
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contraventii si Sanctiuni prevazute de Ordonanta 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor 

privind activitatea soferilor, utilizarea tahografelor, descarcarea datelor si arhivarea acestora. 

Urmatoarele fapte reprezinta incalcari foarte grave ale dispozitiilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE)  Nr. 561/2006, ale 

Regulamentului (CEE) Nr. 3821/85, si dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, daca acestea nu sunt considerate infractiuni potrivit legii penale: 

DESCRIERE FAPTA SANCTIUNE / AMENDA  LEI PERSOANA 
RESPONSABILA 

          Nerespectarea  obligatiei Intreprinderii/operatorului de transport rutier de a descarca si stoca la 
sediu, cel mai tarziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducatorilor auto si/sau 
nerespectarea  obligatiei Intreprinderii/operatorului de transport rutier de a descarca si stoca la sediu, 
cel mai tarziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehicolelor pe care le utilizeaza; 

8.000 – 16.000 
Intreprinderea/operatorul 

de transport 

          Nerespectarea  obligatiei Intreprinderii/operatorului de transport rutier de a pastra inregistrarile 
privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto cel putin un 
an de la efectuarea acestora, in ordine cronologica si separat pentru fiecare conducator auto; 

8.000 – 16.000 
Intreprinderea/operatorul 

de transport 

          Neprezentarea, in cursul controlului Intreprinderii/operatorului de transport rutier, a 
inregistrarilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor 
auto solicitate de personalul cu atributii de inspectie si control; 

4.000 – 8.000 
Intreprinderea/operatorul 

de transport 

 

 DAKO TachoWeb este o solutie  care va sprijina in respectarea obligatiilor legale de citire-

descarcare, arhivare si analiza a datelor din tahografele digitale si din cardurile de sofer precum si in optimizarea flotei 

dvs. de masini. Cu DAKO TachoWeb puteti alege abonamentul potrivit in functie de marimea flotei dvs. si de traseul 

mainilor din parcul auto. Pe masura ce flota dvs. se va dezvolta puteti achizitiona un pachet mai complex. 

 

 Descarcarea manuala sau automata - la interval fixe ( fara interventie umana) a datelor din tahografele digitale 

si din cardurile de sofer intr-un timp foarte scurt; 

 Arhivarea automata si securizata a tuturor informatiilor in contul dvs. din portalul TachoWeb, in limba romana; 

 Retea extinsa in Europa atat pentru descarcarea manuala (peste 500 de locatii – TachoStation) dar mai ales 

pentru cea automata (peste 41 de tari); 

 Calendar Management complex pentru soferi, capete tracor si semiremorci; 

 Analiza rapida a abaterilor comise precum si afisarea amenzilor; 

 Afisarea timpilor disponibili la soferi si localizarea GPS masinilor in timp real pentru o planificare optima a 

vehiculelor si soferilor (planificare orara, control sosire camioane, supraveghere descarcare, etc); 

 

 Abonamentul TachoWeb S este varianta de descarcarea MANUALA a datelelor din tahograful digital (este 

necesar Cardul de companie)  si din cardul conducatorului auto si se face cu ajutorul unui dispozitiv - DAKO Key. 

Transferul datelor din DAKO Key in contul intreprinderii/operatorului de transport se face prin intermediul unui 

echipament . Ulterior aceste informatii cu activitatile din tahograf si din cardul conducatorului auto pot fi arhivate, 

vizualizate si puse la dispozitia organelor de control. Echipamentele DAKO TachoStation sunt instalate in 26 de locatii in 

Romania si peste 500 de locatii in Europa (Austria, Germania, Danemarca,etc). Pentru acest tip de abonament nu este 

necesara achizitia de echipament sau soft. 

 



 

 Abonamentul TachoWeb M este varianta cea mai simpla de descarcare AUTOMATA a datelelor din 

tahograful digital si din cardul conducatorului auto, descarcare care se realizeaza de la distanta, fara intervetie umana si 

in concordanta cu legislatia actuala. Descarcarea datelor se face tot intr-un cont securizat deschis utilizatorului cu 

aplicatii identice abonamentului TachoWeb S. Pentru acest tip de abonament este necesara achizitia si instalarea unui 

echipament TomTom LINK_510 (care nu afecteaza garantia electrica a masinii), si un card de companie suplimentar. 

 

 

 

 

 Abonamentul TachoWeb L este o varainta de descarcarea AUTOMATA a datelelor din tahograful digital si 

din cardul conducatorului auto, descarcare care se realizeaza de la distanta, fara intervetie umana si in concordanta cu 

legislatia actuala. Descarcarea datelor se face tot intr-un cont securizat deschis utilizatorului cu aplicatii identice 

abonamentului TachoWeb M dar cu o optiune suplimentara de TIMP DISPONIBIL SOFER in timp real. Pentru acest tip 

de abonament este necesara achizitia si instalarea unui echipament TomTom LINK_510 (care nu afecteaza garantia 

electrica a masinii), si un card de companie suplimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 Abonamentul TachoWeb XL este cea mai completa varianta de descarcarea AUTOMATA a datelelor din 

tahograful digital si din cardul conducatorului auto, descarcare care se realizeaza de la distanta, fara intervetie umana si 

in concordanta cu legislatia actuala. Descarcarea datelor se face tot intr-un cont securizat deschis utilizatorului cu 

aplicatii identice abonamentului TachoWeb M  cu optiunile suplimentare de TIMP DISPONIBIL SOFER si LOCALIZARE 

GPS in timp real. Pentru acest tip de abonament este necesara achizitia si instalarea unui echipament TomTom Modul – 

LINK510 + Navi Display-PRO7150 EU TRUCK (care nu afecteaza garantia electrica a masinii), si un card de companie 

suplimentar. 

 

 

  

 

 

 



 

O singură amendă primită de OPERATORUL DE TRANSPORT de la AUTORITĂȚILE DE CONTROL pentru 

NERESPECTAREA OBLIGAȚIEI DE DESCĂRCARE și ARHIVARE A DATELOR din TAHOGRAFUL DIGITAL și din 

CARDUL CONDUCĂTORULUI AUTO, acoperă VALOAREA ECHIPAMENTULUI și a ABONAMENTULUI CU 

DESCĂRCAREA  AUTOMATĂ DE LA DISTANȚĂ A DATELOR in toata Europa pentru:  

1 autovehicul și 8 șoferi timp de 18 ani,  sau 5 autovehicule și 20 de șoferi timp de de 8 ani. 

 

 

 

    
NR. 

CRT. DENUMIRE SERVICIU DESCRIERE 

ABONAMENT DESCARCARE ABONAMENT DESCARCARE 

MANUALA A DATELOR €** AUTOMATA A DATELOR - €* 

1 Deschiderea contului si inregistrarea 

in sistem** 

Numai o singura data la deschiderea si 

activarea contului utilizatorului 20 70 

2 Intretinere cont 
Anual 10 25 

3 TachoWeb - S              :1-4 vehicule 

Abonament lunar pentru descarcarea manuala 

a tahografului si a cardurilor de sofer cu 10 

descarcari incluse / vehicul 

9 

- 

                                      5-19 vehicule 8 

                                    20-49 vehicule 7 

                                      > 50 vehicule 6 

4 TachoWeb - M Abonament lunar pentru descarcarea automata 

de la distanta a tahografului si a cardurilor de 

sofer  - 9,75 

5 TachoWeb – L Abonament lunar pentru descarcarea automata 

de la distanta a tahografului si a cardurilor de 

sofer + timpi disponibili - 14,75 

6 TachoWeb – XL 
Abonament lunar pentru descarcarea automata 

de la distanta a tahografului si a cardurilor de 

sofer + timpi disponibili + localizare GPS - 24,5 

7 TachoWeb Europa*** 
Abonament lunar roaming - 5 

  
TomTom – HD Trafic Abonament lunar software dedicat - 5 

8 SMS atentionare termene 

  0,15 - 

9 E-mail atentionare termene 

  GRATUIT - 

 

 

    



    

 

    

*  Pretul este exprimat in EURO, se calculeaza in LEI la cursul BNR din data facturarii si nu include TVA. 

Nr.Crt. DENUMIRE PRODUS          Preț unitar fără TVA*. Observații 

1. 
TomTom Modul – LINK510 

+ Navi Display-PRO7150 
EU TRUCK 

      745 € 
Kit instalare pt. abonamentul 

TachoWeb XL 

2. TomTom Modul – LINK510 

      337 € 

Kit instalare la abonamentele 

TachoWeb M si L 

3. 
TAHOGRAF REMOTE 

 
 

      650 € Tahograf digital cu funcție de 

DESCĂRCARE 
AUTOMATA A 

DATELOR DE LA 
DISTANȚĂ. 

 Pentru descarcarea automata de la distanta a datelor este necesar un CARD DE COMPANIE suplimentar (abonamentele M, L si XL). 

 

  

 

  

  

    

          

          

          

          

          

          

  


