
Prevenirea Furturilor și a 
Infracționalității Transfrontaliere
Informații importante pentru conducătorii auto cu privire la modul de prevenire 
a infracționalității rutiere, a imigrației ilegale și a contrabandei.
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Aceste informații au fost puse la dispoziția conducătorilor de vehicule comerciale și operatorilor care transportă 
mărfuri către și din Regatul Unit (UK).

Informațiile vă vor face cunoscute potențialele amenințări la care este expus vehiculul dumneavoastră și modul 
de a minimaliza riscul de a deveni victima unei infracțiuni.

Vă rugăm să vă alocați timp pentru a citi aceste informații utile și păstrați-le în siguranță.
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Partea întâi: Prevenirea furturilor

Infracțiunile comise asupra vehiculelor comerciale 
reprezintă o problemă comună în Europa iar ele 
produc cheltuieli imense și perturbă activitatea 
acestei ramuri industriale, dar și a conducătorilor auto.

Planificare

• Planificați-vă traseul înainte de a începe călătoria

• Evitați să mergeți pe aceleași rute și să faceți 
aceleași opriri pentru pauze. Un tipar recognoscibil 
vă va face o țintă mai ușoară pentru infractori.

• Stabiliți cu compania dumneavoastră o procedură 
pentru autorizarea modificărilor destinațiilor 
intermediare și finale.

Fiți vigilent

• Niciodată nu luați pasageri pe care nu îi cunoașteți

• Nu lăsați niciodată bunurile personale la vedere  
în vehicul

• Evitați să discutați despre mărfurile transportate 
sau despre trasee cu alți conducători auto.

• Folosiți întotdeauna surse de încredere pentru a 
achiziționa combustibil

• Luați toate măsurile adecvate pentru a proteja 
documentele, cum ar fi ordinele de transport 
maritim și notele de expediție. În cazul în care 
acestea sunt furate, infractorii le pot folosi în 
scopuri ilegale

Fiți în siguranță

• Asigurați întotdeauna vehiculul atunci când îl 
părăsiți, încuiați-l și setați alarmele

• Întotdeauna luați cheile cu dumneavoastră  
– niciodată nu le lăsați în vehicul

• În timp traseului, încuiați ușile de la remorcă

• Încuiați cabina atunci când încărcați sau descărcați

• Asigurați-vă că rezervorul de combustibil este 
prevăzut cu sistem antifurt

Parcați în condiții de siguranță

• Înainte de a începe călătoria, decideți unde veți 
parca peste noapte și când veți lua pauzele

• Luați în considerare parcările comerciale securizate  
pentru vehicule

• Parcați vehiculul unde puteți să îl vedeți

• Parcaţi cu ușile de la remorcă încuiate și apropiate 
de un alt camion sau de perete

• Când vă întoarceți la vehicul, verificați dacă sunt 
semne de alterări

Camioanele și mărfurile lor sunt adesea foarte 
scumpe. Infractorii știu acest lucru și vor căuta să 
vizeze vehicule vulnerabile și mărfurile transportate 
pentru a le fura.

Partea întâi: Prevenirea furturilor
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Capcane Infracționale

Infractorii pot încerca să vă oprească în timp ce conduceți, 
prin utilizarea unor diferite metode fie pentru a vă fura 
camionul sau marfa, fie pentru a facilita imigrația ilegală. 
Printre acestea se numără accidentele "înscenate", 
pretinzând că sunt ofițeri de poliție și reprezentanți ai altor 
agenții, sau pretinzând că ușile de la remorcă sunt deschise. 
Mai jos sunt detalii cu privire la două capcane obișnuite pe 
care infractorii le folosesc și modul în care le preveniți.

Metoda furtului ”După Colț”

Infractorii pot pretinde că lucrează la destinația unde se 
efectuează livrarea. Trebuie să fiți precaut dacă cineva 
încearcă să vă abată spre o altă locație. Ei pot să pară 
că știu ce mărfuri transportați și chiar se îmbracă în 
uniforme ale personalului sau veste reflectorizante. Diferite 
pretexte false sunt folosite cum ar fi un depozit inundat, 
motostivuitoare stricate, cozi lungi in față iar ei se vor 
oferi să vă ajute să descărcați sau să vă ducă ”după colț” 
pentru a descărca într-o altă curte.

Daca sunteți solicitat sau abordat de a descărca 
la o destinație diferită, întotdeauna contactați biroul 
dumneavoastră de transport pentru a verifica dacă această 
solicitare este autentică.

Polițiști falși sau ofițeri din 
cadrul Agenției de Servicii pentru 
Conducători Auto și Vehicule (DVSA)

Infractorii sunt cunoscuți pentru a pretinde că sunt polițiști 
sau ofițeri din cadrul DVSA și vor încerca să vă oprească 
dintr-un vehicul neinscripționat sau chiar să vă telefoneze 
pentru a vă opri pe banda de urgență.

În cazul în care sunteți oprit de un vehicul neinscripționat, 
opriți când este în siguranță să faceți acest lucru într-o 
zonă publică bine iluminată. Rămâneți în cabină cu motorul 
pornit și ușile încuiate. Sunați la biroul de transport pentru 
a le comunica că ați fost oprit. 

Ofițerii de poliție autentici nu vor avea nicio obiecție să li 
se ceară să se verifice detaliile prin dispecerat. În cazul în 
care poliția sau ofițerii DVSA trebuie să oprească vehiculul 
dumneavoastră, de obicei vor fi în măsură să folosească 
un vehicul inscripționat pentru acest lucru. Nu ezitați să 
solicitați unui ofițer DVSA legitimația acestuia. 

DACĂ AVEȚI SUSPICIUNI, 
TELEFONAȚI DUPĂ AJUTOR

• Dacă credeți că un vehicul vă urmărește, telefonați la 
biroul dumneavoastră de transport.

• Nu vă puneți în pericol și, dacă aveți vreo îndoială, 
telefonați la poliție

Pentru sfaturi suplimentare cu privire la siguranța 
vehiculului verificați website-ul Serviciului Național Britanic 
de Informații despre Infracțiuni  
www.navcis.police.uk
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Partea a doua: Imigrația ilegală

Partea a doua: Imigrație ilegală

Securizați vehiculul pentru a ajuta la 
oprirea imigrației ilegale

Companiile de transport rutier și conducătorii auto ai 
acestora trebuie să securizeze vehiculele care intră în 
Regatul Unit pentru a opri persoanele care intră în mod 
clandestin. O persoană clandestină este o persoană care 
se ascunde în sau pe un vehicul pentru a se evita controlul 
la frontiera Regatului Unit.

Dacă nu vă securizați vehiculul și ați fost găsit transportând 
o persoană clandestină în Regatul Unit, s-ar putea să 
primiți o amendă (de asemenea, cunoscută sub numele de 

"sancțiune civilă").

Puteți primi o amendă de până la £2,000 pentru fiecare 
persoană clandestină transportată. Proprietarul sau 
contractorul vehiculului pot fi și ei amendați. O sancțiune 
civilă neplătită poate determina Ofițerii de Poliție sau Poliția 
de Frontieră să vă rețină vehiculul și să îl distrugă.

Orice persoană implicată în introducerea în mod deliberat 
și ilegal de oameni peste graniță în Regatul Unit comite 
o infracțiune. În cazul în care sunteți prins veți fi arestat, 
dus la tribunal și dacă veți fi condamnat ați putea să vă 
confruntați cu o perioadă semnificativă de detenție.

Reţineţi: încărcătura dumneavoastră este valoroasă. Dacă au 
intrat pasageri clandestini în vehiculul dumneavoastră, ei pot 
cauza pagube încărcăturii iar destinatarul v-o poate refuza.

Securizați-vă vehiculul

O persoană care este găsită vinovată de introducerea 
in mod deliberat și ilegal de persoane în Regatul Unit 
ar putea executa până la 14 ani de închisoare și primi o 
amendă de până la £10.000.

Conducătorii de vehicule comerciale și operatorii acestora 
pot fi amendați în cazul în care nu operează un sistem 
eficient pentru a-și securiza vehiculele.

Pentru conducătorii auto, un sistem eficient include:

• utilizarea dispozitivelor de securizare (de exemplu, 
un lacăt, sigilii și cablul de prelate) pentru a securiza 

vehiculul după încărcare

• verificarea cu atenție a vehiculului și a dispozitivelor de 
securizare după fiecare oprire și înainte de a intra in 
Regatul Unit

• înregistrarea controalelor pe lista de verificare privind 
securizarea vehiculului

Conducătorii auto trebuie să citească ghidul despre "Cum se 
poate evita o sancțiune: 10 pași pentru un sistem eficient 
pentru conducătorii auto " disponibil pe www.gov.uk.

Pentru operatori, un sistem eficient include:

• instrucțiuni scrise pentru conducătorii auto cu privire la 
modul de utilizare a sistemului

• dispozitive robuste de securitate pentru a asigura în 
mod eficient vehiculul, marfa transportată și spațiul de 
încărcare

• instruire pentru conducătorii auto cu privire la modul de 
utilizare a sistemului și a dispozitivelor de securitate

• lista de verificare privind securizarea vehiculului 
pentru conducătorii auto

• verificarea dacă conducătorii auto urmează instrucțiunile

Operatorii trebuie să citească codul de bune practici 
privind prevenirea intrării persoanelor clandestine.

Dacă cineva se ascunde în vehiculul 
dumneavoastră

În cazul în care bănuiți că cineva încearcă să intre în 
vehiculul dumneavoastră, contactați poliția locală, de 
îndată ce este sigur de a face acest lucru. În Regatul Unit, 
sunați la 999. În Europa continentală numărul 112 este 
numărul de urgență cel mai frecvent utilizat.

Înainte de a pleca spre Regatul Unit

Nu treceți prin controlul de frontieră din Regatul Unit sau nu 
vă îmbarcați către Regatul Unit, dacă suspectați că există 
cineva care se ascunde în vehiculul dumneavoastră. Ar 
trebui să contactați poliția locală înainte de sosirea în port.
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După sosirea în Regatul Unit

Nu vă apropiați de cineva care se ascunde într-un vehicul. 
Ar trebui să rămâneți în cabină și să sunați la poliție la 101 
sau 999 în caz de urgență.
Poliția va lua datele dumneavoastră și ale companiei 
dumneavoastră și va informa Poliția de Frontieră cu privire 
la persoanele clandestine.

Dacă sunt găsite persoane clandestine

Este posibil să fiți interogat cu privire la sistemul de securizare 
pe care îl utilizați în cazul în care au fost găsite persoane 
clandestine în vehiculul dumneavoastră. Puteți refuza să fiți 
interogat și să plecați în orice moment dar este în interesul 
dumneavoastră să puneți la dispoziție cât mai multe 
informații. Companiei și proprietarului sau contractorului 
vehiculului li se pot cere, de asemenea, informații.

Dacă, după sosirea în Regatul Unit, în vehiculul 
dumneavoastră se vor găsi persoane clandestine, este 
posibil ca dumneavoastră și compania să primiți scrisori 
de la Poliția de Frontieră. Informațiile dumneavoastră vor 
fi folosite pentru a decide dacă se va emite o amendă, 
cine va fi amendat, și cât de mult. De exemplu, despre 
modalitatea în care se decide acest lucru citiți Nivelul de 
penalizare: cod de practică disponibil pe www.gov.uk.

Cum se poate reduce riscul de a primi 
o amendă

Companiile de transport se pot alătura Regimului de 
Acreditare a Sancționărilor Civile al Poliţiei de Frontieră, 
pentru a ajuta la reducerea riscului de a primi amenzi. Pentru 
a beneficia, acestea trebuie să aibă un sistem eficient de 
securizare pentru vehiculele lor și să se asigure că sistemul 

este utilizat în mod corespunzător. Aceasta include instruirea 
și verificarea conducătorilor auto. Companiile din cadrul 
acestui regim trebuie să continue să îndeplinească toate 
cerințele pentru a evita să fie amendate.

Companiile pot face cerere pentru regimul de acreditare 
folosind formularul de cerere disponibil pe Gov.uk. 
Conducătorii auto care lucrează pentru o companie 
acreditată și care urmează procedurile companiei, se 
asigură apoi ca aceste proceduri să îndeplinească cerințele 
Poliției de Frontieră pentru a evita o sancțiune civilă.

Contactați echipa de sancționare 
civilă pentru persoanele clandestine 
(CECPT)

Puteți contacta CECPT pentru a obține informații cu privire 
la amenzi și la programul de acreditare pentru companii.

Email: BF.CECPT@homeoffice.gsi.gov.uk

Telefon: +44 (0)1303 299 298
Fax: +44 (0)1303 299291

Home Office (Ministerul Afacerilor Interne) 
Border Force South East & Europe
Clandestine Entrants Civil Penalty Team
2nd Floor, Martello House
Shearway Road
Shearway Business Park
Folkestone, Kent
CT19 4RH

NB: Toate link-urile pot fi accesate de pe pagina web 
https://www.gov.uk/guidance/secure-your-vehicle-to-
help-stop-illegal-immigration 

O parte din conținut este disponibil în alte limbi.
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Contrabandă
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Partea a treia: Prevenirea Activității de Contrabandă

În aceeași măsură în care Poliția de Frontieră previne 
imigrația ilegală, aceasta este responsabilă și pentru 
implementarea și menținerea controalelor stricte pentru 
prevenirea contrabandei la frontieră. Pentru a face acest 
lucru, interceptăm importurile și exporturile cu risc ridicat, 
astfel încât să putem reduce la minimum întârzierile pentru 
traficul vehiculelor comerciale care prezintă un risc minim 
sau nu prezintă niciun risc.

Multe din etapele de mai jos sunt uzuale, dar acestea pot 
avea o influență benefică asupra călătoriei dumneavoastră.

Dacă vi se cere să transportați bunuri suplimentare în 
încărcătura dumneavoastră, care nu sunt autorizate, 
telefonați întotdeauna la biroul de transport pentru a 
verifica dacă cererea este autentică și sunteți autorizat să 
faceți acest lucru. La intrarea și la ieșirea din Regatul Unit, 
trebuie:

• Să aveți o descriere a mărfurilor transportate, 
instrucțiuni de colectare și livrare.

• Observați vehiculul atunci când este încărcat ca să vă 
asigurați că nu există marfă neautorizată în interiorul 
acestuia și că mărfurile încărcate sunt în concordanță 
cu documentele.

• Nu transportați niciodată mărfuri pentru altcineva, 
în afară de cele pentru care sunteți autorizat să le 
transportați.

• Verificați dacă sunt semne de alterare la vehiculul 
dumneavoastră la întoarcerea dintr-o pauză.

NU RISCAȚI TOTUL 
Bunurile achiziționate de dumneavoastră 
în Uniunea Europeană

Puteți aduce orice cantitate din cele mai multe bunuri în 
Regatul Unit, cum ar fi alcoolul, tutunul - cu condiția ca 
acestea să fie pentru uzul personal și să fie transportate 
de către dumneavoastră. "Uzul personal" înseamnă pentru 
consumul propriu sau cadouri.
 
Dacă avem motive pentru a suspecta că bunurile pe care 
le-ați achiziționat pot fi pentru un scop comercial, vă putem 
pune mai multe întrebări, ceea ce vă va întârzia călătoria. 

Există pedepse severe pentru contrabandă. Noi putem 
confisca vehiculul și mărfurile transportate iar dumneavoastră 
vă veți confrunta cu o amendă mare și chiar închisoare.

Orice combustibil importat în rezervorul standard sau 
rezervoarele unui vehicul cu motor (și care sunt destinate 
utilizării exclusiv în acest vehicul) pot fi importate fără accize. 
În cazul în care combustibilul este decantat din rezervorul 
standard al vehiculului importator pentru a fi utilizat într-un alt 
vehicul, aceasta constituie o încălcare a condițiilor de scutire 
de accize și s-ar putea impune taxa pentru accize.

Bunuri interzise și restricționate

Există anumite bunuri care sunt complet interzise sau 
restricționate în Regatul Unit, indiferent de locația din care 
călătoriți. Acestea includ în special:
 
• Droguri

• Arme de foc

• Pistoale cu electroșocuri fără licență și alte arme 
ofensive, inclusiv pulverizatoare CS, pulverizator cu 
piper, bastoane de cauciuc și ”boxuri”. Aceste arme 
pot fi legale în unele țări, dar dacă introduceți una 
dintre aceste arme în Regatul Unit, acest lucru poate 
duce la primirea unei amenzi sau a unei pedepse cu 
închisoarea, iar bunul va fi confiscat.

• Animale

• Materiale cu conținut obscen sau indecent

Este ilegal transportul de bunuri interzise sau restricționate 
pentru care nu există licență sau autorizație. Este important 
să urmați sfaturile de mai jos.

• Nu aduceți niciodată bunuri interzise în Regatul Unit. 

• Nu transportați niciodată în Regatul Unit bunuri pentru 
altcineva.

Dacă nu sunteți sigur de bunurile pe care le transportați, 
verificați cele mai recente informații cu privire la regulile de 
import și de export la:
https://www.gov.uk/uk-border-control 

Dacă încă sunteți nesigur trebuie să vorbiți cu un funcţionar 
din port.
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Partea a patra: Raportarea 
Comportamentului Suspicios
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Partea a patra: Raportarea Comportamentului Suspicios

Sunteți întotdeauna cel mai în măsură de a sesiza când 
ceva nu este în regulă.

Chiar dacă este aproape imposibil de spus cu certitudine 
cum ar putea arăta un contrabandist, comportamentul 
unei persoane poate deveni suspicios în ceea ce privește 
locația sau situația în care se află.

S-ar putea să fiți îngrijorat de o solicitare neașteptată sau 
neobișnuită pentru a colecta o anumită încărcătură dintr-o 
locație ciudată sau pentru a transporta ceva pentru o altă 
persoană. 

Informația este una dintre cele mai eficiente instrumente 
în lupta împotriva infracționalității transfrontaliere. În cazul 
în care dumneavoastră bănuiți că cineva este implicat 
în contrabandă sau imigrația ilegală și doriți să raportați, 
vă rugăm să ne puneți la dispoziție cât mai multe date 
posibile, cum ar fi:

• Ora, data și locul

• Persoanele implicate și adresele lor de la serviciu / 
acasă 

• Naționalitate

• Date cu privire la imigrație sau la infracțiunile vamale 
care se desfășoară

• De unde știți aceste informații? 

• Tipul de vehicul utilizat

• Marca și modelul

• Număr de înmatriculare 

• Date cu privire la identitatea și licența operatorului

• Alte culori sau caracteristici distinctive

Nu uitați: 

Vă rugăm să nu investigați sau să încercați să aflați mai multe.

Orice informație pe care ați furnizat-o va fi tratată în 
mod confidențial. Puteți sa ne oferiți numele și adresa 
dumneavoastră dacă doriți, dar nu sunteți obligat să faceți 
acest lucru.

Numere utile

Infracțiuni cu privire la imigrație
• Sunați anonim la Crimestoppers  

+44 (0) 800 555 111
• sau online www.gov.uk/report-immigration-crime

Raportați Contrabanda
• Sunați la Linia vamală la +44 (0) 800 595 000

Într-o situație de urgență
• Apelați poliția la 999 în Regatul Unit 
• Apelați la 112 în Uniunea Europeană.
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Regimul de Acreditare a Sancționării Civile

Border Force South East & Europe 
Clandestine Entrants Civil Penalty Team 
2nd Floor, Martello House 
Shearway Road 
Shearway Business Park 
Folkestone, Kent 
CT19 4RH

Alăturați-vă Regimului de Acreditare a 
Sancționării Civile al Poliției de Frontieră (CPAS) 

Contactați Regimul de Acreditare a Sancționării Civile  
al Poliției de Frontieră 

Email: BF.CECPT@homeoffice.gsi.gov.uk 

Telefon: +44 (0)1303 299 298

Fax: +44 (0)1303 299 291

Companiile de transport se pot alătura Regimului de Acreditare a Sancționării 
Civile al Poliției de Frontieră pentru a ajuta la reducerea riscului de a primi amenzi. 
Pentru a beneficia, acestea trebuie să aibă un sistem eficient de securizare pentru 
vehiculele lor și să se asigure că sistemul este utilizat în mod corespunzător.

Vizitați .GOV.UK și căutaţi ‘Civil Penalty Accreditation Scheme’ 
(Regimul de Acreditare a Sancţionării Civile) pentru informaţii detaliate 
despre cum dumneavoastră și compania pentru care lucraţi, puteţi 
reduce riscul de a primi amenzi.




