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Probleme de rezolvat în transportul rutier în Europa



DIDb (Driver Identification Database)
Lista albă a 15.000 de şoferi de încredere,
disponibilă online, actualizată permanent

 este operaţională şi utilizată din anul 2008 de către 
SECTRAN 
 este independentă faţă de transportatori şi furnizori
 permite identificarea online a şoferilor înainte de 
de încărcare 
 asigură evaluarea obiectivă şi contorizată a şoferilor 
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15.000 de şoferi DIDb 

- din 18 ţări

- din care 1.500 şoferi romani 

- de la 900 operatori de transport 

Numărul şoferilor înregistraţi în cadrul DIDb 

- 7 Birouri de înregistrare DIDb 
(in Ungaria, Romania, Slovacia, 

Macedonia , Olanda)



84 şoferi suspendaţi
din care: 

60 şoferi 
au redobandit statutul de activi

24 şoferi 
au fost suspendaţi definitiv

Număr de interogări 
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Card plătit o 
singură dată 

Procesul 



Provin din: Ungaria, Romania, Slovacia, Macedonia, Polonia si Olanda

Producători & producători EMS 

Case de expediţie & transportatori 

Utilizatorii DIDb



CRESTE

Securitatea 
transportului

Siguranta

Calitatea

Buna reputatie

Satisfactia clientului

REDUCE

Numarul de incidente

Pierderile

Riscurile

Numarul de produse 
de pe piata neagra

Costurile suplimentare 
ce decurg din incidente
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Beneficiile utilizarii sistemului DIDb



Beneficiile transportatorilor

SELECTAREA 

ŞOFERILOR

AVANTAJE FATA DE  

FIRMELE CONCURENTE

Verificarea încrederii/siguranţei

Verificarea identificării şi a 

calificării înaintea angajării

Verificarea istoricului profesional 

Pentru șoferi Pentru firme

Siguranţă / încredere 

Reputaţie bună

Avantaje în licitaţii

Satisfacţia clienţilor 



Sistemul DIDb este soluţia problemelor voastre !!

 Pune accentul pe prevenţie
 Asigură o metoda de identificare 100% sigură
 Crează o lista albă a şoferilor
 Permite un schimb de informaţii eficient şi economic  
 Asigură informaţii obiective despre activitatea 
şoferului
 Principiul toleranţei zero









Pentru mai multe informatii contactati
DIDb Partner S.R.L. Romania 

si va asteptam la standul nostru 


