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1. Introducere 

Scopul noii dezvoltări în aplicația DiDb: 

Utilizatorii desemnați ai transportatorilor care au încheiat un acord de cooperare și prelucrare 

a datelor cu SECTRAN vor avea acces la interfața de aplicația www.didbapp.com pentru a 

gestiona membritatea DiDb șoferilor lor în sistemul DiDb. 

Avantajul acestui serviciu este că șoferul nu trebuie să se prezinte personal la un birou de 

înregistrare DiDb, dar poate chiar să aranjeze înregistrare și reînnoirea calității de membru DiDb 

la sediul angajatorului său. Un alt avantaj este că atât datele, cât și documentele și formularele 

de date necesare pentru înregistrare și reînnoirea calității de membru pot fi încărcate electronic, 

astfel încât toate sarcinile administrative din sistem pot fi efectuate fără hârtie. 

2. Informații generale despre e-registration și e-membership 

management  

Condiții pentru utilizare e-serviciilor:  

- acord de cooperare și acord de prelucrarea datelor cu transportatorul 

- utilizator instruit pentru folosirea funcției, protocol de educație semnat 

- acces unic la platforma www.didbapp.com 

- smartphone, descărcarea aplicației Google Authenticator 

- adresa de e-mail al utilizatorului (de firma) 

- un computer sau laptop cu acces internet și un browser Chrome 

- documente valide necesare pentru înregistrare și reînnoirea calității de membru:  

- ⦁  Declarație de aderare (pentru înregistrare) 

⦁  Declarație de menținerea calității de membru (pentru reînnoire) 

⦁  Informare despre prelucrarea datelor (pentru înregistrare și reînnoire) 

⦁  Manualul de utilizare al sistemului DiDb 

⦁  Manualul controlului datelor în sistemul DiDb  

⦁  Reguli de Incident management al sistemului DiDb 

Alte recomandări pentru utilizarea optimă al e-serviciilor: 

- aplicație de scanare instalată pe smartphone-ul dvs. (de ex. Tiny Scanner) 

⦁  avantaj: formularele de date și documentele pot fi scanate, denumite și transmise 

rapid și ușor 

- aplicația Dropbox (sau similară de ex. OneDrive) instalată pe smartphone și pe 

computer și sincronizată între cele două dispozitive 

http://www.didbapp.com/
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⦁  avantaj: fotografiile și formularele de date scanate/realizate cu smartphon pot fi 

transferate imediat de la smartphon la computer 

⦁ condiții: 

  - cont gmail 

  - aplicația Dropbox instalată pe computer 

  - aplicația Dropbox instalată pe un smartphone 

  - conectare la ambele dispozitive cu același cont gmail 

Tipuri de e-servicii disponibile: 

Pentru clienți următoarele e-servicii sunt disponibile, cu taxele de servicii de mai jos: 

denumirea serviciului când este disponibil? prețul(net) 

1.   e-registration 

  

dacă șoferul nu este membru 

în sistemul DiDb 

34 EUR 

2.   e-validation before due date 

 e-reînnoire a calității de membru în 

termen 

dacă calitatea de membru al 

șoferului va expira în 

următoarele 3 luni 

gratuit 

3. e-validation after due date  

e-reînnoire a calității de membru după 

termen 

dacă calitatea de membru al 

șoferului este expirat (dar nu 

mai mult de 2 ani) 

17 EUR 

4. e-reactivation 

 e-reactivare 

dacă calitatea de membru al 

șoferului este expirat mai mult 

de 2 ani 

25 EUR 
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3. Utilizarea funcției e-registration și e-membership management 

în practică 

 Accesul în aplicația www.didbapp.com 

Pentru a accesa software-ul, deschideți situl www.didbapp.com din browserul Chrome. Utilizarea 

altor browsere (de exemplu, Mozilla, Safari, Explorer) poate provoca erori în funcțiile softwarului, 

prin urmare se recomandă categoric utilizarea browserul Chrome!  

Introduceți numele de utilizator și parola pentru a vă autentifica: 

 

Din motive de securitate, nu bifați caseta din fața  „Remember date”. În cazul unei parole uitate, 

este posibil să solicitați o nouă parolă la adresa de e-mail atribuită numelui dvs. de utilizator. 

Primul acces 

Având în vedere că utilizatori prelucrează datele cu caracter personal al șoferului în timpul e-

regisztration/e-membership management DiDb, astfel din motive de protecție a datelor și 

securitate IT, este necesar folosirea așa-numită autentificare cu doi factori, pentru aș accesa 

software-ul. Aceasta înseamnă că, pe lângă utilizarea unui nume de utilizator și al unei parole, 

este necesar să se autentifice cu un cod de acces de la un dispozitiv dedicat (cum ar fi 

smartphonul utilizatorului).  

Prin urmare, la primul accesului în aplicație, trebuie activat mai întâi procesul de autentificare, 

așa cum solicită aplicația: 
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Pentru a scana codul QR necesar pentru autorizare, urmați acești pași: 

1) Instalați aplicația „Google Authenticator” din Play Store (Android) sau App Store (IOS) 

 

 
 

2) După instalare, deschideți aplicația și apăsați butonul „Scan QR code”: 
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3)  Scanați codul QR pentru a activa autentificarea cu doi factori cu telefonul. Pentru a face 

acest lucru, trebuie să permiteți aplicației să facă fotografii: 

 

              

4) Utilizați Google Authenticator pentru a scana codul QR necesar pentru autentificarea în 

doi factori al aplicației DiDb cu telefonul dvs. După acea veți vedea că aplicația de 

autentificare creează automat contul dvs. unic pentru a vă accesa la aplicația DiDb, 

inclusiv numele dvs. de utilizator. În această interfață, codul care vă permite accesul în 

software-ul este întotdeauna regenerat. 

                                               Pas 1.                                Pas 2. 

                                      

5) Dacă utilizați deja Google Authenticator pentru orice altă aplicație, va trebui să faceți 

clic pe butonul + și apoi să creați un „new account” pentru DiDbApp. 
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6) Ultimul pas este introducerea codului format din 6 cifre generat de autentificator în 

secțiunea DiDb application pentru acest scop, apoi salvarea. 

 

 
 

Accese suplimentare  

Procesul de mai sus trebuie făcut numai prima dată când vă conectați, tot ce trebuie să 

faceți pentru accesele suplimentare în software este să deschideți aplicația Google 

Authenticator pe telefonul dvs. și apoi să citiți codul generat de Authenticator.        

  

După introducerea numelui de utilizator și a parolei în platforma de acces, va apărea o altă fereastră 

în care aplicația DiDb va solicita codul unic de autentificare: 
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                                     Pas 1.                                                                          Pas 2. 

                                     

După conectare veți vedea pagina principală: 

            

               

Puteți schimba parola selectând funcția „change password” selectată din meniul derulant sub numele 

dvs. de utilizator. Reguli pentru parola nouă: min. 1 majusculă, min. 1 minusculă, min. să conțină 1 

număr. Trebuie să aibă 8 caractere.  

Utilizarea e-serviciiilor pas cu pas  

Identificarea șoferului 

În bara de meniu din stânga puteți vedea funcțiile client disponibile pentru dvs. Primul pas este 

identificarea șoferului folosind funcția de „spot check”. Pentru aceasta sunt două modalități: 
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A.)  Pe baza numărului de card DiDb (dacă șoferul este membru DiDb și este disponibil 

numărul DiDb) 

B.)  pe baza datei de naștere al șoferului (dacă șoferul nu este membru DiDb ori nu suntem 

siguri că este) 

 

Dacă opțiunea A.) este selectată, introduceți numărul cardului DiDb al soferului, după caz. (în 

formatul 123456/RO99-anlună): 

              

De asemenea, puteți introduce manual data pentru identificare după data nașterii în formatul 

anul-luna-ziua, sau îl puteți selecta cu selectorul de date cu acest scop: 
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După introducerea numărului cardului DiDb sau a datei nașterii, faceți clic pe butonul „Check”.  

Rezultatele care se potrivesc căutării dvs. vor apărea în fereastra „List of DiDb drivers”. Dacă 

căutăm un număr de card dat, poate fi doar 1 rezultat, dar atunci când căutăm după data 

nașterii, toți șoferii care s-au născut în această dată de la șoferii înregistrați în sistemul DiDb 

vor fi incluși în listă. Faceți clic pe pictograma „ochi” de la sfârșitul liniei pentru a selecta 

șoferul, a cărui membritate doriți să îl gestionați din listă. 

Dacă șoferul nu este listat după căutarea cu data nașterii, înseamnă că șoferul nu este încă 

membru înregistrat al sistemului DiDb. În acest caz, faceți clic pe butonul portocaliu „+E-

registration” pentru înregistrarea șoferului în baza de date:  

               

 

E-registration 

După ce faceți clic pe butonul „E-registration”, este afișat un formular gol pentru încărcarea a 

datelor ș a documentelor: 
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Condiții tehnice pentru încărcarea documentelor 

Avem mai multe opțiuni pentru gestionarea electronică a fotografiilor, formularelor și a 

documentelor. Puteți utiliza o cameră foto, dispozitiv de scanare birou, smartphone, dar este 

recomandat să utilizați următoarele aplicații pentru simplificarea și accelerarea gestionarii 

documentelor: 

- aplicația de scanare instalată pe smartphone (de ex. Tiny Scanner) 

- aplicație Dropbox (ori altceva cu același funcție de ex. OneDrive) sincronizată 

instalată pe smartphone sau computer 

Încărcarea de date și documente pe fișa de date al șoferului 

Pentru înregistrarea datelor șoferului aveți nevoie de: 

1) una dintre documentele de identitate, cartea de identitate sau pașaport și de permisul de 

conducere 

2) un dispozitiv potrivit pentru fotografie 

3) un dispozitiv de scanare 

4) formulare de înregistrare DiDb: 

- Declarație de aderare 

- Informare despre prelucrarea datelor 

5) opțional: certificatul de cazier judiciar al șoferului 

- pentru depunerea cererii nu este condiție obligatorie încărcare certificatului de cazier 

judiciar, cu toate acestea, putem începe procesarea cererii numai dacă este încărcat și 

cazierul judiciar! 

Documente pentru încărcare: 

- Declarația de aderare semnată de șofer și autentificată de 2 martori 

- Informare despre prelucrarea datelor semnată de șofer 

- Fotografia actuală al șoferului – este obligatorie o fotografie nouă, de tip portret 

- certificatul de cazier judiciar al șoferului (opțional) 

- cartea de identitate fața si verso / sau din pasaport pagina codată cu MRZ 

- fața si verso al permisului de conducere al șoferului 

Reguli generale pentru încărcarea datelor  

Completarea secțiunilor cu stele este obligatoriu! Dacă nu completați un astfel de secțiune, acesta 

va fi indicat printr-un mesaj de eroare roșu și nu vi se va permite să continuați. De asemenea, veți 

primi un mesaj roșu de eroare dacă o secțiune nu este completat corect. 
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Sistemul nu acceptă certificat de cazier judiciar emis mai mult de 3 luni. 

Documentele încărcate trebuie să fie valabile cel puțin încă 31 de zile.  

Sistemul nu permite înregistrarea documentelor expirate! 

Documentele trebuie scanate întotdeauna în culoare și încărcate în culoare! 

Locul de muncă este completat automat de sistem, nu este posibil să le schimbați manual. Locul 

de muncă este același cu partenerul care este utilizatorul serviciului.  

 

 Cu depunerea cererii de înregistrare se va crea o obligație de plată pentru firma dvs. 

a cărei sarcini administrative (de exemplu, emiterea unei facturi și trimiterea 

acesteia în mod electronic) vor fi efectuate de centrul DiDb. Modul de plată este 

transferul bancar sau cu credit (în caz de plată în avans). 

 

Reguli pentru realizarea fotografiilor: 

Este obligatori să fie întotdeauna încărcată o nouă fotografie al șoferului!  Nerespectarea acestui 

lucru va împiedica salvarea serviciului! 

Alte reguli: 

- fotografia trebuie să fie clară și luminoasă 

- o fotografie portret, adică șoferul să fie fotografiat de la umăr până în vârful capului 

- șoferul să nu poarte accesorii (de exemplu ochelari de soare sau pălărie.) 

- să nu fie nicio publicitate pe îmbrăcămintea șoferului 

- să nu existe obiecte necorespunzătoare sau publicitate în fundal 

Dacă nu se respectă oricare dintre regulile de mai sus, colega noastră nu va putea finaliza 

procesarea serviciului, vi se va solicita să trimiteți o nouă fotografie în format electronic! 

Finalizarea încărcării documentelor și formularelor  

Putem finaliza cererea dvs. doar dacă sunt încărcate toate documentele necesare pe interfața de 

e-registration. 

Pentru încărcarea rapidă și reușită a documentelor, vă recomandăm să preîncărcați 

toate formularele, fotografia și documentele personale al șoferului într-un folder 

separat și să le încărcați în aplicație de acolo.  
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După încărcarea datelor și a documentelor, făcând clic pe butonul „Save”, veți putea vizualiza și 

verifica documentele încărcate, iar pe de altă parte calitatea documentelor. 

În funcție de dimensiunea documentelor încărcate și de viteza internetului, va dura câteva 

secunde încărcarea documentelelor pe server, vă rugăm să aveți răbdare între timp! 
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Fișa de date finalizată cu date completate și cu documente încărcate:
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După ce toate datele și documentele necesare au fost salvate, sistemul generează automat ID-ul 

DiDb unic al șoferului, care este afișat sub numele șoferului. În exemplul de mai sus, acest ID 

este 100240/SK99-202103. 

Structura ID-ului DiDb 

Fiecare driver din baza de date DiDb are un identificator unic format din: 

- primele șase cifre reprezintă numărul unic de membru al șoferului 

- următoarele 2 litere se referă la țara de naștere al șoferului (de ex. RO = România etc.) 

- următoarele 2 cifre este un număr tehnic, în mod implicit:99 

- ultimele șase cifre: data înregistrării (anlună) 

Vă rugăm să informați șoferul că calitatea de membru este valabil timp de 2 ani de la 

înregistrare. Calitatea de membru trebuie reînnoită la fiecare doi ani. Reînnoirea 

calității de membru poate începe nu mai devreme de 96 de zile înainte de expirare. În 

cazul în care șoferul nu reușește să-și reînnoiască calitatea de membru, calitatea de 

membru va deveni invalidă și apoi inactivă după doi ani. 

Confirmarea serviciului efectuat 

Dacă toate încărcările au fost finalizate cu succes, după ce faceți clic pe butonul „Următorul”va fi 

afișat următorul mesaj de sistem: 

 

Dacă colega noastră observă deficiențe sau erori în timpul procesării cererii, vă va cere prin telefon 

sau e-mail să corectați datele sau documentele relevante. 
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Emiterea și preluarea cardului DiDb 

În cazul e-registration - spre deosebire de înregistrarea în 

oficiile DiDb - nu este posibil să se elibereze un card DiDb pe 

site. Cardul DiDb cu numele șoferului, protejat cu cod PIN, 

poate fi preluat gratuit de către șoferii e-înregistrați la 

oricare dintre birourile de înregistrare DiDb. 

E-membership management 

Dacă există o potrivire în „lista de drivere DiDb” în timpul verificării spot check, puteți deschide 

profilul șoferului căutat făcând clic pe pictograma ochi din capătul liniei:  

 

După click se va apărea o foaie de date redusă a șoferului selectat, care va arăta numele acestuia, 

numărul de identificare DiDb, starea DiDb înregistrată în sistem, starea ultimului serviciu utilizat 

și data acestuia. Pe baza valabilității calității de membru DiDb al șoferului, serviciul actualizat, 

este afișat într-o casetă albastră: 
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Dacă la ultimul serviciu nu apare nici un serviciu disponobil, aceasta poate însemna următoarele: 

- calitatea de membru al șoferului este încă valabilă, perioada de valabilitate nu va 

expira în următoarele 3 luni 

- starea DiDb al șoferului nu permite furnizarea niciunui serviciu (de exemplu, în caz 

de membru interzis sau anulat) 

Dacă nu sunteți sigur care sunt motivele de mai sus, pentru care niciunul din servicii nu este 

disponibil, vă rugăm să contactați cu centrul DiDb. 

Servicii dependente (deschise)/ Open (pending) services 

Dacă în fișa de date a șoferului există un serviciu deschis la „Last service status”, motivul este că 

șoferul nu a prezentat încă un certificat de cazier judiciar la loc, nici după utilizarea serviciului. 

Aceste servicii deschise pot fi următoarele: 

- înregistrare deschisă/open registration 

- reînnoirea calității de membru în termen deschis/open membership valiadation 

within due date 

- reînnoirea calității de membru după termen deschis/open membership validation 

after due date 

- reactivare deschisă/open reactivation 

Având în vedere că depunerea certificatului cazier judiciar este o condiție de bază pentru 

procesarea cererii, astfel încât, în cazul unui lipse de cazier judiciar, nu vom putea începe 

procesarea serviciului, deci validitatea calității de membru nu va fi extinsă.  

 Șoferul are posibilitatea de a depune un certificat de cazier judiciar până la 

următorul serviciu. În acest timp nici un serviciu nou nu este disponibil. Sistemul 

gestionează automat timpul după cum urmează serviciile curente, astfel încât puteți 

utiliza întotdeauna numai serviciul oferit de sistem. 

 

 

 

 

 

 



 
  |  19 | p a g i n a  

 

După începerea serviciului actual, se va afișa fișa tehnică al șoferului: 
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 Fotografia va fi vizibil pe foaia de date, dar trebuie verificat și actualizat!  

Nu pot fi editate data sau țara de naștere.  Dacă observați o discrepanță între 

țara de naștere stocată în sistem și țara de naștere al șoferului, vă rugăm să o 

raportați imediat la biroul nostru central! 

 

Dacă calitatea de membru DiDb al șoferului este deja expirat, membritatea va deveni invalidă. Va 

fi disponibil pentru el serviciul „E-membership validation after due date” 

Dacă calitatea de membru este expirat de mai mult de 2 ani, conform reglementărilor aplicabile 

privind protecția datelor și regulilor din Manualul controlului datelor în sistemului DiDb, 

statutul devine inactiv. În caz de stare inactiv, toate datele personale vor fi șterse. În cazul unui 

șofer cu stare inactiv, este disponibil doar serviciul de tip „E-reactivation”. 

 

 Cu depunerea cererilor de reînnoire sau reactivare a calității de membru după 

termen, va crea o obligație de plată pentru firma dvs. a cărei sarcini administrative 

(de exemplu, emiterea unei facturi și trimiterea acesteia în mod electronic) vor fi 

efectuate de centrul DiDb. Modul de plată este transferul bancar. 

După încărcarea datelor și documentelor, făcând clic pe butonul „Salvare”, veți putea vizualiza 

și verifica documentele încărcate, iar pe de altă parte, sistemul va indica cu un avertisment 

roșu dacă există o problemă. 

Reguli pentru realizarea fotografiilor 

Fotografia din fișa tehnică al șoferului trebuie să fie actualizată în toate cazurile în timpul 

serviciului e-validation after due date. 

În cazul e-reactivation, fotografia făcută în momentul înregistrării (împreună cu celelalte date 

personale) este ștearsă din sistem, deci este necesar să încărcați o fotografie nouă. 

Toate celelalte reguli pentru încărcarea fotografiilor sunt identice cu cele descrise la e-

registration. 
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Formular completat perfect cu documente încărcate în mod corespunzător: 
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În funcție de dimensiunea documentelor încărcate și de calitatea internetului, va dura câteva 

secunde încărcarea documentelor pe server, vă rugăm să aveți răbdare între timp! 

Mai jos, în stânga, puteți vedea ce procent din încărcare este în prezent. 

Dacă toate sarcinile de încărcare sunt finalizate cu succes, următorul mesaj de sistem va fi afișat 

după apăsarea butonului „Next”: 

 

 

4. Alte reguli 

Gestionarea formularelor 

Datorită reglementărilor de protecție a datelor, este extrem de important să gestionați corect 

formularele de date legate de înregistrarea și reînnoirea calității de membru!  

Pentru e-înregistrare trebuie utilizate următoarele formulare: 

- Declarație de aderare 

- Informare despre prelucrarea datelor 

Pentru toate cele trei tipuri de e-reînnoire a calității de membru (e-reînnoirea în termen, e-

reînnoirea după termen, și e-reactivarea) trebuie utilizate următoarele 2 formulare: 

- Declarație de menținere calității de membru  

- Informare despre prelucrarea datelor 

În prezent există 7 formulare lingvistice din care se poate alege: maghiară / română / slovacă / 

poloneză / ucraineană / engleză / litvană 
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Trebuie dat fiecărui șofer formularul în propria limbă. Dacă nu există formular în propria limbă, 

se va folosi formularele în limba engleză, ori cea ce este solicitată de șofer din formularele 

disponibile. 

În sistemul DiDb, gestionăm documentele numai electronic! Copia originală a 

formularelor de date - după completare, semnare, scanare și încărcare - trebuie 

întotdeauna returnată șoferului!  

Gestionarea certificatelor de caziere judiciare 

Încărcarea unui certificat de cazier judiciar nu este o condiție pentru depunerea cereri de nici un  

e-serviciu, dar vă rugăm să rețineți că vom putea începe procesarea cererii dvs. numai după ce 

certificatul de cazier judiciar va fi încărcat! Serviciul va rămâne dependent până la primirea 

certificatului de cazier judiciar. 

Certificatul de cazier judiciar este returnat șoferului în toate cazurile după scanare și 

încărcare! 

Doar certificatul de cazier judiciar original și nu mai vechi de 3 luni poate fi scanat și încărcat! 

Certificatul de cazier judiciar original poate fi transmis ulterior de către șofer personal la orice 

birou de înregistrare DiDb, ori poate fi trimis și electronic de la adresa e-mail asociată cu accesul 

aplicației DiDb al operatorului, sau prin poștă la una dintre următoarele adrese: 

1.  Sectran Kft. / H-1033 Budapest, Str. Szentendrei 89-93.  

2.  Sectran Kft. / 92401 Galanta, Priemyselná 8 / Cladire de birou / et. 2 / 310. 

Gestionarea centrală al datelor, documentelor și formularelor 

După salvarea serviciului, datele, documentele, și formularele de date încărcate vor deveni 

disponibile la centrul Sectran. Pentru gestionarea datelor, documentelor, și formularelor de date 

pentru scopul și termenul de gestionare a datelor, consultați „Manualul controlului datelor în 

sistemul DiDb”. Se aplică regulile din versiunea curentă al acestui document și al anexelor sale. 

Funcţie reports 

În modulul Reports / Services, puteți rula anumite căutări (de exemplu, după numele șoferului, 

tipul serviciului sau data serviciului) și puteți urmări starea actuală a serviciilor lansate, care pot 

fi: 

- uncompleted 

- saved 

- assessed 
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În cazul unui services uncompleted care nu are inca număr DiDb, este posibil să îl editați în 

aceeași zi. 

În cazul unui services uncompleted care are număr DiDb, este posibil să editați încă 5 zile (de 

exemplu, încărcarea unui document care lipseste, modificarea datelor, încărcarea cazierului 

judiciar). 

În cazul services saved – not assessed, este posibil să editați încă 5 zile (de exemplu, schimbul 

documentelor necorespunzătoare, modificarea datelor, încărcarea cazierului judiciar). 

Nu mai este posibilă redeschiderea și editarea serviciilor assessed. 

 

Pentru utilizarea funcţiei, deschideți modulul „Services” făcând clic pe „Reports” din bara de 

meniu din stânga: 

        

După deschiderea modulului, vor fi listate toate serviciile lansate de dvs. sau de un alt 

utilizator atribuit aceleiași companii partenere de transport. 
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De asemenea, puteți exporta lista în format csv export sau xls export și puteți seta manual câte 

articole doriți să vedeți în listă simultan. 

Statutul serviciului devine din save (salvat) assassed (evaluat) numai dacă toate datele și 

documentele sunt acceptate și cererea este aprobată de centru.   

Șoferul este informat cu privire la rezultatul procesării și de decizie, fie pozitivă sau negativă, 

prin SMS. 

6. Termen limită pentru procesarea cererilor 

Serviciile salvate sunt procesate de centrul DiDb și includ o verificare anticipată pe lângă datele 

și documentele încărcate.  

Dacă angajatul centrului DiDb detectează erori în timpul procesării cererii de reînnoire, acesta 

vă va contacta prin e-mail și va solicita clarificări, corectări sau o nouă încărcare a documentelor, 

în funcție de natura erorii. 
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Termenul limită pentru procesarea cererilor depuse este, de asemenea, afectat de informațiile 

din cazierul judiciar, așa că vom rezuma informațiile relevante mai jos. 

Impactul certificatelor morale asupra termenului limită de procesare 

I. Începerea procesării cererilor 

Procesarea cererilor va începe numai dacă toate datele și documentele (inclusiv cazierul 

judiciar) sunt încărcate într-un mod corect și complet. 

II. Procesarea cererilor în cazul unui cazier judiciar fără înscriere 

Dacă este îndeplinită condiția prevăzută la punctul I, termenul limită pentru procesarea cererilor 

depuse în timpul programului de lucru, adică între orele 8:00 și 16:00 în zilele lucrătoare, 

este de maximum 2 ore. 

Acest termen se aplică numai dacă este depus un cazier judiciar fără înscriere. 

Termenul limită pentru procesarea cererilor depuse în afara programului de lucru va începe la 

ora 8:00 al următoarei zile lucrătoare. 

II. Procesarea cererilor în cazul unui cazier judiciar cu înscriere 

În cazul depunerii certificatelor de caziere judiciare care conțin înscriere, termenul 

administrativ de procesare a cererii este 5 zile lucrătoare. 

 

 

 

 

 


