat tipului de accident produs. 
 
3.8. M�surile de urgen�� �i evacuare sunt aplicate 
corect �i cu luciditate, respectând procedurile 
specifice. 
 

GAMA DE VARIABILE 
Pericole: incendii, accidente rutiere sau de munc�, pasageri periculo�i  
Accidente mecanice : loviri, r�niri, fracturi; accidente respiratorii, arsuri, arsuri chimice, etc. 
M�surile de siguran�� se refer� la cele care privesc siguran�a persoanei �i a bunurilor transportate �i 
constau în: 
- p�strarea banilor în loc sigur, în afara razei de vizibilitate a pasagerilor; 
- evitarea discu�iilor cu pasagerii privind încas�rile pe durata schimbului; 
- evitarea etal�rii bijuteriilor scumpe; 
- asigurarea, la parcare, a spa�iului care s� permit� ie�irea rapid� în caz de pericol; 
- p�strarea contactului permanent cu dispeceratul, prin intermediului sta�iei de comunicare, 
utilizarea codurilor de urgen�� în timpul comunic�rii; 
- p�strarea geamurilor închise �i a u�ilor blocate; 
- evitarea deplas�rii pe alei întunecoase sau locuri dosnice iar dac� nu este posibil, intra�i cu spatele 
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pentru a r�mâne cu fa�a la drumul de ie�ire; 
M�surile de urgen�� în cazul accidentelor rutiere pot include urm�toarele:  
- identificarea naturii accidentului �i anun�area salv�rii, poli�iei, dispeceratului etc. 
- furnizarea informa�iilor privind locul accidentului, gravitatea situa�iei, m�surile luate etc. 
- respectarea instruc�iunilor primite cu privire la: transportul pasagerilor la punctul medical cel mai 
apropiat; 
- oferirea m�surilor de prim ajutor conform decretului privind circula�ia rutier�. 
Situa�iile periculoase se refer� la: 
- pasageri afla�i în stare de ebrietate, pasageri care agreseaz� verbal sau fizic, pasageri care refuz� 
plata, pasageri cu comportare ciudat� - urm�resc jaful ( nu sunt siguri de destina�ia spre care doresc 
s� mearg�, î�i schimb� din mers destina�ia ) 
Tehnicile de conducere vizeaz�: conducerea pe timpul nop�ii, conducerea pe vreme rea (carosabil 
umed, polei , etc), efectul alcoolului �i al medicamentelor, efectul oboselii la volan. 
Evitarea �i �inerea sub control a situa�iilor periculoase se face prin:  
- observarea atent� a ac�iunilor pasagerilor �i a reac�iilor acestora  
- cunoa�terea în fiecare moment a locului în care se afl� autovehiculul 
- utilizarea propriului instinct în privin�a unui anumit pasager dubios �i refuzul serviciului, urmat de 
contactarea dispeceratului �i explicarea motivului; 
- p�strarea calmului; 
- fermitate 
- evitarea agresivit��ii �i a argument�rilor, a provoc�rii pasagerilor  
- influen�area în bine a cursului ac�iunilor (solicitarea pasagerilor s� p�r�seasc� autovehiculul, 
informarea dispeceratului, a poli�iei etc.) 
- oferirea informa�iilor necesare autorit��ilor (rapoarte scrise sau verbale): descrierea suspec�ilor, 
locul �i ora incidentului,  natura incidentului 
 
NPM se refer� la: 
- norme generale de protec�ie a muncii; 
- norme departamentale ; 
- norme specifice locului de munc�; 
 
NPSI se refer� la: 
- norme generale; 
- norme departamentale ; 
- normele de circula�ie se refer� la prevederile ce decurg din Decretul privind circula�ia pe drumurile 
publice �i stabilirea �i sanc�ionarea contraven�iilor; 
- norme specifice locului de munc�; 
 
Mijloace de prim� interven�ie pentru PSI: sting�toare cu praf �i CO2 

GHID PENTRU EVALUARE 

Cuno�tin�e:  

- legisla�ia rutier�,  
- legisla�ia privind circula�ia pe drumurile publice; 
- regulamentele de între�inere �i exploatare a autovehiculelor; 
- m�suri de prim ajutor în caz de accidente 
- norme PSI specifice 

Aptitudini/atitudini: 
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- aten�ie 
- pruden�� 
- responsabilitate 
- vigilen�� 
-  promptitudinea reac�iilor; 
- echilibru �i st�pânire de sine. 
 

La evaluare se va urm�ri: 

- utilizarea echipamentelor din dotare în condi�ii de securitate ; 
- capacitatea de a identifica sursele de pericol; 
- cunoa�terea �i aplicarea normelor de PM �i PSI; 
- cunoa�terea �i aplicarea normelor de circula�ie pe drumurile publice; 
- cunoa�terea �i aplicarea m�surilor de evacuare �i a m�surilor de prim ajutor în caz de accidente; 
- corectitudinea �i responsabilitatea cu care execut� lucr�rile pentru evitarea accidentelor (modul de 
instalare al echipamentelor, remedierea defectelor etc.). 
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UNITATEA 5 
ÎNTOCMIREA �I P�STRAREA DOCUMENTELOR SPECIFICE 
�

Descriere 
Unitatea se refer� la competen�a �oferului de taxi de a identifica informa�iile necesare �i a completa 
documentele specifice activit��ii sale. 
 

ELEMENTE DE COMPETEN�� CRITERII DE REALIZARE 

1. Selecteaz� �i analizeaz� informa�iile 
necesare 

1.1.Tipul documentului este identificat corect în 
func�ie de natura �i destina�ia acestuia. 
 
1.2.Informa�iile ce urmeaz� s� se treac� în 
documente sunt stabilite corect pe baza 
înregistr�rilor aparaturii din dotare. 
 
1.3.Informa�iile sunt analizate �i corelate, 
stabilindu-se eventualele erori. 
 
1.4.Selectarea informa�iilor se face cu discern�mânt  
 

2. Întocme�te documentele 
2.1.Bonul client con�ine toate informa�iile necesare, 
conform formularului �i cerin�elor legisla�iei în 
vigoare.  
2.2.Foaia de parcurs este completat� cu date corecte 
�i complete, respectând metodologia. 
 
2.3.Rapoartele sau celelalte documente con�in 
informa�ii corecte ce pot fi verificate sau 
argumentate. 
 
2.4.Documentele sunt întocmite cu grij�, utilizând 
un scris cite� �i corect. 
 
2.5. Informa�iile din documente sunt asumate cu 
responsabilitate. 
 

3.P�streaz� documentele 
3.1.Documentele întocmite /completate sunt 
predate sau dup� caz, p�strate cu grij�, conform 
procedurilor.  
 
3.2.Documentele de decontare sunt verificate cu 
aten�ie la primire �i p�strate cu grij�, conform 
procedurilor. 
3.3. pred� documentele la serviciul financiar-
contabil. 
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GAMA DE VARIABILE 
Documente specifice: bon / chitan�� client, foaie de parcurs, rapoarte 
Informa�iile se refer� la: cele necesare men�ion�rii în bonul / chitan�a client  cele necesare înscrierii 
în foaia de parcurs,   informa�ii ce se trec în rapoarte (informa�ii privind accidente sau situa�ii 
speciale la care a asistat, rela�ii despre clien�i suspec�i etc.) 

GHID PENTRU EVALUARE 

Cuno�tin�e:  

-proceduri de completare �i p�strare a documentelor specifice  
-de limba român� (scris corect) 
-reglement�ri specifice  
 
Aptitudini/atitudini: 
- aten�ie 
- capacitate de comunicare în scris 
- responsabiliatate 
 

La evaluare se urm�ri: 

- întocmirea corect� a documentelor specifice; 
-calitatea informa�iilor cuprinse în documentele întocmite (informa�ii corecte, complete �i relevante 
pentru scopul urm�rit); 
- respectarea procedurilor de întocmire/completare �i p�strare a documentelor.  
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UNITATEA 6 

 
COMUNICAREA EFICIENT� 

 
 

Descriere 
Unitatea prezint� activitatea de comunicare a �oferului de taxi cu clien�ii (pasagerii), dispeceratul, 
colegii sau autorit��ile (poli�ie,…) astfel încât s� în�eleag� solicit�rile acestora �i s� se fac� în�eles.  
Comunicarea eficient� are scopul de a reduce neîn�elegerile �i a constitui o baz� pentru buna servire 
a clien�ilor �i siguran�a personal�. 
 

ELEMENTE DE COMPETEN�� CRITERII DE REALIZARE 
 

1. Transmite informa�ii   1.1 Informa�iile sunt transmise clar, �i suficient 
de tare pentru a fi în�elese.  
1.2 Comunicarea se face utilizând un limbaj 
corespunz�tor.  
1.3.Comunicarea se face pe un ton politicos �i 
adoptând o atitudine de diploma�ie respect fa�� 
de interlocutor. 
1.4. Comunicarea se face evitând întreb�rile 
indiscrete (care privesc persoana) �i discu�iile 
în contradictoriu. 
1.5. Informa�iile oferite sunt clare, concise, 
corecte �i complete. 
1.6. Dac� este cazul, consult� surse de 
informare corecte pentru oferirea r�spunsurilor. 
1.7.Comunicarea se face utilizând forme �i 
mijloace de comunicare adecvate situa�iei încât 
s� asigure în�elegerea corect� între p�r�i. 
 

2. Prime�te (recep�ioneaz� informa�ii) 2.1. Ascult� activ pentru a în�elege corect 
interlocutorul. 
2.2. În�elegerea corect� a informa�iilor 
transmise de interlocutor este verificat� prin 
adresarea de întreb�ri clarificatoare sau 
repetarea / parafrazarea celor spuse de acesta. 
 
2.3.Întreb�rile puse de interlocutor sunt 
analizate cu aten�ie pentru a formula r�spunsuri 
corecte �i complete. 
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GAMA DE VARIABILE 
Unitatea se aplic� tuturor �oferilor de taxi. 
- limbaj corespunz�tor : civilizat, f�r� argou, etc. 
- surse de informare: dispecerat, h�r�i, al�i �oferi care vorbesc limba interlocutorului, ghidul 
ora�ului. 
- forme de comunicare: scris, verbal, non-verbal 
- mijloace de comunicare: sta�ia de radioemisie recep�ie, telefon  
 
GHID PENTRU EVALUARE 
 
Cuno�tin�e: 
- utilizarea sta�iei de emisie-recep�ie 
- terminologia de specialitate 
- metode de comunicare 
 
Aptitudini /atitudini: 
- capacitatea de comunicare (coeren�� �i claritate în exprimare, capacitate de ascultare) 
- responsabilitate 
- obiectivitate 
- profesionalism 
- diploma�ie 
- polite�e 
- discre�ie  
- aten�ie 
- solicitudine 
 
La evaluare se va urm�ri: 
- capacitatea de a comunica eficient în situa�ii concrete (capacitatea de a în�elege corect �i a se face 
în�eles în rela�iile cu clien�ii, dispeceratul �i autorit��ile) 
- comunicarea informa�iilor cu promptitudine �i profesionalism 
- atitudinea în rela�iile de comunicare 

- corectitudinea informa�iilor transmise. 
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UNITATEA 7 
EFECTUAREA TRANZAC�IILOR MONETARE 

 

Descriere 
Unitatea se refer� la competen�a �oferului de taxi de a manipula bani sau carduri de diferite tipuri  
pentru a prelua de la clien�i contravaloarea curselor precum �i pentru a preda încas�rile de pe durata 
schimbului. 
 

ELEMENTE DE COMPETEN�� CRITERII DE REALIZARE 

1. Încaseaz� contravaloarea curselor 
1.1.Contravaloarea cursei este stabilit� corect în 
conformitate cu indica�ia aparatului de  taxare sau 
�i comunicat� cu polite�e clientului. 
1.2.Banii sunt num�ra�i cu aten�ie iar restul este 
calculat corect �i restituit clientului. 
1.3.Bonul de client este eliberat corect, respectând 
procedurile de completare �i înmânat clientului, la 
cerere. 
 
 

2. Pred� la casierie încas�rile 
2.1. pred� încas�rile la casierie 
2.2. prime�te chitan�� de la firm� 
2.3. cite�te aparatul de taxat �i pred� încas�rile 
conform kilometri ocupa�i de pe aparat, care nu 
trebuie s� fie mai pu�ini de 60% din kilometrajul 
total 
 
 

GAMA DE VARIABILE 
Kilometrii totali reprezint� suma kilometrilor liberi �i a celor ocupa�i. 
Kilometrii liberi reprezint� kilometrii parcur�i f�r� client (în gol). 
Kilometrii ocupa�i reprezint� kilometrii parcur�i din momentul ocup�rii de c�tre client, pân� la 
coborârea acestuia din ma�in�. 
 

GHID PENTRU EVALUARE 

Cuno�tin�e:  

-banii afla�i în circula�ie, semne de identificare pentru bancnote 
-aritmetic� - opera�ii aritmetice ( adunare, sc�dere, înmul�iere, împ�r�ire) 
 
 

Aptitudini/atitudini: 
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-aten�ie 
-capacitate de anliz� 
-corectitudine                                                

La evaluare se va urm�ri: 

-stabilirea corect� a contravalorii curselor 
-oferirea corect� a restului c�tre pacien�i 

-cunoa�terea �i respectarea procedurilor de predare a monetarului
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UNITATEA 8 
UTILIZAREA UNEI LIMBI STR�INE DE CIRCULA�IE 

INTERNA�IONAL� 
 

Descriere 
Unitatea se refer� la competen�a �oferului de taxi de a comunica într-o limb� de circula�ie 
interna�ional� de o manier� care s�-i permit� în�elegerea solicit�rilor acestora �i oferirea 
informa�iilor necesare. 
 
 

ELEMENTE DE COMPETEN�� CRITERII DE REALIZARE 

1. Recep�ioneaz� solicit�rile clien�ilor  
1.1.Solicit�rile clien�ilor sunt în�elese �i interpretate 
corect. 
 
1.2. În�elegerea corect� a solicit�rilor clien�ilor este 
verificat� prin adresarea de întreb�ri clarificatoare 
sau repetarea /parafrazarea celor spuse de acesta. . 
 
1.3.Solicit�rile sunt primite cu deschidere �i 
amabilitate, clien�ii fiind încuraja�i în prezentarea 
acestora. 
 
1.4. Întreb�rile puse de interlocutor sunt analizate 
cu aten�ie pentru a formula r�spunsuri corecte �i 
complete. 
 

2. Transmite informa�ii  
2.1.Informa�iile oferite clien�ilor sunt corecte, 
complete �i r�spund solicit�rilor acestora. 
 
2.2.Limbajul utilizat este corect �i comprehensibil.  
 
2.3.Transmiterea informa�iilor se face pe un tonul 
este amabil �i politicos. 
 
 

GAMA DE VARIABILE 
Solicit�rile clien�ilor pot viza: informa�ii despre tarife, distan�e, diferite obiective, mijloace de 
transport, alegerea postului radio, preferin�e muzicale. 
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GHID PENTRU EVALUARE 

Cuno�tin�e:  

- limb� str�in� de circula�ie interna�ional� - cuno�tin�e generale, specifice domeniului (tarife, 
condi�ii de transport, informa�ii turistice) 

Aptitudini/atitudini: 

- deschidere 
- solicitudine 
- coeren�� 
- capacitate de comunicare 
 

La evaluare se va urm�ri: 

- utilizarea corect� a limbii str�ine în rela�ia cu clientul: capacitatea de a în�elege �i a se face 
în�eles pe subiecte specifice. 

 
 
 
 
 


