
Este vehiculul dumneavoastră în siguranță 
când vă deplasaţi înspre sau în afara 
Regatului Unit?

Vă rugăm să urmați cei zece pași pentru a menține în siguranță vehiculul în deplasările 
dumneavoastră.  

Acest sfat a fost pregătit pentru conducătorii de vehicule comerciale care transportă 
mărfuri în interiorul frontierelor Regatului Unit. Vă rugăm să vă acordați timp pentru 
a citi acest sfat pentru a cunoaște potențialele amenințări la adresa vehiculului 
dumneavoastră și cum se pot reduce riscurile de a deveni victima unei infracțiuni.

Vizitaţi GOV.UK şi căutaţi ‘Civil Penalty Accreditation 
Scheme ’ pentru informaţii detaliate despre cum 
dumneavoastră şi compania pentru care lucraţi 
dumneavoastră puteţi acţiona pentru a reduce riscurile  
de a primi amenzi.

Dacă nu vă securizați vehiculul vă puteți expune riscului de a fi amendat cu 
£2,000 pentru fiecare persoană găsită în vehicul iar vehiculul să fie reţinut.



Zece pași pentru a menține vehiculul 
dumneavoastră în siguranță în 
deplasările dumneavoastră
Urmați aceşti zece paşi pentru a vă asigura că vehiculul dumneavoastră 
este securizat şi reduceți posibilitatea de a fi amendat cu £2,000 pentru 
fiecare persoană găsită clandestin în vehiculul dumneavoastră. 

Înainte de începerea călătoriei

1. Obțineți instrucțiuni scrise referitor la securitatea vehiculului 
precum şi o listă de verificări de la patronul dumneavoastră.

2. Urmăriți când se încarcă vehiculul pentru ca nicio marfă sau 
persoană neautorizată să nu intre în vehicul.

3. Verificați acoperitoarea vehiculului (caroserie, acoperişul, prelate) 
şi notați orice stricăciune în lista de verificare.

Imediat după încărcare

4. Pentru vehiculele cu acoperire rigidă: Încuiaţi uşile integrale şi 
asiguraţi-le cu un lacăt.

Pentru vehiculele cu acoperire moale: Încuiaţi uşile integrale şi 
asiguraţi-le cu un lacăt. Puneți un cablu de prelată de bună calitate, 
securizați-l cu un lacăt robust sau un sigiliu unic. Notați numărul 
sigiliului în lista de verificare

După fiecare oprire din călătoria dumneavoastră 

5. Folosiți întotdeauna parcări de noapte sigure pentru vehicule 
comerciale

6. Niciodată nu luați pasageri pe care nu îi cunoaşteți.

7. Încuiați vehiculul şi remorca când plecați şi luați cheile cu 
dumneavoastră.



8. Verificați învelitoarea, acoperișul și securizați-vă vehiculul. 

• Trageți de dispozitivele de securizare pentru a verifica dacă 
sunt intacte

• Verificaţi panierele, deflectorul de vânt şi osiile pentru a vedea 
dacă au vreo stricăciune 

• Verificați dacă nu s-a umblat la dispozitivele de securitate.
• Dacă există urme de stricăciune, modificare sau acces 

neautorizat, verificați încărcătura şi spațiul încărcăturii şi 
repuneți remontați dispozitivele de securizare. 

Dacă suspectați că a intrat cineva în vehiculul dumneavoastră, 
trebuie să alertați imediat politia apelând la 112 în Europa sau 999 
în Regatul Unit.

9. Notați verificările făcute şi orice urme pe care le găsiți.

Înainte de a intra în zona de control a Regatului Unit

10. Repetați paşii 8 - 9  

Raportați

Dacă suspectați că cineva a intrat în vehicul fără permisiunea 
dumneavoastră, trebuie să alertați politia imediat. Nu vă apropiați de 
cineva care se ascunde într-un vehicul.   

O persoană care este găsită vinovată de introducerea in mod deliberat 
şi ilegal a oamenilor în Marea Britanie ar putea executa până la 14 ani 
de închisoare şi primi o amendă de până la £10.000. 



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. 

Aflați despre Regimul de Acreditare a 
Sancțiunilor Civile al Poliției de Frontieră

Contactaţi Regimul de Acreditare  
a Sancţiunilor Civile al Poliţiei de Frontieră 

Email: BF.CECPT@homeoffice.gov.uk 

Telefon: +44 (0)1303 299 298

Fax: +44 (0)1303 299 291

Vizitaţi GOV.UK şi căutaţi ‘Civil Penalty Accreditation Scheme ’ pentru 
informaţii detaliate despre cum dumneavoastră şi compania pentru care lucraţi 
dumneavoastră, puteţi acţiona pentru a reduce riscurile de a primi amenzi.


