
Urmați cei zece pași pentru a vă menține autocarul, autobuzul sau microbuzul în 
siguranță atunci când treceți granița în Regatul Unit.

Conducătorii auto sau companiile care nu iau măsurile necesare pentru asigurarea 
securității unui vehicul pot fi pasibile de o penalitate civilă de până la 2000 de lire de 
persoană neautorizată.

Vă rugăm să citiți acest sfat pentru a vă cunoaște potențialele amenințări la adresa 
vehiculului dumneavoastră și cum puteți evita să deveniți victima unei infracțiuni.

Vizitaţi pagina GOV.UK şi căutaţi „Civil Penalty 
Accreditation Scheme” (Regimul de Acreditare a 
Sancţiunilor Civile) pentru informaţii detaliate referitoare la 
cum puteţi dumneavoastră şi angajatorul dumneavoastră 
reduce riscurile de a fi amendat.

Este vehiculul dumneavoastră în 
siguranță când vă deplasaţi înspre sau 
în afara Regatului Unit?
Sfaturi pentru șoferii de autocare, autobuze sau microbuze



Zece pași pentru a vă menține 
vehiculul în siguranță în deplasările 
dumneavoastră în Regatul Unit:

Înainte de a începe călătoria

1. Obțineți instrucțiuni scrise despre securitatea autovehiculului şi o 
listă de verificare de la angajator.

2. Verificați dacă toate încuietorile şi alarmele sunt în stare de 
funcționare, inclusiv toate compartimentele accesibile din exterior 
(de exemplu spațiul pentru bagaje).

3. Supravegheați îmbarcarea pasagerilor şi încărcarea bagajelor 
pentru a vă asigura că persoanele neautorizate nu intră.

4. Păstrați o lisă exactă cu toți pasagerii.

După fiecare oprire și în timpul călătoriei dumneavoastră

5. Asigurați-vă că autovehiculul este încuiat în orice moment, inclusiv 
toate compartimentele accesibile din exterior. Păstrați în siguranță 
cheile autovehiculului şi nu le dați altor persoane necunoscute.

6. Verificați în permanență siguranța vehiculului şi căutați orice 
semne de manipulare frauduloasă sau de acces neautorizat. 
Acordați o atenție deosebită zonelor vehiculului care ar 
putea fi utilizate pentru a se ascunde (de exemplu dulapuri, 
compartimente pentru bagaje sau toalete).

7. Controlați şi verificați îmbarcarea pasagerilor şi a bagajelor cu 
ceea ce aveți scris pe document. Mențineți o evidență a tuturor 
verificărilor pe care le faceți în lista dumneavoastră de verificare.



Înainte de a intra în zona de control din Regatul Unit. 

8. Verificați dacă toate persoanele afişate în document sunt 
contabilizate şi corespund cu toți cei prezenți.

9. Efectuați o verificare aprofundată a fiecărui spațiu din vehicul în 
care intră o persoană. Sunt incluse şi cele de sub vehicul, toate 
compartimentele şi spațiile accesibile din exterior.

10. Înregistrați toate verificările efectuate pe lista dumneavoastră de 
verificare - la încărcare, după fiecare oprire şi înainte de a intra în 
zona de control din Regatul Unit.  
 
Dacă observați ceva neobișnuit sau suspectați că cineva 
se află în vehicul fără permisiunea dumneavoastră, 
contactați imediat poliția. Sunați la 999 în regatul Unit 
Britanie sau la 112 în Europa.



Întotdeauna:

• aveți grijă

• fiți atent

• luați liste de verificare suplimentare

• înregistrați verificările efectuate pe o listă de verificare

• dacă bănuiți că cineva a intrat în autovehicul fără permisiunea 
dumneavoastră, trebuie să alertați autoritățile locale, Poliția de 
Frontieră sau Poliția.

Ați văzut ceva suspect? 
Nu ignorați ce ați văzut, raportați ce ați văzut:

• Vorbiți cu un membru al personalului nostru

•  În caz de urgență, apelați 112 - numărul pentru apelurile de urgență  
în Europa sau 999 - numărul pentru apelurile de urgență în Regatul 
Unit. 

Nu uitați: Conducătorii auto sau companiile care nu iau măsurile 
necesare pentru asigurarea securității unui vehicul pot fi pasibile de o 
penalitate civilă de până la 2000 de lire de persoană neautorizată.

Știați că…? O persoană care este găsită vinovată de introducerea în 
mod deliberat şi ilegal de persoane în Regatul Unit ar putea executa 
până la 14 ani de închisoare şi primi o amendă de până la 10.000 lire 
sterline.

Ce să ne amintim

Pentru mai multe sfaturi:

• accesați gov.uk/border-force

• email: BF.CECPT@homeoffice.gov.uk

• sunați la +44 (0)1303 299 298


