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1.  Definiții 
 

▪ DiDb: Driver Intelligence Database - Baza de date inteligentă despre 

conducători auto  

▪ Serviciul de baza de date DiDb: transferul condiționat al datelor 

membrului DiDb înregistrate în baza de date 

▪ Înregistrarea DiDb: procesul în care conducătorul auto se adresează 

personal pentru accesul la baza de date DiDb 

▪ Card DiDb: un card protejat de cod PIN care servește pentru 

identificarea unui membru DiDb și care indică numele și identificatorul 

DiDb al conducătorului auto 

▪ Membru DiDb: conducător auto înregistrat în baza de date DiDb cu un 

identificator unic DiDb. 

▪ Numărul de membru DiDb: numărul unic de identificare al membrului  

din baza de date DiDb, care este de asemenea inclus pe cardul DiDb  

▪ Utilizator DiDb: client contractual al SECTRAN sau DiDb Partener, 

folosind serviciile de baze de date DiDb. 

▪ Operator DiDb: persoană fizică autorizată de utilizatorul DiDb să aibă 

acces și să utilizeze sistemul DiDb 

▪ Scanare DiDb: procesul în care este permisă verificarea datelor 

personale ale conducătorului auto prin citirea cardului sale DiDb prin 

furnizarea codului PIN corespunzător 

▪ Verificare DiDb: procesul în care utilizatorul DiDb poate obține 

informații limitate cu privire la starea DiDb a unui conducător auto pe 

baza numelui său și a datei nașterii sau pe baza numărului său de card 

DiDb 

▪ Incident: un eveniment legat de o comanda de transport de mărfuri, 

raportat de un utilizator DiDb, bazat pe un număr de card DiDb sau 

bazat pe nume și care presupune încălcarea regulilor de transport 

sigure de către șofer și / sau instrucțiunile legate de comanda 

deoarece toate acțiunile intenționate sau neglijente ale conducătorului 

auto care cauzează sau sunt menite să cauzeze daune financiare 

oricărei părți implicate în transferul de transport 
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▪ Atribuire transport 

▪ domestic: transport în interiorul frontierelor țării de încărcare 

▪ domestic high-value: transportul intern considerat de utilizator 

ca valoare ridicată 

▪ international: transport care se află în afara granițelor țării de 

încărcare 

▪ international high-value: transport internațional considerat de 

utilizator ca valoare ridicată 

▪ Număr de transport DiDb:  un număr de identificare generat automat de 

sistemul DiDb imediat după procesul de verificare a cardului DiDb prin 

apăsarea butonului "start carriage". Acesta este un număr unic prin care 

un transport înregistrat în sistemul DiDb poate fi identificat în mod clar 

▪ SECTRAN: SECTRAN Kft. (Ltd.) – furnizor exclusiv al sistemului DiDb 

▪ Reinoirea calității de membru: eventualitatea reînnoirii calității de 

membru DiDb la fiecare doi an 

 

2.  Scopurile sistemului DiDb 
 

Obiectivul principal al sistemului DiDb este de a furniza servicii de baze de date 

active și actualizate, asigurând identificarea și verificarea fiabilă a conducătorilor 

auto și, de asemenea, prin evaluarea continuă a performanțelor lor evaluate de 

utilizatori; reducerea numărului de abuzuri și acțiuni penale legate de transport 

prin consolidarea securității transportului; pentru a minimaliza pierderile de 

stocuri care decurg din acțiunile de mai sus și pentru a evita amenințările 

crescânde și constante prezentate de bandele criminale specializate în transport.  

3.  Principii operaționale 

DiDb este o bază de date online pentru a înregistra cele mai importante date 

personale ale conducătorilor auto care au încheiat cu succes înregistrarea și 

pentru a asigura calificarea continuă a muncii lor. Admiterea conducătorului auto 

care solicită aderarea la DiDb pe bază de voluntariat, este obligatoriu supusă unui 

proces de securitate și conformitate în cursul înregistrării. În cazul unei 

înregistrări reușite, conducătorul auto intră în sistemul DiDb și primește un card 

DiDb care poate fi utilizată pentru a dovedi calitatea de membru și pentru a 

facilita identificarea clienților folosind sistemul DiDb. Nu numai datele personale 

necesare pentru identificarea defecțiunilor, dar performanța individuală este de 

asemenea înregistrată în baza de date, permitând utilizatorilor să verifice 

identitatea conducătorului auto înainte de predarea bunurilor pentru transport, 

și de asemenea, să învețe calificarea cu privire la misiunile efectuate până acum 

precum și locul și timpul cărucioarelor înregistrate de DiDb atribuite 

conducătorului auto în ultima săptămână. DiDb se concentrează în principal pe 

conducători auto de încredere care sunt competenți să transporte bunuri de 

valoare înaltă, sprijină munca lor și facilitează realizarea transportului în condiții 

de siguranță.  

Serviciul transfrontalier al sistemului DiDb este operat într-un mediu on-line, ceea 

ce înseamnă că toate evenimentele (interogări de identificare a conducătorului 

auto, înregistrări privind transferul de sarcină, suspendarea sau interzicerea 

conducătorului auto) sunt disponibile imediat în sistem, asigurând un control 

continuu asupra conducătorului auto cu DiDb oferind în același timp rapoarte de 

stare actualizate despre ei.  

Sistemul funcționează pe principiul toleranței zero, ceea ce înseamnă că 

excluderea unui membru DiDb este definitivă și irevocabilă.  

Utilizatorii DiDb au posibilitatea de a participa la fluxul eficient de informații într-

un mod economisitor de costuri și fără a încălca interesele acestora. Conducătorii 

auto pot colecta puncte la mai mulți utilizatori DiDb pe baza misiunilor lor de 

transport. În consecință, utilizatorii contribuie la evaluarea colectivă a 

conducătorilor auto punându-le puncte. Pe de altă parte, în cazul în care un 

conducător auto este interzis ca urmare a unui incident inițiat de oricare dintre 

utilizatorii DiDb, acesta nu va mai fi acceptat de către alt utilizator DiDb.  

 

Baza de date este accesibilă numai operatorilor de utilizatori contractuali DiDb 

care sunt instruiți să utilizeze sistemul și li se acordă autorizația de acces 

personalizat.   
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Utilizatorii DiDb pot verifica starea curentă a unui conducător auto și perioada de 

membru folosind funcția Spot Check, dar cunoașterea datelor personale 

specificate în ghidul "Descrierea datelor de control în sistemul DiDb" au 

posibilitatea numai cu citirea cardului DiDb cu codul PIN corespunzător furnizat 

de conducător auto.  

 

4. Domenii de utilizare a aplicației DiDb 
 

▪ producătorii și companiile implicate în logistică, transport și securitatea 

activelor: verificarea preliminară a conducătorilor auto înainte de 

încărcarea transporturilor interne și internaționale. Pe baza datelor 

personale și a fotografiilor stocate în sistem, precum și a informațiilor 

despre despre calitatea de membru DiDb, identitatea, fiabilitatea și 

evaluarea  șoferului poate fi verificată înainte de încărcare. 

▪  companiile de transport: verificarea preliminară a recrutării de noi 

angajați, în plus verificarea periodică a angajaților existenți. În timpul 

procesului de verificare, e posibil verificat identitatea, evaluarea și 

fiabilitatea conducătorului auto, pe baza datelor personale și a 

fotografiilor stocate în sistem, precum și a informațiilor despre calitatea 

de membru DiDb. 

▪ transferul de date către utilizatori și companiile de expediție în scopul 

organizării transportului: funcția Spot Check permite utilizatorilor să 

verifice starea conducătorilor auto înregistrați în sistemul DiDb pe baza 

de nume și data nașterii sau numărul de membru DiDb stocate în 

sistemul. 

 

5. Reguli de operare DiDb 
 

I. În timpul procesului de înregistrare conducătorul auto vizitează în mod 

voluntar locul de înregistrare și furnizează pentru identificare 

documente personale (carte de identitate, document de verificare a 

rezidenței, permis de conducere, pașaport), precum și un certificat de 

cazier judiciar cu o dată de eliberare nu mai mare de 96 de zile. În cursul 

înregistrării conducătorul auto da consimțământul său definitiv și 

voluntar asupra înregistrării digitale a datelor sale personale, precum și 

înregistrării fotografiilor realizate de SECTRAN, pe baza instrucțiunilor 

din "Descrierea controlului datelor în Sistemul DiDb”. În cazul 

înregistrării reușite, se eliberează pentru conducătorul auto un card 

DiDb protejată printr-un cod PIN, care este încă inactivă, astfel încât nu 

poate fi utilizată pentru încărcare, numai cînd cererea e aprobat. 

 

II. Calitate de membru DiDb a conducătorului auto va fi aprobată numai 

dacă sunt îndeplinite toate condițiile de înregistrare și solicitantul a 

respectat, de asemenea, verificarea de fond efectuată de SECTRAN. 

Cardul DiDb devine valabil și activ în acest moment. 

 

III. În cazul unei modificări a datelor sau a documentelor furnizate, 

conducătorul auto va efectua o vizită la oricare dintre oficiile de 

înregistrare DiDb în termen de 15 zile, în scopul înregistrării modificării 

datelor și / sau a documentelor. Dacă conducătorul auto nu respectă 

această obligație și toate documentele personale stocate în sistem 

expiră, sistemul va genera un mesaj "Documente nevalabile" către 

utilizatori în timpul procesului de verificare a cardului.  

 

IV. Condiția de menținere a calității de membru DiDb este reînnoirea 

acestuia la fiecare doi ani, care poate fi efectuată la oricare dintre 

punctele de înregistrare publicate pe pagina oficială a SECTRAN. 

Reînnoirea calității de membru include actualizarea datelor, realizarea 

unei fotografii noi și prezentarea unui nou certificat de cazier judiciar (cu 

o dată de eliberare nu mai mare de 96 de zile). În caz de nerespectare a 

cerinței obligatorii de reînnoire a calității de membru, starea 

conducătorului auto devine invalidă în ziua următoare termenului limită. 
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Termenul exact pentru reînnoirea calității de membru poate fi stabilit 

din ultimele 6 cifre ale numărului de cartela DiDb. Aceste șase cifre 

definesc data intrării în sistem (an / lună), iar reînnoirea calității de 

membru este pusă în aplicare în comparație cu cea înregistrată la fiecare 

2 ani (nu mai târziu de ultima zi a luni in care apare pe card). Reînnoirea 

calității de membru poate fi implementată mai devreme în a 90-a zi 

înainte de data expirării.  

Data de expirare a calității de membru poate fi verificată și de către 

operatorul la procedura de verificare a cardului DiDb, prin deschiderea 

profilului conducătorului auto. 

Reînnoirea calității de membru este aplicată în termenul limită, dar este 

percepută o taxă pentru reînnoirea unui membru nevalid. Informații 

suplimentare pot fi găsite pe site-ul DiDb (www.didb.eu). La reînnoirea 

calității de membru, conducătorul auto nu va primi un nou card. 

 

Pe baza principiilor ghidului "Descrierea controlului datelor în sistemul 

DiDb", termenul de stocare și control al datelor cu caracter personal este 

de 2 + 2 ani. Aceasta înseamnă că, în cazul în care conducătorul auto 

refuză reînnoirea calității de membru și nu îndeplinește această obligație 

în următorii doi ani, statutul de DiDb al conducătorului auto devine 

automat pasiv,  datele sale sunt șterse în sistem și de asemenea, cardul 

său DiDb va fi șters. 

În cazul calității pasive, este posibilă revenirea la baza de date prin 

reactivare, ceea ce înseamnă că conducătorul auto recuperă numărul 

original de cardul DiDb și punctele și stelele colectate în timpul calității 

de membru valabil, dar înregistrarea datelor cu caracter personal 

trebuie repetată. În cazul reactivării, se emite un nou card DiDb pentru 

conducătorul auto. 

 

SECTRAN poate ordona reînnoirea extraordinară în orice moment fără 

explicații. Nerespectarea acestei obligații de către conducător auto 

poate duce la excluderea sa. 

 

Acceptarea Manualului de utilizare DiDb este o cerință fundamentală 

atât pentru șoferi, cât și pentru utilizatori. SECTRAN poate modifica în 

mod unilateral conținutul Manualului de utilizare DiDb, cu condiția ca 

prevederile referitoare la controlul datelor să nu fie încălcate. Manualul 

eficient al utilizatorului este disponibil pe site-ul DiDb (www.didb.eu) 

 

Cardul DiDb este în proprietatea SECTRAN. Conducătorul auto trebuie să 

utilizeze cardul într-un mod adecvat, adică să îl protejeze de lumină, 

căldură, răni mecanice și alte efecte externe. SECTRAN nu își asumă nici 

o răspundere pentru daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare. 

Conducătorul auto este obligat să raporteze pierderea, furtul sau 

deteriorarea cardului DiDb în termen de 72 de ore. Pentru emiterea unui 

card nou se percepe o taxă. 

 

Un conducător auto interzis din sistemul DiDb sau care solicită să-și 

înceteze calitatea de membru, în plus conducătorii auto care nu își 

îndeplinesc obligația de reînnoire a calității de membru în termen de 2 + 

2 de ani detaliată la punctul IV, este obligat să-și returneze cardul DiDb 

la SECTRAN. 

 

În cazul în care un incident a fost raportat de un utilizator, statutul 

conducătorului auto în cauză se va schimba la "Suspendat" în sistemul 

DiDb din momentul raportării incidentului și va rămâne astfel până la 

încheierea incidentului. Dacă șoferul sau Raportantul de incident nu este 

de acord cu decizia de închidere a incidentului, ambele pot contesta 

această decizie. În acest caz, incidentul va fi reexaminat și Comitetul va 

lua o nouă decizie finală. Descrierea detaliată este disponibilă în 

"Regulamentul de gestionarea incidentelor în sistemului DiDb", care pot 

fi descărcat de pe site-ul DiDb (www.didb.eu). 

 

6. Respingerea înregistrării DiDb; excluderea din 
sistemul DiDb 

http://www.didb.eu/
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Având în vedere că DiDb este baza de date a conducătorilor auto de încredere, 

SECTRAN își rezervă dreptul de a respinge înregistrarea unui conducător auto 

care solicită aderarea fără explicații în cazul unor circumstanțe care ar putea pune 

în pericol realizarea scopurilor sistemului DiDb.  

SECTRAN poate respinge fără explicație înregistrarea unui conducător auto al 

cărui certificat de cazier judiciar conține orice înregistrare. SECTRAN poate 

respinge fără explicație cererea de înregistrarea sau de reînnoire a calității de 

membru al unui conducător auto al cărui certificat de cazier judiciar nu 

corespunde cu "Descrierea controlului datelor în sistemul DiDb". 

 

Conducătorul auto va fi exclus în mod definitiv în următoarele cazuri: 

▪ ca urmare a inspecției incidentului (Secțiunea 9 / I.) 

▪ prin neîndeplinirea cerinței de validare extraordinară (Secțiunea 5/ V.)  

 

7. Utilizarea practică a cardului DiDb 

Cardul DiDb este verificat înainte de încărcare, de obicei la locul încărcării 

utilizatorului DiDb.  

Procesul este: 

Conducatorul auto 

▪ pune cardul DiDb pe cititorul de carduri 

▪ introduce codul PIN format din 4 cifre 

▪ predă documentele personale necesare pentru identificare 

 

Operatorul  

- identifică conducătorul auto 

- verifică informațiile de pe profilul DiDb al conducătorului auto 

- raportează mesajele de sistem al conducătorului auto 

- inițiază expedierea transportului DiDb și înregistrează numărul de 

transport DiDb 

 

8. Colectarea punctelor pentru atribuire de transport 

Pentru a face vizibile performanțele al conducătorilor auto certificați de DiDb 

evaluați de utilizatori în sistem,pentru toate transporturile reușite sunt acordate 

puncte după cum urmează: 

▪ domestic carriage:    1 point 

▪ domestic high-value carriage:  2 points 

▪ international carriage:    3 points 

▪ international high-value carriage:                4 points 

Numărul maxim de puncte care trebuie oferit într-o singură zi calendaristică este 

de 5, indiferent de numărul de sarcini de transport efectuate în ziua respectivă.  

Un conducător auto care obține 300 de puncte primește automat o stea. În 

sistemul DiDb pot fi obținute până la 5 stele. 

La citirea cardului conducătorului auto, fișa tehnică a conducătorului auto va fi 

afișată pentru operatorul DiDb, unde numărul de puncte și stelele colectate pot fi 

verificate prin categorii de transport. 

 

9. Incidentul 
 

Un eveniment legat de o comandă de transport de mărfuri, raportat de un 

utilizator DiDb, bazat pe un număr de card DiDb sau pe un nume și care 

presupune încălcarea regulilor de transport sigure de către conducător auto și / 

sau instrucțiunile legate de misiune, precum și orice acțiune intenționată sau 

neglijentă a conducătorului auto, care provoacă sau este menită să cauzeze 

daune financiare oricărei părți implicate în transferul de transport. 

 

Acceptarea Regulamentului de gestionarea Incidentelor este o cerință 

fundamentală de la toți clienții contractați pentru serviciile de baze de date DiDb 

și de la toți conducătorii auto care se află în baza de date. 
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SECTRAN Ltd. are dreptul să modifice unilateral conținutul Regulamentului de 

gestionarea Incidentelor, cu condiția că regulamentele de control al datelor să nu 

fie încălcate și "Regulamentul de gestionarea Incidentelor in sistemul DiDb" în 

vigoare să fie întotdeauna publicate pe site-ul web al sistemului DiDb (www.didb. 

eu). 

 

I. Evenimentele și comportamentul conducătorului auto care servesc drept 

bază pentru raportarea incidentelor: 

a) comanda de transport realizată cu pierderi de încărcătură   

b) suspiciunea de infracțiune sau contravenție legată de sarcina de 

transport (în special infracțiuni sau contravenții legate de paleți, 

ambalaje, ambalaje și combustibil); 

c) încălcarea reglementărilor de siguranță referitoare la transportul rutier; 

d) încălcarea sau neîndeplinirea nejustificată a instrucțiunilor privind 

transferurile; 

e) încălcarea reglementărilor locale de siguranță în vigoare la locul de 

încărcare / livrare a mărfii; 

f) punerea în pericol a siguranței încărcăturii prin încălcarea regulilor de 

circulație (în special: conducerea sub influența alcoolului sau drogurilor 

sau depășirea termenului limită permis de conducere); 

g) modificările efectuate asupra vehiculului de transport sau a oricărui altul 

fără consimțământul proprietarului acestuia; 

h) orice comportament care pune în pericol și / sau încalcă scopurile 

sistemului DiDb; 

 

II. Sancțiuni aplicabile din cauza incidentelor: 

a) interzicere pentru o perioadă nedeterminată 

b) interzicere pentru o perioadă determinată 

 

III. Raportarea și începerea unui incident: 

Operatorul utilizatorului DiDb cu autorizație de raportare a incidentelor are 

dreptul de a raporta un incident, pe baza numărului de transport, numărului de 

card DiDb sau pe baza de nume, utilizând funcția de raportare a incidentului 

aplicației DiDb. SECTRAN are, de asemenea, dreptul de a iniția un incident în 

cazul comportamentelor detectate de conducător auto care ar putea amenința 

scopurile sistemului DiDb. 

Utilizatorul DiDb are posibilitatea de a cere începerea unui incident în sistemul 

DiDb prin intermediul SECTRAN. Cu toate acestea, toate sarcinile de investigare 

sau informare, responsabilitățile sau obligațiile Raportantului de incident care 

sunt detaliate în Regulamentul de gestionarea Incidentelor rămân în continuare 

cu Utilizatorul DiDb. 

Ziua de început a incidentului este ziua în care utilizatorul DiDb sau SECTRAN a 

înregistrat incidentul în sistemul DiDb. Prin înregistrarea unui incident, statutul de 

conducător auto în cauză este schimbat la "Suspendat" în sistemul DiDb. 

IV. Investigația incidentului 

Utilizatorul DiDb are la dispoziție 30 de zile calendaristice de la începutul 

incidentului pentru a investiga circumstanțele. În funcție de solicitarea 

utilizatorului DiDb, acest termen poate fi prelungit o dată cu încă 30 de zile. Prin 

urmare, statutul "Suspendat" poate fi păstrat timp de maximum 60 de zile de la 

înregistrarea incidentului, cu excepția cazului în care Utilizatorul DiDb nu a 

furnizat pentru SECTRAN suficiente date, informații și dovezi în timpul disponibil 

pentru luarea unei decizii bine fundamentate. 

 

În timpul investigației incidentului, SECTRAN - independent de utilizatorul DiDb 

responsabil de investigație - poate contacta conducător auto implicat în incident 

pentru a iniția un interviu personal și poate solicita, de asemenea, reînnoirea 

extraordinară a calității de membru. 
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Utilizatorul DiDb care a raportat incidentul este obligat să notifice SECTRAN în 

orice moment, dar mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de expirarea termenului 

limită disponibil pentru investigarea incidentului cu privire la propunerea sa. 

 

Propunerea trebuie să acopere viitorul statut DiDb al conducătorului auto 

implicat și trebuie să conțină, de asemenea, informațiile, datele și dovezile care 

justifică propunerea. 

 

V. Închiderea Incidentului: Decizie, Consecințe 

Pe baza propunerii utilizatorului DiDb și a dovezilor, datelor și informațiilor 

furnizate de utilizatorul DiDb și de conducător auto, SECTRAN decide privind 

viitorul statut DiDb al membrului DiDb, care poate rezulta interzicerea pentru o 

perioadă nedeterminată sau determinată a conducătorului auto implicat din 

sistemul DiDb sau restabilirea statutului înainte de suspendare. 

 

În cazul în care SECTRAN nu poate lua o decizie bine fundamentată pe baza 

propunerilor și / sau a dovezilor prezentate, atunci SECTRAN poate solicita alte 

dovezi și date și poate stabili un termen limită pentru depunerea acestora. În 

cazul în care utilizatorul DiDb nu prezintă dovezile solicitate în termenul limită 

specificat, SECTRAN va închide incidentul fără o decizie de fond, iar membrul 

DiDb implicat își va reveni la starea pe care a avut-o înainte de incident în 

sistemul DiDb. 

 

În cazul în care informațiile sau dovezile vor fi dezvăluite după încheierea 

incidentului, ceea ce poate determina modificarea deciziei luate anterior, atunci 

aceste noi informații pot servi ca bază pentru a respinge decizia anterioară. O 

decizie modificată poate fi luată numai în conformitate cu prevederile 

Regulamentului de gestionarea  Incidentelor. 

 

Consecința unei încălcări minore a regulii (excluderea comportamentului 

intenționat și a neglijenței și a daunelor) poate duce la deducerea punctelor, dar 

conducătorul auto poate deține statutul de "aprobat". 

 

VI. Recurs 

 Utilizatorul DiDb care raportează incidentul și, de asemenea, membrul DiDb 

implicat are dreptul de a face apel împotriva deciziei de închidere a incidentului, 

care implică întotdeauna renegocierea incidentului la audierea unui Comitet și 

luarea unei noi decizii. 

Părțile pot face recurs în scris în termen de 30 de zile de la primirea deciziei de 

închidere a incidentului. Recursul trebuie întotdeauna justificat printr-o explicație 

detaliată a dezacordului. 

Comitetul este un organism independent de membri nepermanenți, alcătuit 

întotdeauna din un membru DiDb cu statut de membru valabil și aprobat, din o 

persoană care reprezintă utilizatorul DiDb - care nu este implicat în caz -, în plus o 

persoană care reprezintă SECTRAN sau un expert extern solicitat de SECTRAN și 

independent de părțile implicate. 

Pentru mai multe informații despre incidente, vă rugăm să căutați "Regulamentul 

de gestionarea Incidentelor în sistemul DiDb  " eficiente, care pot fi descărcate de 

pe site-ul DiDb www.didb.eu . 

http://www.didb.eu/

