
CEA MAI PERFORMANTĂ ȘI MAI ACCESIBILĂ SOLUȚIE DE 

DESCĂRCARE, TRANSFER, ANALIZĂ ȘI ARHIVARE A DATELOR DIN 

TAHOGRAFUL DIGITAL ȘI DIN CARDUL CONDUCATORULUI AUTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contravenții și Sancțiuni prevăzute de Ordonanța 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor 

privind activitatea șoferilor, utilizarea tahografelor, descărcarea datelor și arhivarea acestora. 

Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale dispozițiilor Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului  (CE)  

Nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) Nr. 3821/85, și după caz, ale Acordului AETR și constituie contravenții, dacă acestea nu 

sunt considerate infracțiuni potrivit legii penale: 

DESCRIERE FAPTĂ SANCȚIUNE / AMENDA  LEI PERSOANĂ RESPONSABILĂ 

          Nerespectarea  obligației Întreprinderii/operatorului de transport rutier 
de a descărca și stoca la sediu, cel mai tarziu la fiecare 28 de zile, datele din 
cartelele tahografice ale conducătorilor auto și/sau nerespectarea  obligației 
Întreprinderii/operatorului de transport rutier de a descărca și stoca la sediu, 
cel mai tarziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale 
vehiculelor pe care le utilizează; 

8.000 – 16.000 
Întreprinderea/operatorul 

de transport 

          Nerespectarea  obligației Întreprinderii/operatorului de transport rutier 
de a păstra înregistrările privind perioadele de conducere, pauzele și 
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto cel puțin un an de la efectuarea 
acestora, în ordine cronologică și separat pentru fiecare conducător auto; 

8.000 – 16.000 
Întreprinderea/operatorul 

de transport 

          Neprezentarea, în cursul controlului Întreprinderii/operatorului de 
transport rutier, a înregistrărilor privind perioadele de conducere, pauzele și 
perioadele de odihnă ale conducătorilor auto solicitate de personalul cu 
atribuții de inspecție și control; 

4.000 – 8.000 
Întreprinderea/operatorul 

de transport 

 

 

 DAKO TachoWeb este o soluție  care vă sprijină în respectarea obligațiilor legale de citire-descărcare, arhivare și analiză a datelor 

din tahografele digitale și din cardurile de șofer precum și în optimizarea flotei dvs. de autovehicule. Cu DAKO TachoWeb puteți 

alege abonamentul potrivit în funcție de mărimea flotei dvs. și de traseul autovehiculelor din parcul auto. Pe măsură ce flota dvs. se 

va dezvolta puteți achiziționa un pachet mai complex. 

 

- Descărcarea manuală / automată - la interval fixe ( fără intervenție umană) a datelor din tahografele digitale și din cardurile de 

șofer într-un timp foarte scurt; 

-Arhivarea automată și complet securizată a tuturor informațiilor în contul dvs. din portalul TachoWeb, în limba română si in 

permanenta actualizata conform legislatie UE; 

-Rețea extinsă în Europa atât pentru descărcarea manuală (peste 500 de locații – TachoStation) dar mai ales pentru cea 

automată (peste 41 de țări); 

-Calendar Management complex pentru șoferi, capete tractor și semiremorci; 

-Analiza rapidă a abaterilor comise precum și afisarea amenzilor; 

-Afisarea timpilor disponibili la șoferi și localizarea GPS a autovehiculelor în timp real pentru o planificare optimă a vehiculelor și 

șoferilor (planificare orară, control sosire camioane, supraveghere descărcare, etc); 

 

 Abonamentul TachoWeb S este varianta de descărcarea MANUALĂ a datelelor din tahograful digital (este necesar 

Cardul de companie)  și din cardul conducătorului auto și se face cu ajutorul unui dispozitiv - DAKO Key. Transferul datelor din DAKO 

Key în contul întreprinderii/operatorului de transport se face prin intermediul unui echipament - DAKO TachoStation. Ulterior 

aceste informații cu activitățile din tahograf și din cardul conducătorului auto pot fi arhivate, vizualizate și puse la dispoziția 

organelor de control. Echipamentele DAKO TachoStation insotite si de o DAKO Key sunt instalate în 26 de locații în Romania și 

peste 500 de locații în Europa (Austria, Germania, Danemarca,etc). Pentru acest tip de abonament nu este necesară achiziția de 

echipament sau soft. 

 



 Abonamentul TachoWeb M este varianta cea mai simplă de descărcare AUTOMATĂ a datelelor din tahograful digital 

și din cardul conducătorului auto, descărcare care se realizează de la distanță, fără intervenție umană și în concordanță cu legislația 

actuală. Descărcarea datelor se face tot într-un cont securizat deschis utilizatorului cu aplicații identice abonamentului TachoWeb S. 

Pentru acest tip de abonament este necesară achiziția și instalarea unui echipament TomTom LINK_510 ( nu afectează garanția 

electrică a autovehiculului), și un card de companie suplimentar. 

 

 

 

 

 

 Abonamentul TachoWeb L este o variantă de descărcare AUTOMATĂ a datelelor din tahograful digital și din cardul 

conducătorului auto, descărcare care se realizează de la distanță, fără intervenție umană și în concordanță cu legislația actuală. 

Descărcarea datelor se face tot într-un cont securizat deschis utilizatorului cu aplicații identice abonamentului TachoWeb M dar cu o 

opțiune suplimentară de TIMP DISPONIBIL ȘOFER în timp real. Pentru acest tip de abonament este necesară achiziția și instalarea 

unui echipament TomTom LINK_510 ( nu afectează garanția electrică a autovehiculului), și un card de companie suplimentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 Abonamentul TachoWeb XL este cea mai completă variantă de descărcarea AUTOMATĂ a datelelor din tahograful 

digital și din cardul conducătorului auto, descărcare care se realizează de la distanță, fără intervenție umană și în concordanță cu 

legislația actuală. Descărcarea datelor se face tot într-un cont securizat deschis utilizatorului cu aplicații identice abonamentului 

TachoWeb M  cu opțiunile suplimentare de TIMP DISPONIBIL ȘOFER și LOCALIZARE GPS în timp real. Pentru acest tip de 

abonament este necesară achiziția și instalarea unui echipament TomTom Modul – LINK510 + Navi Display-PRO7150 EU TRUCK (nu 

afectează garanția electrică a autovehiculului), și 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 PENTRU DESCĂRCAREA  AUTOMATĂ DE LA DISTANȚĂ A DATELOR in toata Europa pentru: 

1 autovehicul și 8 șoferi pentru 18 ani  sau 5 autovehicule și 20 de șoferi pentru o perioadă de 8 ani. 

          

Nr.Crt. DENUMIRE ECHIPAMENT          Preț unitar fără TVA. Observații 

1. 

TomTom Modul – LINK510 + 

Navi Display-PRO7150 EU 

TRUCK 

             745 € 
Modul  instalare pt. 

abonamentul TachoWeb XL 

2. TomTom Modul – LINK510 

             337 €   Modul instalare pt. 

abonamentele TachoWeb M si 

L 

3. 

TAHOGRAF REMOTE 

 

 

             650 € 
Tahograf digital cu funcție de 

DESCĂRCARE AUTOMATA A 

DATELOR DE LA DISTANȚĂ. 


