
SIGUR
Conducătorii auto trebuie să asigure un vehicul la prima încărcare. 
Asigurați părțile flexibile laterale cu un cablu de înclinare, trecut strâns prin 
toate ochiurile și proceția anti -vânt. Fixați capetele cablului de înclinare fie cu 
un sigiliu numerotat în mod unic, fie cu o blocare. Înregistrați numărul sigiliului 
pe lista de verificare.Dacă interiorul vehiculului este verificat în timpul călătoriei, 
conducătorul auto trebuie să aplice din nou încuietoarea, cablul de înclinare sau 
alt dispozitiv de securitate și/sau aplice un sigiliu nou.
Asigurați vehiculele rezistente și refrigerate cu un sigiliu, încuietoare sau alt 
dispozitiv de securitate.Conducătorii auto ar trebui să aibă sigilii de rezervă 
pentru a resigila vehiculul după fiecare verificare.Proprietarii de vehicule 
trebuie să pună la dispoziția conducătorilor auto mijloace de securizare 
corespunzătoare a vehiculului, inclusiv cablu de înclinare, sigilii sau încuietori.

VERIFICARE
Conducătorii auto trebuie să verifice un vehicul atunci când este încărcat 
pentru prima dată pentru orice semne de acces neautorizat. După fiecare 
oprire, conducătorii auto trebuie să verifice vehiculul pentru a se asigura că 
nici o persoană neautorizată nu a intrat în încărcătură. Verificați orice sigilii, 
încuietori, cabluri de înclinare sau alte dispozitive de securitate pentru a 
detecta semne de deteriorare sau manipulare frauduloasă înainte și în timpul 
călătoriei. Verificați părțile laterale și acoperișul vehiculului și verificați toate 
compartimentele exterioare.

ÎNREGISTRARE
Conducătorii auto trebuie să introducă pe o listă de verificare toate 
verificările de-a lungul călătoriei. Înregistrați data, ora și locul pentru fiecare 
verificare și se înregistrați toate numerele de sigilii pe lista de verificare. Șoferii ar 
trebui să păstreze listele de verificare de rezervă disponibile. Dacă sunt necesare 
multe opriri, utilizați mai multe liste de verificare. Proprietarii de vehicule trebuie 
să pună la dispoziția conducătorilor auto mijloace de păstrare a evidențelor, cum 
ar fi liste de verificare și instrucțiuni scrise înainte de începerea fiecărei călătorii.
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Sistemul de acreditare a sancțiunilor civile 
pentru forța de frontieră a Regatului Unit
Oferim o schemă transportatorilor care respectă în mod constant și mențin niveluri 
ridicate de securitate a vehiculelor. Apartenența la sistem poate reduce semnificativ 
o penalizare.

Dacă doriți ca societatea dumneavoastră să fie luată în considerare 
pentru această schemă, completați formularul de cerere (www.gov.uk/
government/publications/civil-penalty-accreditation-scheme) pe site-
ul GOV.UK și trimite acest lucru la BF.CPAS@homeoffice.gov.uk

Pentru mai multe informații despre legislația privind sancțiunile civile, 
contactați:
Clandestine Entrant Civil Penalty Team (Echipa clandestină de penalizare 
civilă participantă)
Border Force South East 
Parter, Martello House, Shearway Road, Shearway Business Park,
Folkestone, Kent, CT19 4RH, Marea Britanie
Telefon: +44 (0)300 071 0104
BF.CECPT@homeoffice.gov.uk

Ajutați-ne să

securizăm frontierele

Regatului Unit
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Pentru mai multe informații despre 
schema clandestină de sancțiuni civile 
pentru participanți, scanați codul QR:

https://www.gov.uk/government/publications/civil-penalty-accreditation-scheme
https://www.gov.uk/government/publications/civil-penalty-accreditation-scheme

