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Informațiile	din	acest	manual	erau	corecte	la	momentul	publicării	(septembrie	2019).	 
Manualul	de	pe	GOV.UK	va	fi	actualizat	în	cazul	în	care	apar	modificări.
Ghid	de	referință	pentru	transportatori,	versiunea	1.
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Transportatorii	și	conducătorii	 
auto comerciali vor avea nevoie  
de	documentația	corectă	pentru	 
a	călători	în,	din	sau	prin	UE,	dacă	
Regatul	Unit	părăsește	UE	fără	
niciun	acord.

Acest manual este destinat 
transportatorilor	și	conducătorilor	
auto	comerciali	care	finalizează	
călătoriile	între	Regatul	Unit	și	
Europa	continentală.	Vor	fi	emise	
recomandări	separate	pentru	
transportatorii	și	conducătorii	
auto	comerciali	care	finalizează	
călătoriile	între	Regatul	Unit	
și	Republica	Irlanda.

Introducere
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Transportatorii din Regatul 
Unit trebuie să dețină 
permisul de conducere 
și permisele corecte

Permisul comunitar și permisul 
pentru comunitate
UE	a	convenit	că,	pentru	o	perioadă	de	tranziție,	
transportatorii din Regatul Unit vor putea continua 
să	folosească	permisele	actuale	pentru	a	face	
călătorii	către	și	din	UE.	Aceasta	se	aplică	în	prezent	
până	la	31	decembrie	2019	și	este	probabil	să	se	
prelungească	până	la	31	iulie	20201.

Transportatorii	care	dețin	un	permis	comunitar	vor	
putea	continua	să	îl	folosească	după	un	Brexit	fără	
acord	pentru	perioada	de	tranziție.	Transportatorii	
care	solicită	sau	reînnoiesc	un	permis	comunitar	
după	un	Brexit	fără	acord	 
vor	primi	în	schimb	un	„permis	din	Regatul	 
Unit pentru comunitate”, care va  
oferi	aceleași	drepturi.

O	copie	a	permisului	comunitar	(sau	a	noului	
„permis	din	Regatul	Unit	pentru	comunitate”)	trebuie	
să	fie	păstrată	la	bordul	tuturor	vehiculelor	atunci	
când	se	lucrează	în	UE.

Permisul	comunitar	(sau	noul	„permis	din	Regatul	
Unit	pentru	comunitate”)	nu	va	fi	valabil	pentru	
călătoriile	internaționale	de	transport	rutier	de	
mărfuri	efectuate	de	transportatorii	din	Regatul	Unit	
prin	UE	către	țări	din	afara	UE	și	SEE	-	acestea	vor	
necesita	permisele	ECMT	(consultați	mai	jos).

Unele	„traficuri	terțe”	(mișcări	între	două	țări	ale	
UE)	și	„cabotaje”	(mișcări	în	cadrul	unei	țări	din	UE)	
vor	fi	permise	în	perioada	de	tranziție.	Până	la	31	
decembrie	2019	vor	fi	posibile	cel	puțin	până	la	
două	cabotaje	încărcate	sau	deplasări	de	trafic	terț	
pe	săptămână.

1	 Corect	începând	din	septembrie	2019.	Accesați	gov.uk/brexit-hauliers
2	 www.gov.uk/guidance/ecmt-international-road-haulage-permits

Mărfuri mutate pe cont propriu și 
vehicule de mărfuri sub 3,5 tone
Operatorii	din	Regatul	Unit	care	transportă	
mărfurile	proprii	(care	operează	pe	cont	propriu)	
sau	care	dețin	vehicule	cu	o	greutate	sub	3,5	tone	
(inclusiv	camionete)	nu	trebuie	să	dețină	un	permis	
comunitar	(sau	noul	„permis	din	Regatul	Unit	pentru	
comunitate”).	Cu	toate	acestea,	poate	fi	necesar	 
un	permis	pentru	a	lucra	în	unele	părți	ale	UE	 
cu	un	vehicul	sub	3,5	tone.	Accesați	 
www.gov.uk/brexit-haulage	pentru	mai	multe	detalii.

Permisele ECMT
Unele	călătorii	efectuate	în	perioada	de	tranziție	
vor	necesita	un	permis	ECMT.	În	mod	special,	
transportatorii vor avea nevoie de un permis 
ECMT	dacă:

 » doresc	să	tranziteze	UE	către	țări	din	 
afara	UE,	precum	Elveția

 » intenționează	să	efectueze	trei	deplasări	 
de	trafic	terț	(transportarea	de	mărfuri	dintr-o	
țară	din	UE	în	alta)	în	timpul	unei	singure	
călătorii	în	UE

Permisele	ECMT	sunt	valabile	numai	însoțite	de:

 » un	jurnal	de	bord	ECMT	(emis	cu	permisul)

 » certificate	de	conformitate	și	inspecție	tehnică	
periodică	relevante	pentru	vehiculul	utilizat

Verificați	GOV.UK	pentru	a	vedea	dacă	aveți	nevoie	
de	un	permis	ECMT	pentru	călătoria	planificată	
și	pentru	detalii	cu	privire	la	cum	puteți	obține	
certificate	de	conformitate	și	inspecție	tehnică	
periodică.2
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Plăcuțe de înmatriculare și 
documente pentru remorcă
Toate remorcile comerciale cu o greutate de peste 
750	kg	și	remorcile	necomerciale	cu	o	greutate	de	
peste	3,5	tone	trebuie	să	fie	înregistrate	la	Agenția	
de	licențiere	pentru	conducători	auto	și	vehicule	
(DVLA)	înainte	 
de	a	vă	deplasa	în	străinătate.

Administratorul	remorcii	va	trebui	să	se	asigure	că:

 » remorca	afișează	plăcuțele	de	înmatriculare

 » documentele	pentru	remorcă	DVLA	sunt	în	
permanență	la	îndemâna	conducătorului	auto3

Transportatorii	nu	trebuie	să	înregistreze	remorcile	
care	sunt	utilizate	doar	pentru	deplasările	dintre	
Regatul	Unit	și	Irlanda.

Documentele vehiculului 
Conducătorii	auto	trebuie	să	păstreze	următoarele	
documente	în	vehicul	atunci	când	călătoresc	în	
străinătate:

 » un	jurnal	de	bord	pentru	vehicul	(V5C)4 sau un 
certificat	de	vehicul	în	serviciu	(VE103)5 pentru a 
utiliza	un	vehicul	de	serviciu	sau	închiriat

 » un	autocolant	GB	fixat	în	partea	din	spate	a	
vehiculului	și	a	remorcii,	chiar	dacă	plăcuțele	cu	
numărul	de	înmatriculare	 
includ	identificatorul	GB

 » o asigurare auto de tip Carte verde

3	 www.gov.uk/guidance/trailer-registration
4	 www.gov.uk/vehicle-log-book
5	 www.gov.uk/taking-vehicles-out-of-uk/for-less-than-12-months
6	 www.cobx.org/article/3/green-card-system

Cărți verzi
Cartea	verde	este	un	certificat	de	asigurare	
internațional	acceptat	în	48	de	țări	care	fac	parte	din	
schema Cartea verde6.

Sunt	necesare	mai	multe	cărți	verzi	dacă:	

 » sunteți	un	operator	comercial	și	aveți	o	asigurare	
de	flotă	-	transportatorii	vor	avea	nevoie	de	o	
carte	verde	pentru	fiecare	vehicul

 » aveți	o	remorcă	atașată	vehiculului	dvs.	-	
transportatorii vor avea nevoie de o carte verde 
pentru	vehiculul	de	remorcare	și	una	pentru	
remorcă	(unele	țări	solicită,	de	asemenea,	o	
asigurare	separată	pentru	remorcă)

 » aveți	două	polițe	de	asigurare	care	acoperă	
durata	călătoriei	(de	exemplu,	dacă	polița	de	
asigurare	se	reînnoiește	în	timpul	călătoriei)

Transportatorii	trebuie	să	se	asigure	că	li	sunt	
furnizate	cărți	verzi	de	către	companiile	acestora	
de	asigurări	pentru	toate	vehiculele	care	fac	afaceri	
către,	din	sau	prin	UE.

Până	când	nu	se	recomandă	altfel,	conducătorii	
auto	vor	trebui	să	păstreze	în	vehicul	cărți	verzi	
pentru	vehiculul	și	remorca	acestora	atunci	când	se	
deplasează	în	UE,	dacă	Regatul	Unit	părăsește	UE	
fără	niciun	acord.
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Transportatori  
din UE

Operatorii	din	UE	trebuie	să	fie	autorizați	în	 
țara	de	stabilire	și	să	păstreze	în	permanență	 
o	copie	a	unui	permis	comunitar.	Operatorii	din	
UE	cu	un	permis	comunitar	continuă	să	poată	
transporta	mărfuri	către,	din	și	prin	Regatul	Unit,	într-
un	scenariu	fără	acord,	până	când	 
nu	se	recomandă	altfel.

Operatorii	din	UE	care	fac	afaceri	către,	din	sau	prin	
Regatul	Unit	vor	trebui	să	prezinte	dovada	asigurării.	
O	carte	verde	sau	o	altă	dovadă	a	asigurării	auto	vor	
fi	recunoscute	în	Regatul	Unit.

Operatorii	din	UE	pot	efectua	cabotaj	în	Regatul	
Unit	în	limitele	actuale	ale	UE,	până	când	nu	se	
recomandă	altfel.7

7	 Corect	începând	din	septembrie	2019.	 
Accesați	gov.uk/brexit-hauliers
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Certificat de conducător auto cu 
competență profesională (CPC)
Conducătorii	auto	cu	actualul	certificat	de	
conducător	auto	cu	competență	profesională	
(CPC)	pentru	Regatul	Unit	care	lucrează	pentru	
transportatorii	din	Regatul	Unit	nu	trebuie	să	ia	nicio	
măsură	suplimentară	pentru	a	se	pregăti	pentru	un	
Brexit	fără	acord.	Certificatul	de	conducător	auto	cu	
competență	profesională	(CPC)	pentru	Regatul	Unit	
va	continua	să	fie	valabil	pentru	conducătorii	auto	
ce	efectuează	toate	călătoriile	pe	care	operatorii	
din	Regatul	Unit	au	dreptul	să	le	întreprindă,	fie	în	
conformitate	cu	acordurile	tranzitorii	convenite	cu	
UE,	fie	pe	baza	permiselor	ECMT.

Conducătorii	auto	trebuie	să	aibă	la	ei	cartea	de	
calificare	a	conducătorului	auto	CPC	în	 
timp	ce	se	deplasează	în	UE.

Conducătorii	auto	din	Regatul	Unit	care	lucrează	
pentru	operatorii	din	Regatul	Unit	care	transportă	
mărfurile	proprii	sau	care	dețin	vehicule	sub	3,5	tone	
(inclusiv	camionete),	nu	trebuie	să	dețină	certificatul	de	
conducător	auto	cu	competență	profesională	(CPC)	
pentru	a	putea	lucra.

Conducătorii	auto	din	Regatul	Unit	care	lucrează	
sau	intenționează	să	lucreze	pentru	o	companie	din	
UE	(de	exemplu,	un	conducător	auto	din	Regatul	
Unit	care	lucrează	pentru	transportatori	francezi	
sau	irlandezi)	ar	trebui	să	ia	măsuri.	Acest	lucru	
se	datorează	faptului	că	într-un	Brexit	fără	acord,	
certificatul	de	conducător	auto	cu	competență	
profesională	(CPC)	emis	de	Regatul	Unit	nu	va	
mai	fi	recunoscut	ca	o	calificare	valabilă	de	către	
angajatorii	din	UE.

Conducătorii	auto	care	lucrează	sau	plănuiesc	să	
lucreze pentru o companie din UE ar trebui, prin 
urmare,	să	își	schimbe	certificatul	de	conducător	
auto	cu	competență	profesională	(CPC)	din	
Regatul	Unit	cu	un	certificat	de	conducător	auto	
cu	competență	profesională	(CPC)	din	UE	înainte	
ca	Regatul	Unit	să	părăsească	UE.	Solicitați	
organismului	corespunzător	dintr-o	țară	UE	sau	SEE	
să	schimbați	un	certificat	de	conducător	auto	cu	
competență	profesională	(CPC)	din	Regatul	Unit.	
Accesați	gov.uk/brexit-hauliers.

8	 www.gov.uk/driving-licence-categories
9	 www.postoffice.co.uk/international-driving-permit

Permis de conducere 
pentru Regatul Unit 

Conducătorii	auto	trebuie	să	dețină	categoria	
corectă	de	permis	pentru	vehiculul	pe	care	îl	
conduc.	Conducătorii	auto	pot	verifica	online	dacă	
au	categoriile	corecte	de	conducere	pe	permis.8

Permise de conducere 
internaționale
Permisele	de	conducere	în	format	de	card	cu	
fotografie	din	Regatul	Unit	vor	fi	recunoscute,	fără	
a	fi	nevoie	de	un	permis	de	conducere	internațional	
(IDP),	în	24	din	cele	27	de	țări	ale	UE.

În	celelalte	trei	țări	rămase,	pe	lângă	permisul	de	
conducere	în	format	de	card	cu	fotografie,	un	
conducător	auto	va	avea	nevoie	de:

 » un	permis	de	conducere	internațional	(IDP)	din	
1968	pentru	a	conduce	în	Franța	și	Italia

 » un	permis	de	conducere	internațional	(IDP)	din	
1949	pentru	a	conduce	în	Cipru

Dacă	un	conducător	auto	nu	are	permis	în	format	
de	card	cu	fotografie,	este	posibil	să	aibă	nevoie	
de	permise	de	conducere	internaționale	(IDP)	
suplimentare.

Conducătorii	auto	care	au	deja	un	permis	de	
conducere	internațional	(IDP)	ar	trebui	să	verifice	
dacă	este	încă	valabil	acolo	unde	intenționează	să	
conducă.	În	unele	țări,	ar	putea	fi	necesar	să	se	
înlocuiască	permisele	de	conducere	internaționale	
(IDP)	din	1926	și	1949	cu	un	permis	de	conducere	
internațional	(IDP)	din	1968.	Fiecare	permis	
este	valabil,	de	asemenea,	pentru	o	perioadă	
diferită	de	timp.

Verificați	de	ce	permis	de	conducere	internațional	
(IDP)	aveți	nevoie	la	www.gov.uk/dft/idp

Conducătorii	auto	pot	cumpăra	permise	de	
conducere	internaționale	la	ghișeul	poștal	din	
Regatul	Unit.9

Conducătorii auto din 
Regatul Unit trebuie să 
dețină documentele corecte

Permisele de conducere în format de card cu 
fotografie din Regatul Unit vor fi recunoscute, fără a fi 
nevoie de un permis de conducere internațional (IDP), 
în 24 din cele 27 de țări ale UE.
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Diagramele tahografului 
sau cardul inteligent digital 
al conducătorului auto 
Conducătorii	auto	care	conduc	vehicule	de	mărfuri	
de	peste	3,5	tone	în	deplasări	internaționale,	
trebuie	să	se	asigure	că	respectă	în	continuare	
normele	UE	privind	orele	de	conducere	și	utilizarea	
tahografului.10

Conducătorii	auto	trebuie	să	poată	realiza	diagrame	
de	tahograf	și	orice	înregistrări	manuale	necesare	
legale	pentru	ziua	în	curs	și	pentru	cele	28	de	zile	
calendaristice	anterioare.	

De	asemenea,	conducătorii	auto	trebuie	să	realizeze	
cardul	inteligent	digital	dacă	dețin	unul.

10	 www.gov.uk/drivers-hours/eu-rules

Pașapoarte și vize
Este	posibil	ca	posesorii	de	pașapoarte	din	Regatul	
Unit	să	fie	nevoiți	să	reînnoiască	pașaportul	britanic	
mai	devreme	dacă	se	vor	deplasa	după	un	Brexit	
fără	acord.	În	ziua	călătoriei,	un	conducător	autor	va	
avea	nevoie	ca	pașaportul	să	mai	fie	valabil	cel	puțin	
șase	luni	pentru	a	călători	în	țări	din	Europa	(Irlanda	
nu	este	inclusă).

Orice	lună	în	plus	la	pașaportul	conducătorului	auto	
cu	o	vechime	de	peste	10	ani	nu	poate	fi	inclusă	
în	cele	șase	luni	necesare.	Dacă	pașaportul	actual	
a	fost	reînnoit	înainte	de	expirarea	celui	precedent,	
este	posibil	să	se	fi	adăugat	luni	suplimentare	la	
data	de	expirare.

Verificați	pașaportul	pentru	călătorie:	www.gov.uk/
check-a-passport-for-travel-to-europe

Conducătorii	auto	ce	transportă	mărfuri	nu	vor	avea	
nevoie	de	viză	pentru	deplasări	scurte	în	UE.	Un	
conducător	auto	poate	sta	până	la	90	de	zile	într-o	
perioadă	de	180	de	zile.
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Comerciantului	îi	revine	responsabilitatea	de	a	
face	declarații	vamale	și	de	a	obține	documentația	
corespunzătoare	pentru	transportator	și	
conducătorul	auto.	Acest	lucru	se	poate	face	direct	
sau	prin	intermediul	unei	companii	de	logistică.	
Majoritatea	comercianților,	vor	angaja	serviciile	unui	
agent	vamal	și/sau	a	unei	companii	de	logistică.

Mai	multe	informații	cu	privire	la	datele	ce	trebuie	
furnizate	de	comercianți	pentru	procesele	vamale	și	
despre procesele11 de import12	și	export	în	sine	pot	
fi	găsite	pe	GOV.UK.

În	timp	ce	responsabilitatea	formalităților	vamale	de	
frontieră	revine	comercianților,	transportatorul	trebuie	
să	se	asigure	că	i	se	oferă	conducătorului	auto	toată	
documentația	vamală	necesară	și	alte	documente	
necesare	pentru	ca	acestea	să	poată	fi	păstrate	în	
vehicul	pe	toată	durata	călătoriei.	

11	 www.gov.uk/guidance/trading-and-moving-goods-from-the-eu-to-the-uk-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal
12	 www.gov.uk/guidance/trading-and-moving-goods-from-the-uk-to-the-eu-if-the-uk-leaves-the-eu-with-no-deal

Transportatorul	trebuie	să	informeze	conducătorul	
auto	cu	privire	la	ce	documente	trebuie	să	fie	
prezentate	în	toate	punctele	cheie	de	tranzit	
(posturi	vamale,	la	inspecțiile	de	dinainte	de	plecare	
pentru	a	demonstra	faptul	că	este	pregătit	pentru	
a	trece	frontiera,	porturi	sau	terminale	de	tren).	
Pentru	o	desfășurare	fără	probleme,	conducătorul	
auto	trebuie	să	știe	neapărat	ce	documente	vor	
fi	necesare,	unde,	când	și	cum	vor	fi	prezentate	
și	verificate.

Conducătorul	auto	nu	trebuie	să	încerce	să	treacă	
granița	UE	cu	Regatul	Unit	în	oricare	dintre	direcții,	
fără	toate	documentele	vamale	necesare	pentru	
toate	transporturile	efectuate.

Responsabilități 
transfrontaliere la 
mutarea mărfurilor 

Conducătorul auto nu trebuie să încerce să treacă  
granița UE cu Regatul Unit în oricare dintre direcții,  
fără toate documentele vamale necesare pentru  
toate transporturile efectuate.
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Mutarea mărfurilor din 
Regatul Unit în UE

Înainte de plecarea 
din Regatul Unit
Atunci	când	colectează	mărfuri	pentru	a	putea	trece	
în	UE,	conducătorului	auto	trebuie	să	i	se	furnizeze	
toată	documentația	vamală	necesară	pentru	a	putea	
trece	în	UE.	

Exportatorul	din	Regatul	Unit	trebuie	să	finalizeze	
procedurile	vamale	de	export	din	Regatul	Unit.	
Aceasta	va	fi	reprezentată	de	cel	puțin	o	declarație	
combinată	vamală	și	de	siguranță	și	securitate.	
Conducătorului	auto	va	trebui	să	i	se	spună	
dacă	mărfurile	trebuie	prezentate	unui	birou	
vamal	din	Regatul	Unit.	După	efectuarea	acestui	
lucru,	exportatorului	i	se	va	acorda	permisiunea	
de	a	continua	(P2P).	Ceea	ce	conducătorii	auto	
trebuie	să	facă	apoi	depinde	de	tipul	de	P2P	pe	
care	îl	dețin:

 » P2P	acordată	-	conducătorii	auto	pot	colecta	și	
duce	mărfurile	în	portul	sau	terminalul	de	plecare	
din Regatul unit

 » P2P	neacordată,	verificare	fizică	necesară	-	
conducătorii	auto	pot	colecta	mărfurile	și	le	pot	
duce	într-o	locație	de	export	desemnată	(DEP)	
sau	într-o	locație	interioară	autorizată	pentru	
verificări	corespunzătoare	și	P2P

 » P2P	neacordată,	verificări	ale	documentației	
necesare	-	conducătorii	auto	nu	colectează	
mărfurile	până	când	exportatorul	nu	a	furnizat	
verificări	ale	documentației	la	Centrul	național	
vamal	și	până	când	nu	a	primit	instrucțiuni	
suplimentare

Conducătorul	auto	nu	este	obligat	să	dețină	dovezi	
ale	documentației	de	export	din	Regatul	Unit,	deși	li	
se	va	cere	să	păstreze	alte	documente,	după	cum	
este	detaliat	în	altă	secțiune	din	acest	manual.

Documente pentru autoritățile 
de frontieră ale UE
Conducătorului	auto	trebuie	să	i	se	ofere	toate	
numerele	de	referință	sau	documentația	necesară	
de	către	comerciant	pentru	a	îndeplini	cerințele	
de	import	din	țara	prin	care	intră	în	UE.	Este	
responsabilitatea	exportatorului	din	Regatul	Unit	
(cu	agentul	vamal	și/sau	furnizorul	de	logistică	al	
acestuia)	să	se	asigure	că	acest	lucru	este	realizat.

Poate	fi	cazul	ca	procesele	prealabile	declarației	și	
de	vămuire	să	fie	necesare	înainte	ca	transportul	să	
poată	fi	exportat	din	Regatul	Unit.

Comerciantul	care	exportă	mărfurile	din	Regatul	Unit	
trebuie	să:

 » confirme	comerciantului	care	importă	mărfurile	
în	UE	că	au	fost	îndeplinite	toate	formalitățile	și	
cerințele	necesare	

 » ofere	instrucțiuni	complete	și	clare	
transportatorului	și	conducătorului	auto,	astfel	
încât	aceștia	să	știe	cum	să	procedeze

Documentația pentru procedurile 
suplimentare de mutare a 
mărfurilor din Regatul Unit în UE
Proceduri	precum	Convenția	comună	de	tranzit	
(CTC),	Admission	Temporaire/Carnet	de	admitere	
temporară	(ATA)	și	Transports	Internationaux	
Routiers	(Carnet	de	transporturi	internaționale	
rutiere)	(TIR),	vor	ajuta	procesele	de	sosire	în	UE,	
dar	vor	solicita	conducătorului	auto	să	ia	măsuri	
suplimentare.Conducătorului auto trebuie 

să i se ofere toate numerele 
de referință sau documentația 
necesară de către comerciant 
pentru a îndeplini cerințele de 
import din țara prin care intră  
în UE.
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Mutarea mărfurilor în UE în 
conformitate cu Convenția 
comună de tranzit (CTC)
În	cazul	în	care	comerciantul	prevede	ca	mărfurile	să	
fie	mutate	în	conformitate	cu	Convenția	comună	de	
tranzit	(CTC),13	conducătorului	auto	trebuie	să	i	se:

1. Dea	un	document	de	însoțire	a	tranzitului	(TAD)	
de	către	comerciant	și	să	fie	informat	de	către	
comerciant	că	circulația	a	fost	eliberată	către	
procedura	de	tranzit	și	că	poate	continua	către	
locul	de	ieșire	din	Regatul	Unit.	Sau:

2. Dea	un	număr	de	referință	local	(LRN)	sau	un	
document	de	însoțire	a	tranzitului	(TAD)	care	
nu	a	fost	eliberat	către	procedura	de	tranzit	și	
să	i	se	spună	să	prezinte	mărfurile	și	numărul	
de	referință	local	(LRN)	sau	documentul	de	
însoțire	a	tranzitului	(TAD)	la	Forța	de	frontieră	
din Regatul Unit la un birou de plecare 
nominalizat	din	Regatul	Unit.	Mărfurile	vor	fi	
apoi	eliberate	către	procedură	și	un	document	
de	însoțire	a	tranzitului	(TAD)	va	fi	furnizat	
conducătorului	auto.

Exportatorul/agentul	va	fi	responsabil	pentru	
actualizarea	transportatorului	și	a	conducătorului	
auto	cu	privire	la	starea	documentului	de	însoțire	a	
tranzitului	(TAD).	

Mutarea mărfurilor în UE în 
conformitate cu Convenția de 
admitere temporară (ATA)
Carnetele	de	admitere	temporară	(ATA)	sunt	
documente	vamale	internaționale	care	sunt	utilizate	
pentru	exportul	sau	importul	temporar	de	mărfuri.	În	
cazul	în	care	comerciantul	prevede	ca	mărfurile	să	
fie	mutate	în	conformitate	cu	Convenția	de	admitere	
temporară	(ATA),14	conducătorul	auto	trebuie	să:

 » obțină	carnetul	de	admitere	temporară	(ATA)	de	
la comerciant

13	 www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-community-and-common-transit-outwards/uk-trade-tariff-
community-and-common-transit-outwards

14	 www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures/uk-trade-tariff-other-
documents-and-procedures

15	 www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-other-documents-and-procedures/uk-trade-tariff-other-
documents-and-procedures

16	 Detalii	privind	birourile	de	plecare	și	destinație	din	Regatul	Unit	și	alte	țări	pot	fi	găsite	la: 
ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en 
(Birourile	din	Regatul	Unit	urmează	a	fi	actualizate	la	sfârșitul	lunii	septembrie	2019)

 » ducă	mărfurile	și	carnetul	de	admitere	temporară	
(ATA)	la	Forța	de	frontieră	din	Regatul	Unit	la	
un	birou	de	plecare	din	Regatul	Unit,	conform	
instrucțiunilor	comerciantului,	agentului	sau	
companiei	de	logistică	care	controlează	
circulația.

Mutarea mărfurilor în 
UE în conformitate cu 
Convenția de transporturi 
internaționale rutiere (TIR)
În	cazul	în	care	comerciantul	prevede	ca	mărfurile	
să	fie	mutate	în	conformitate	cu	Convenția	de	
transporturi	internaționale	rutiere	(TIR)15, vehiculul 
care	mută	mărfurile	trebuie	să	dețină	un	certificat	de	
omologare a unui vehicul rutier pentru transportul 
mărfurilor	sub	sigiliu	vamal.

Transportatorul	trebuie	să:

 » ofere	conducătorului	auto	carnetul	de	
transporturi	internaționale	rutiere	(TIR)

 » se	asigure	că	au	fost	luate	măsuri	de	declarare	
a	circulației	de	către	sistemul	de	tranzit	al	
UE	(NCTS)	și	să	dețină	numerele	de	referință	
necesare	pentru	a	prezenta	mărfurile	autorităților	
vamale ale UE

 » instruiască	conducătorul	auto	să	ia	și	să	prezinte	
mărfurile	și	carnetul	de	transporturi	internaționale	
rutiere	(TIR)	la	Forța	de	frontieră	din	Regatul	Unit	
la	un	birou	de	plecare	din	Regatul	Unit.16
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Mutarea de mărfuri cu 
accize din Regatul Unit
Mărfurile	cu	accize	sunt	băuturile	alcoolice,	țigările	
sau	produsele	energetice.

Dacă	mărfurile	sunt	supuse	accizelor,	pe	lângă	
alte	documente	comerciale,	conducătorul	auto	
trebuie	să	primească	de	la	comerciant	unul	dintre	
următoarele:

 » o copie a documentului administrativ 
electronic	(eAD)	

 » documentația	comercială	care	arată	clar	
codul	de	referință	administrativă	(ARC)	pentru	
documentul	administrativ	electronic	(eAD)

 » un	formular	W8	pe	suport	de	hârtie	pentru	
produse energetice

 » o	copie	a	declarației	vamale

La frontiera cu UE
Dacă	nu	s-au	utilizat	proceduri	suplimentare,	
conducătorul	auto	trebuie	să	respecte	cerințele	de	
import	și	de	frontieră	ale	UE.

În	cazul	în	care	circulația	se	efectuează	în	
conformitate	cu	Convenția	comună	de	tranzit	(CTC),	
documentul	de	însoțire	a	tranzitului	(TAD)	trebuie	să	
fie	prezentat	de	către	conducătorul	auto	autorităților	
vamale	ale	UE,	în	conformitate	cu	procedurile	UE.

Dacă	circulația	se	face	în	conformitate	cu	convențiile	
de	admitere	temporară	(ATA)	sau	de	transporturi	
internaționale	rutiere	(TIR),	conducătorul	auto	
trebuie	să	prezinte	carnetul	de	admitere	temporară	
(ATA)	sau	carnetul	de	transporturi	internaționale	
rutiere	(TIR)	și	să	se	asigure	că	este	ștampilat	de	
către	autoritățile	vamale	ale	UE,	în	conformitate	cu	
procedurile	UE.

După trecerea frontierei UE
Dacă	circulația	se	efectuează	în	conformitate	cu	
Convenția	comună	de	tranzit	(CTC),	conducătorul	
auto	trebuie	să	prezinte	documentul	de	însoțire	a	
tranzitului	(TAD)	la	un	birou	de	destinație	al	UE	sau	
la	sediul	unui	expeditor	autorizat,	unde	procedura	
de	tranzit	va	fi	încheiată.	Mărfurile	vor	fi	apoi	supuse	
procedurilor	de	import	ale	UE.

17	 Videoclip	în	limba	engleză	care	demonstrează	cum	funcționează	„frontiera	inteligentă”:	www.douane.gouv.fr/articles/
a16171-the-smart-border

Dacă	circulația	se	efectuează	în	conformitate	
cu	Convenția	de	admitere	temporară	(ATA),	
conducătorul	auto	trebuie	să	ofere	carnetul	de	
admitere	temporară	(ATA)	destinatarului	mărfurilor	în	
momentul	livrării	acestora.	

Dacă	circulația	se	efectuează	în	conformitate	cu	
Convenția	de	transporturi	internaționale	rutiere	
(TIR),	conducătorul	auto	trebuie	să	prezinte	carnetul	
de	transporturi	internaționale	rutiere	(TIR)	și	să	se	
asigure	că	este	ștampilat	de	către	autoritățile	vamale	
ale	UE,	fie	atunci	când	mărfurile	părăsesc	teritoriul	
vamal	al	UE,	fie	la	un	birou	de	destinație	al	UE.

Transportul de mărfuri în Franța
Franța	a	proiectat	un	sistem	de	„frontiere	
inteligente”17 pentru procesarea camioanelor ce 
utilizează	trecerea	frontierelor	cu	feribotul	și	prin	
Eurotunel,	pentru	asocierea	datelor	declarației	
vamale	cu	numărul	de	înmatriculare	al	vehiculului	
care	transportă	expediția	(expedițiile).

La	plecarea	din	Regatul	Unit,	la	îmbarcarea	
pe	feriboturi	și	la	„pitstop-ul”	din	Eurotunel,	
conducătorul	auto	va	înmâna	numărul	de	referință	
al	circulației/Master	(MRN).	Numărul	de	referință	
Master	(MRN)	va	fi	scanat	și	potrivit	cu	numărul	de	
înmatriculare	al	vehiculului.	

Pentru	expedițiile	de	la	mai	mulți	comercianți,	
exportatorul	sau	conducătorul	auto	pot	scana	
toate codurile de bare din documentele separate, 
folosind	aplicația	Prodouanes,	care	creează	un	plic	
cu	numărul	de	referință	Master	(MRN).	Conducătorul	
auto	va	trebui	apoi	să	prezinte	un	singur	număr	de	
referință	Master	(MRN)	din	încărcătura	pe	care	o	
transportă.
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Aceste date sunt analizate apoi de sistemul vamal 
francez	în	timp	ce	conducătorul	auto	și	expediția	se	
află	pe	feribot	sau	în	trenul	care	traversează	canalul,	
astfel	încât	vehiculele	pot	fi	selectate	în	prealabil	
pentru	controale	suplimentare	-	vamale	și/sau	
sanitare	și	fitosanitare	(SPS).

Conducătorul	auto	va	fi	informat	pe	traseu	dacă:

 » poate continua

 » aceștia	trebuie	să	declare	pentru	vamă	și/sau	
controalele	sanitare	și	fitosanitare	(SPS)

 » există	probleme	care	trebuie	rezolvate	înainte	de	
a putea continua deplasarea

18	 www.portbase.com/en/
19	 www.gov.uk/guidance/trading-and-moving-from-northern-ireland-to-ireland-in-a-no-deal-brexit

Transportul de mărfuri 
prin Țările de Jos
Țările	de	Jos	și-au	dezvoltat	propriile	recomandări	
în	legătură	cu	modul	de	a	trece	prin	porturile	
olandeze,	existând,	de	asemenea,	un	serviciu	plătit,	
Portbase18, care are ca scop asistarea operatorilor 
de	marfă	și	logistică	cu	formalități	diverse	referitoare	
la	transportul	de	mărfuri	din	Regatul	Unit	în	Olanda.	

Toate	terminalele	de	feribot	olandeze	au	convenit	
că	toate	numerele	declarațiilor	vamale	pentru	
exporturile	și	importurile	Regatului	Unit	care	
se	deplasează	prin	Țările	de	Jos	trebuie	să	fie	
înregistrate	în	prealabil	prin	aplicația	Portbase.	În	caz	
contrar,	vehiculelor	pentru	transport	rutier	de	mărfuri	
li	se	va	refuza	accesul	la	terminale.	Conducătorul	
auto	trebuie	să	prezinte	numerele	de	referință	
Master	(MRN)	la	înregistrarea	din	Regatul	Unit.

Transportul de mărfuri între 
Irlanda și Irlanda de Nord
Conducătorii	auto	care	deplasează	mărfuri	între	
Irlanda	și	Irlanda	de	Nord	se	vor	confrunta	cu	
proceduri	vamale	diferite	în	comparație	cu	comerțul	
din	Regatul	Unit	și	UE.	Mai	multe	informații	pot	fi	
găsite	pe	GOV.UK.19

Conducătorii auto care deplasează 
mărfuri între Irlanda și Irlanda 
de Nord se vor confrunta cu 
proceduri vamale diferite în 
comparație cu comerțul din 
Regatul Unit și UE. Mai multe 
informații pot fi găsite pe GOV.UK
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Înainte de plecarea din UE
La	colectarea	mărfurilor,	conducătorului	auto	trebuie	
să	i	se	ofere	toate	documentele	vamale	relevante	și	
trebuie	să	confirme	că	procedurile	de	export	ale	UE	
au	fost	finalizate	de	către	comerciant.

Conducătorul	auto	trebuie,	de	asemenea,	să	
confirme	exportatorului	că	cerințele	de	import	din	
Regatul	Unit	au	fost	îndeplinite	

Dacă	nu	se	utilizează	alte	proceduri	de	circulație,	
aceasta	înseamnă	că,	pentru	fiecare	transport,	
conducătorul	auto	trebuie	să	dețină	dovada	unei	
declarații	vamale	a	comercianților	(în	UE	și	Regatul	
Unit).	Aceasta	va	fi	sub	formă	de:	

 » un	număr	de	referință	Master	(MRN)	sau	numere	
de	referință	Master	(MRN),	care	poate	fi	denumit	
număr	de	intrare	în	Regatul	Unit	sau

 » numărul	de	înregistrare	și	identificare	a	
operatorului	economic	(EORI)	al	comerciantului	
din Regatul Unit

 » numărul	de	referință	Master	(MRN)	al	declarației	
de	export	din	UE

Conducătorul auto trebuie să ridice și să 
păstreze numere de referință Master (MRN) 
suplimentare pentru proceduri simplificate 
tranzitorii (TSP) pentru mărfuri controlate.20	

Documentația pentru procedurile 
suplimentare de mutare a 
mărfurilor din UE în Regatul Unit
Proceduri	suplimentare,	precum	Convenția	comună	
de	tranzit	(CTC),	carnetul	de	admitere	temporară	
(ATA)	și	carnetul	de	transporturi	internaționale	rutiere	
(TIR),	vor	ajuta	procesele	de	sosire	în	Regatul	Unit,	
dar	vor	solicita	conducătorului	auto	să	ia	măsuri	
suplimentare.

20	 www.gov.uk/guidance/list-of-controlled-goods-for-transitional-simplified-procedures

Mutarea mărfurilor în Regatul 
Unit în conformitate cu Convenția 
comună de tranzit (CTC)
În	cazul	în	care	comerciantul	prevede	ca	mărfurile	să	
fie	mutate	în	conformitate	cu	Convenția	comună	de	
tranzit	(CTC),	conducătorul	auto	trebuie	să	obțină	
un	document	de	însoțire	a	tranzitului	(TAD)	de	la	
comerciant	și	să	se	asigure	că	mărfurile	au	fost	
eliberate	către	procedura	de	tranzit.

Mutarea mărfurilor în Regatul 
Unit în conformitate cu Convenția 
de admitere temporară (ATA)
În	cazul	în	care	comerciantul	prevede	ca	mărfurile	să	
fie	mutate	în	conformitate	cu	Convenția	de	admitere	
temporară	(ATA),	conducătorul	auto	trebuie	să	
obțină	carnetul	de	admitere	temporară	(ATA)	de	la	
comerciant.

Mutarea mărfurilor în Regatul 
Unit în conformitate cu 
Convenția de transporturi 
internaționale rutiere (TIR)
În	cazul	în	care	comerciantul	prevede	ca	mărfurile	
să	fie	mutate	în	conformitate	cu	Convenția	de	
transporturi	internaționale	rutiere	(TIR),	vehiculul	
care	mută	mărfurile	trebuie	să	dețină	un	certificat	de	
omologare a unui vehicul rutier pentru transportul 
mărfurilor	sub	sigiliu	vamal.

Conducătorul	auto	trebuie	să	obțină	carnetul	
de	transporturi	internaționale	rutiere	(TIR)	de	la	
comerciant.

Mutarea de mărfuri cu 
accize în Regatul Unit
Dacă	mărfurile	merg	la	un	depozit	de	mărfuri	cu	
accize	din	Regatul	Unit,	conducătorul	auto	va	trebui	
să	se	asigure	că	deține	o	copie	a	documentului	
administrativ	electronic	(eAD)	sau	documentația	
comercială	care	menționează	clar	codul	de	referință	
administrativă	(ARC)	înainte	de	a	părăsi	portul.

Mutarea mărfurilor  
din UE în Regatul Unit

Conducătorul auto trebuie să ridice și să păstreze numere 
de referință Master (MRN) suplimentare pentru proceduri 
simplificate tranzitorii (TSP) pentru mărfuri controlate. 
Conducătorul auto poate avea nevoie de mai mult de  
un număr de referință Master (MRN).
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Cu toate acestea, atunci când importatorul a utilizat 
o	procedură	vamală	simplificată	care	permite	
întârzierea	sosirii	mărfurilor	[cum	ar	fi	proceduri	
simplificate	tranzitorii	(TSP)],	crearea	documentului	
administrativ	electronic	(eAD)	va	fi,	de	asemenea,	
amânată	până	la	sosirea	mărfurilor.	În	aceste	cazuri,	
conducătorul	auto	trebuie	să	se	asigure	că	deține	
o	copie	a	declarației	vamale	depuse	în	prealabil,	
care	trebuie	să	includă	detalii	despre	o	garanție	a	
circulației	mărfurilor	cu	accize,	înainte	de	a	părăsi	
portul.	Dacă	mărfurile	se	deplasează	în	continuare	
la	adresa	de	livrare	până	la	sfârșitul	zilei	următoare	
lucrătoare	ulterioare	importului,	importatorul	(sau	
agentul	acestuia)	trebuie	să	furnizeze	conducătorului	
auto	în	acest	moment	o	copie	a	documentului	
administrativ	electronic	(eAD)	sau	a	codului	de	
referință	administrativă	(ARC)	pentru	a	formaliza	
cerințele	privind	circulația	mărfurilor	cu	accize.

La frontiera UE
Conducătorul	auto	trebuie	să	urmeze	procedurile	de	
ieșire	din	UE.

Dacă	circulația	se	face	în	conformitate	cu	convențiile	
de	admitere	temporară	(ATA)	sau	de	transporturi	
internaționale	rutiere	(TIR),	conducătorul	auto	trebuie	
să	prezinte	carnetul	de	admitere	temporară	(ATA)	sau	
carnetul	de	transporturi	internaționale	rutiere	(TIR)	și	
să	se	asigure	că	este	ștampilat	de	către	autoritățile	
vamale	ale	UE,	în	conformitate	cu	procedurile	UE.

Procedurile de sosire 
în Regatul Unit 
Autoritățile	din	Regatul	Unit	nu	vor	opri	din	rutină	
vehiculele	în	drum	spre	Regatul	Unit	pentru	a	verifica	
dacă	au	documentația	vamală	corectă.	Cu	toate	
acestea,	ofițerii	Forței	de	frontieră	din	Regatul	Unit	vor	
folosi,	ca	și	în	prezent,	informațiile	bazate	pe	riscuri	
pentru	a	selecta	camioanele	pentru	infracțiunile	vamale	
vizate,	verificările	de	securitate	și	pentru	combaterea	
contrabandei.	Când	vor	face	acest	lucru,	vor	scoate	
camionul	din	linie	și	vor	cere	conducătorului	auto	să	
prezinte	numărul	de	referință	Master	(MRN)	și	numărul	
de	înregistrare	și	identificare	a	operatorului	economic	
(EORI)	pe	care	le	are	pentru	fiecare	expediție.

Conducătorul	auto	trebuie	să	urmeze	procedurile	
locale ale portului pentru prezentarea documentului 
de	însoțire	a	tranzitului	(TAD),	carnetului	de	admitere	
temporară	(ATA)	și	carnetului	de	transporturi	
internaționale	rutiere	(TIR).

21	 Detalii	despre	birourile	de	plecare	și	destinație	din	Regatul	Unit	și	alte	țări	pot	fi	găsite	la:	 
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Dacă	mărfurile	se	întorc	în	Regatul	Unit	în	baza	
unui	carnet	de	admitere	temporară	(ATA)	și	ultima	
ștampilă	a	fost	pusă	pe	carnet	de	către	Forța	de	
frontieră	din	Regatul	Unit,	acesta	va	fi	sfârșitul	
procesului	carnetului	de	admitere	temporară	(ATA).

După trecerea frontierei 
Regatului Unit
La	debarcare	din	feribot	sau	tren,	conducătorul	
auto	va	pleca	din	port	sau	terminal,	ca	și	în	prezent.	
Dacă	circulația	se	efectuează	în	conformitate	cu	
Convenția	comună	de	tranzit	(CTC),	conducătorul	
auto	trebuie	să	prezinte	documentul	de	însoțire	
a	tranzitului	(TAD)	la	un	birou	de	destinație	sau	la	
sediul	unui	expeditor	autorizat,	unde	procedura	de	
tranzit	va	fi	încheiată.	Mărfurile	vor	fi	apoi	supuse	
procedurilor	de	import	ale	Regatului	Unit.	Dacă	
există	deja	un	număr	de	referință	Master	(MRN)	
sau/și	un	număr	de	înregistrare	și	identificare	a	
operatorului	economic	(EORI),	acestea	vor	permite	
eliberarea	imediată	a	mărfurilor.	În	caz	contrar,	
conducătorul	auto	trebuie	să	ducă	mărfurile	la	
facilitățile	de	la	sediul	expeditorului	autorizat	sau	
la	Biroul	de	destinație	unde	se	încheie	circulația	
de	tranzit.

Dacă	circulația	se	efectuează	în	conformitate	
cu	Convenția	de	admitere	temporară	(ATA),	
conducătorul	auto	trebuie	să	ofere	carnetul	de	
admitere	temporară	(ATA)	destinatarului	mărfurilor	în	
momentul	livrării	acestora.

Dacă	circulația	se	efectuează	în	conformitate	cu	
Convenția	de	transporturi	internaționale	rutiere	
(TIR),	conducătorul	auto	trebuie	să	prezinte	carnetul	
de	transporturi	internaționale	rutiere	(TIR)	și	să	se	
asigure	că	este	ștampilat	de	către	Forța	de	frontieră	
din	Regatul	Unit,	fie	atunci	când	mărfurile	părăsesc	
teritoriul	vamal	al	UE,	fie	când	acestea	sosesc	la	un	
birou	de	destinație21.
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Transportul de 
animale, plante și alte 
produse controlate din 
Regatul Unit în UE

Transportatorii	și	conducătorii	auto	care	transportă	
animale,	plante	și	alte	produse	controlate,	trebuie	
să	aibă	grijă	la	schimbarea	normelor	și	rutelor.	
Transportatorul	și	conducătorul	auto	nu	trebuie	
să	înceapă	să	mute	aceste	tipuri	de	mărfuri	decât	
atunci	când	sunt	siguri	că:

 » importatorul	sau	exportatorul	au	verificat	
dacă	ruta	pe	care	intenționează	să	o	urmeze	
este	adecvată

 » locația	de	frontieră	pe	care	intenționează	să	o	
folosească	este	autorizată	să	mute	mărfurile	pe	
care	le	transportă	în	sau	din	Regatul	Unit

Exportul de animale, produse 
de origine animală, pește și 
produse din pește în UE
Comercianții	care	transportă	animale	sau	produse	
de	origine	animală	din	Regatul	Unit	în	UE	vor	trebui	
să	solicite	în	prealabil	un	certificat	de	sănătate	
pentru	export	(EHC).22	Comerciantul	va	trebui	să	se	
asigure	că	acest	certificat	de	sănătate	pentru	export	
(EHC)	este	semnat	de	o	persoană	autorizată,	după	
ce	expediția	a	fost	inspectată.	

Comerciantul	trebuie	să	verifice	dacă	ruta	pe	care	o	
parcurge	conducătorul	auto	va	permite	verificarea	
expediției	la	postul	de	inspecție	de	frontieră	(BIP)	
corespunzător	în	prima	țară	din	UE	în	care	ajunge.23 

Conducătorul	auto	trebuie	să	confirme	
comerciantului	sau	transportatorului	că	agentul	
de	import	cu	sediul	în	UE	a	comunicat	postului	de	
inspecție	de	frontieră	(BIP)	corespunzător	despre	
sosirea	expediției	cu	cel	puțin	24	de	ore	înainte	de	
sosirea	prevăzută.

22	 www.gov.uk/brexit-export-animals
23	 ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en
24	 www.gov.uk/brexit-export-animals

Conducătorul	auto	trebuie	să	păstreze	o	copie	
fizică	a	fiecărui	certificat	de	sănătate	pentru	export	
(EHC)	pentru	expedierea	acestora.	Este	posibil	
ca	certificatele	de	sănătate	pentru	export	(EHC)	
să	fie	verificate	la	postul	de	inspecție	de	frontieră	
(BIP)	din	UE.

Exportul de pește marin capturat 
pentru consum uman
În	plus	față	de	un	certificat	de	sănătate	pentru	
export	(EHC),	exportatorii	de	pește	marin	capturat	
pentru	consumul	uman	vor	trebui	să	obțină	un	
certificat	de	captură	din	Regatul	Unit	pentru	fiecare	
expediție	în	UE.	

Exportatorii	vor	trimite	o	copie	a	documentelor	către	
importatorul	acestora	din	UE,	dar,	în	unele	cazuri,	
documentele	pot	fi	deținute	și	de	către	conducătorul	
auto.	Transportatorii	ar	putea	dori	să	verifice	dacă	
exportatorul	a	obținut	un	certificat	de	captură	din	
Regatul	Unit	validat	înainte	de	a	încerca	să	exporte	
pește	și	produse	din	pește	din	Regatul	Unit	în	UE.

Transportul de animale vii în UE
Comercianții	vor	trebui	să	numească	un	
reprezentant	într-o	țară	UE	și	trebuie	să	se	asigure	
că	dețin	anumite	documente	de	la	importator	
sau	exportator,	întrucât	UE	nu	va	mai	accepta	
versiunile acestor documente emise de Regatul Unit 
după	Brexit.24

Documentele	necesare	sunt	disponibile	de	la	
departamentul	guvernamental	corespunzător	
și	includ:

 » o	autorizație	de	transport

 » un	certificat	de	competență

 » un	certificat	de	omologare	a	vehiculului

 » un	jurnal	(după	caz)
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Transportul de specii de 
animale sau de plante pe cale 
de dispariție sau protejate în 
conformitate cu Convenția 
privind comerțul internațional cu 
specii de faună și floră sălbatică 
pe cale de dispariție (CITES)
În	cadrul	unui	Brexit	fără	acord,	transportul	speciilor	
de	animale	sau	de	plante	pe	cale	de	dispariție	
sau	protejate	în	conformitate	cu	Convenția	privind	
comerțul	internațional	cu	specii	de	faună	și	floră	
sălbatică	pe	cale	de	dispariție	(CITES)	se	poate	
efectua	numai	prin	porturile	desemnate.	Cele	
mai	actualizate	informații	despre	aceste	porturi	și	
cerințele	de	autorizare	și	notificare	CITES	(Convenția	
privind	comerțul	internațional	cu	specii	de	faună	
și	floră	sălbatică	pe	cale	de	dispariție)	le	găsiți	
pe GOV.UK.25	

25	 www.gov.uk/guidance/trading-cites-listed-species-through-uk-ports-and-airports-after-brexit
26	 www.gov.uk/brexit-import-export-plants
27	 ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en
28	 www.food.gov.uk/business-guidance/port-designations
29	 www.gov.uk/brexit-import-export-plants

Transportul de animale, plante 
și alte produse controlate 
din UE în Regatul Unit
Majoritatea	produselor	de	origine	animală	și	vegetală	
nu	vor	fi	considerate	cu	risc	ridicat.	Prin	urmare,	
pot	intra	în	Regatul	Unit	în	mod	liber,	fără	cerințe	
suplimentare.	Cu	toate	acestea,	anumite	produse	
de	origine	animală	și	vegetală	provenind	din	țări	din	
afara	UE	care	tranzitează	prin	UE	înainte	de	a	intra	
în	Regatul	Unit	vor	trebui	să	intre	în	Regatul	Unit	
prin	puncte	de	intrare	specifice26.	Comerciantul,	
transportatorul	și	conducătorul	auto	trebuie	să	se	
asigure	că	punctul	de	intrare	din	Regatul	Unit	va	
putea	verifica	mărfurile	care	sunt	transportate.	Acest	
lucru	poate	fi	verificat	la:

 » Posturi	de	inspecție	de	frontieră	din	Regatul	
Unit	(BIP)27

 » Punct	de	intrare	desemnat	în	Regatul	
Unit	(DPE)28

 » Locul	primei	sosiri	(PoFA)29 pentru plante 
și	produse	vegetale	originare	dintr-o	țară	
din	afara	UE

Comercianții care transportă 
animale sau produse de origine 
animală din Regatul Unit în UE 
vor trebui să solicite în prealabil 
un certificat de sănătate pentru 
export (EHC).
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Securizarea unui vehicul 
atunci când vă deplasați 
în și din Regatul Unit

Transportatorii	din	Regatul	Unit	și	din	UE	și	
conducătorii	auto	ai	acestora	trebuie	să	securizeze	
vehiculele	care	vin	în	Regatul	Unit	pentru	a	reduce	
riscul	de	a	deveni	victimă	a	unei	infracțiuni.	

Transportatorii	și	conducătorii	auto	care	
traversează	frontiera	din	Regatul	Unit	în	UE	trebui	
să	fie	conștienți	de	potențialele	amenințări	la	
adresa	vehiculelor	și	de	cum	pot	opri	„pasagerii	
clandestini”.	Un	pasager	clandestin	este	o	persoană	
care	se	ascunde	într-un	sau	pe	un	vehicul	pentru	
a	evita	trecerea	pe	la	controlul	de	frontieră	din	
Regatul	Unit.

Dacă	un	conducător	auto	nu	securizează	un	vehicul	
și	este	prins	că	transportă	pasageri	clandestini	în	
Regatul	Unit,	conducătorul	auto,	proprietarul	sau	
angajatorul	vehiculului	poate	fi	amendat	cu	până	la	
2.000	de	lire	sterline	pentru	fiecare	persoană	găsită	
(cunoscută	și	sub	denumirea	de	„sancțiune	civilă”).

Legea	se	aplică	tuturor	sosirilor	în	Regatul	Unit,	
inclusiv	din	porturile	maritime	europene	și	din	naveta	
prin	Eurotunel.

Securizarea vehiculelor
Pentru	transportatori,	un	sistem	eficient	include:

 » instrucțiuni	scrise	pentru	conducători	auto	cu	
privire la modul de utilizare a sistemului

 » dispozitive	fiabile	de	securitate	pentru	asigurarea	
eficientă	a	vehiculului,	încărcării	și	spațiului	
de	încărcare

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

30	 www.gov.uk/government/publications/vehicle-security-checklist
31	 www.gov.uk/government/publications/guidance-for-hauliers-on-preventing-clandestine-entrants.

 » furnizarea	listelor	de	verificare	a	securității	
vehiculului30	conducătorilor	auto

 » verificarea	conducătorilor	auto	dacă	respectă	
instrucțiunile

Pentru	conducătorii	auto,	un	sistem	eficient	include:

 » dispozitive	de	securitate	(de	exemplu,	un	lacăt,	
sigilii	și	cablu	de	înclinare)	pentru	a	asigura	
vehiculele	după	încărcare

 » verificarea	temeinică	a	dispozitivelor	de	
securitate	și	a	vehiculului	după	fiecare	oprire	și	
înainte	de	a	intra	în	Regatul	Unit

 » înregistrarea	verificărilor	pe	o	listă	de	verificare	a	
securității	vehiculului

Conducătorii	auto	trebuie	să	urmeze	ghidul	
format	din	10	etape	pentru	prevenirea	pasagerilor	
clandestini.31

Dacă cineva se ascunde 
într-un vehicul
În	cazul	în	care	un	conducător	auto	suspectează	că	
cineva	încearcă	să	intre	în	vehiculul	acestuia,	acesta	
trebuie	să	contacteze	poliția	locală	cât	mai	curând	
cât	este	în	siguranță	să	facă	acest	lucru.	În	Regatul	
Unit	apelați	999,	iar	în	Europa	112.

Dacă un conducător auto nu securizează un vehicul și 
este prins că transportă pasageri clandestini în Regatul 
Unit, conducătorul auto, proprietarul sau angajatorul 
vehiculului poate fi amendat cu până la 2.000 de lire 
sterline pentru fiecare persoană găsită.
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Transportatorii	ar	trebui	să	se	asigure	că	respectă	
modificările	vamale	și	controalele	sanitare	și	
fitosanitare	(SPS),	inclusiv	următoarele:

 » Transportatorii	ar	trebui	să	își	actualizeze	ghidul	
pentru	conducătorii	auto	cu	privire	la	ceea	ce	
trebuie	să	furnizeze	comerciantul	înainte	ca	
transportatorii	să	ducă	mărfuri	la	frontieră.

 » După	ce	Regatul	Unit	va	părăsi	UE,	
transportatorii vor avea nevoie de noi documente 
vamale	și	de	alte	documente	ale	controalelor	
sanitare	și	fitosanitare	(SPS)	de	la	exportator	
pentru	ca	mărfurile	să	traverseze	frontiera	în	UE.	
Declarațiile	vamale	relevante	pentru	mărfuri	vor	
trebui	completate,	iar	conducătorilor	auto	ale	
acestora	va	trebui	să	li	se	furnizeze	permisele	și	
documentele	corespunzătoare.

 » Dacă	mărfurile	sunt	preluate	de	la	un	expeditor	
autorizat,	conducătorii	auto	pot	merge	direct	
în	port	sau	Eurotunel	cu	un	document	de	
însoțire	a	tranzitului	(TAD),	care	poartă	un	
număr	de	referință	Master	(MRN)	sub	forma	
unui	cod	de	bare	pe	documentul	de	însoțire	a	
tranzitului	(TAD).

 » În	cazul	în	care	mărfurile	nu	sunt	preluate	de	
la	un	expeditor	autorizat,	conducătorii	auto	
vor	trebui	să	meargă	la	Biroul	de	plecare	cu	
un	număr	de	referință	local	(LRN).	Numărul	de	
referință	local	(LRN)	va	fi	procesat	acolo	într-un	
document	de	însoțire	a	tranzitului	(TAD)/număr	
de	referință	Master	(MRN).

 » Dacă	transportatorii	transportă	temporar	
mărfuri,	cum	ar	fi	materiale	pentru	o	expoziție	
sau	un	concert,	în	conformitate	cu	Convenția	
de	admitere	temporară	(ATA),	conducătorii	
auto	trebuie	să	se	deplaseze	la	locația	
corespunzătoare	pentru	a	obține	ștampila	celor	
de	la	vamă	pe	formularul	carnetului	de	admitere	
temporară	(ATA)	pentru	a	evita	plata	unei	taxe.

 » Până	la	ieșirea	Regatului	Unit	din	UE,	
transportatorii	care	transportă	mărfuri	din	
Regatul	Unit	supuse	suspendării	accizelor	
trebuie	să	se	asigure	că	administratorul	
depozitului	de	mărfuri	supuse	accizelor	sau	
producătorul	furnizează	conducătorului	auto	o	
copie a documentului administrativ electronic 
(eAD)	din	Sistemul	de	circulație	și	control	
al	mărfurilor	cu	accize	sau	documentația	
comercială	care	menționează	clar	codul	de	
referință	administrativă	(ARC)	pentru	acea	
circulație.	Dacă	mărfurile	sunt	produse	
energetice,	atunci	pot	oferi	conducătorului	auto	
în	schimb	un	formular	W8	pe	suport	de	hârtie	
pentru	a	însoți	expediția.

 » Dacă	transportatorii	transportă	anumite	produse	
controlate,	va	trebui,	de	asemenea,	să	furnizeze	
conducătorului	auto	un	certificat	pentru	a	
însoți	mărfurile,	de	exemplu,	toate	produsele	
de	origine	animală	trebuie	să	fie	însoțite	de	
certificatul	acestora	de	sănătate	pentru	export	
(EHC)	semnat.

 » Transportatorii	ar	trebui	să	le	explice	
conducătorilor	auto	ai	acestora	că,	pentru	
mărfurile	care	părăsesc	Regatul	Unit,	
comerciantul	va	trebui	să	facă	o	declarație	de	
export	după	care	va	fi	informat	dacă	a	primit	
P2P.	Conducătorul	auto	trebuie	să	verifice	cu	
comerciantul	ca	mărfurile	să	fi	primit	P2P	în	port	
de	la	Oficiul	de	venituri	și	vamă	(HMRC)	înainte	
de	a	le	trece	frontiera.
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