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CUM SĂ EVITĂM AMENDA
10 PAŞI PENTRU A MĂRI EFICIENŢA CONDUCĂTORILOR
AUTO ÎN PREVENIREA INTRĂRILOR CLANDESTINE

Urmaţi cei 10 paşi de mai jos pentru a evita amenda.
Înainte să începeţi călătoria:
1

Obţineţi de la patronul dvs. instrucţiuni scrise asupra siguranţei vehiculului şi o listă de control pe
care trebuie să le puneţi în aplicare.

2

Dacă se poate, fiţi de faţă la încărcarea vehiculului pentru a fi sigur că nici o persoană neautorizată
nu intră în vehicul.

3

Verificaţi materialul din care e făcut vehiculul (caroserie/ pânză) şi notaţi orice defecte ori
stricăciuni pe o listă.

Imediat după încărcare:
4 Asiguraţi vehiculul.
Pentru vehicule cu părţi laterale din metal:


încuiaţi uşile integrale şi asiguraţi-le cu un lacăt;

Pentru vehiculele cu părţi laterale din material moale:


încuiaţi uşile intregrale şi asiguraţi-le cu un lacăt şi



aplicaţi un cordon de siguranţă de calitate, asigurat cu un lacăt robust sau cu un sigiliu unic.
Notaţi-vă numărul sigiliului pe listă sau pe scrisoarea CMR.

5

Verificaţi spaţiile laterale de depozitare, asiguraţi-le cu lacăte, dacă este posibil.

Verificaţi deflectoarele de vânt şi osiile. În timpul călătoriei, la fiecare oprire:


Verificaţi pânza, acoperişul şi siguranţa vehiculului.









verificaţi cu mâna dvs. mecanismele de siguranţă ca să fiţi sigur că sunt intacte. 
verificaţi spaţiile laterale de depozitare, deflectoarele de vânt şi osiile. 

7

Dacă există vreo dovadă de deteriorare, că vreun mecanism a fost atins sau că ar fi putut avea loc
vreun acces neautorizat, verificaţi încărcătura şi spaţiul de încărcat şi re-aplicaţi mecanismele de
siguranţă.

s-a produs vreo deteriorare? 
s-a atins cineva de mecanismele de siguranţă? 

Înainte de intrarea în zona de control britanică sau înainte de a porni spre Marea Britanie:
8

Repetaţi paşii 6-7.

9

Dacă nu a fost posibilă asigurarea vehiculului, efectuaţi o verificare manuală minuţioasă a
încărcăturii şi a spaţiului de încărcat.

10 Consemnaţi verificările efectuate pe lista de control, la încărcare, la fiecare oprire şi înainte de a
intra pe teritoriul zona de control britanică ori înainte de a porni spre Marea Britanie.
Întotdeauna:






Fiţi atent. 



Ţineţi instrucţiunile scrise şi listele de control în cabină.



Consemnaţi verificările efectuate pe lista de control.

Fiţi vigilent. 
Purtaţi asupra dvs. mecanisme de siguranţă de rezervă şi liste de control.



Alertaţi autorităţile locale/ Agenţia de Imigraţie (Border Force)/ Poliţia, dacă suspectaţi că a intrat
cineva în vehicul fără permisiunea dvs.

Informaţii:
Informaţii suplimentare, codul de practică al Ministerului de Interne (Home Office) asupra Prevenirii
intrărilor clandestine şi o listă de control standard pot fi obţinute de pe website-ul nostru:
https://www.gov.uk/secure-your-vehicle-to-help-stop-illegal-immigration
Ne puteţi contacta la adresa:
civilpenaltyunit@homeoffice.gsi.gov.uk
sau la:
Border Force
Clandestine Entrant Civil Penalty Team
Border Force South/South East & Europe
Amadeus Building
The Quadrant
Mondial Way
Harlington
Middlesex
UB3 5AR
Tel: 0044 (0)20 3014 8180
Fax: 0044 (0)20 3014 8006
Legislaţia relevantă în cazul de faţă este Legea pe probleme de imigraţie şi azil (Immigration and
Asylum Act) din 1999, articolele 32, 33 şi 34, amendată de Legea pe probleme de naţionalitate,
imigraţie şi azil (Nationality, Immigration and Asylum Act) din 2002. 

