
Buletinul Dart Charge

Îmbunătățirile de la Dartford Crossing –
sfaturi importante pentru șoferi de autovehicule 

mari și operatorii de parcuri auto
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Pe 30 noiembrie 2014 vor avea loc 
schimbări la Dartford Crossing în 
Anglia care vă vor afecta călătoria. 
Este introdusă o nouă modalitate 
de plată pentru a folosi trecerea 
Dartford. Se numește Dart Charge și 
va ajuta la reducerea aglomerării și 
ușurarea fluxului traficului.
Dartford Crossing (pe A282) 
traversează Râul Tamisa, la 
aproximativ 25km est de Londra. 
Face legătura pe autostrada M25 
între Dartford,în Kent și Thurrock,  
în Essex. 
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Schimbarea modului în  
care plătiți
Din 30 noiembrie 2014, în loc să vă opriți la  
bariere pentru a plăti taxa pentru trecere, veți  
plăti în avans sau până la miezul nopții din  
ziua următoare. 

Vor exista câteva moduri noi de plată. Cea mai 
ușoară și mai ieftină opțiune este un cont pentru 
plata anticipată și vă va oferi o reducere la  
fiecare trecere. Dacă administrați un parc auto,  
veți putea deschide un cont pentru parcul 
auto, așa încât să primiți reducere pentru toate 
vehiculele dumneavoastră.

Pregătiți-vă pentru Dart Charge  
și deschideți-vă acum un cont pentru plată anticipată. 

Online la  www.gov.uk/dart-charge sau 
sunați la 0300 300 0120 (Regatul Unit) 
sau +44 (0) 300 300 0120 (internațional).

Odată ce Dart Charge devine operațională, 
plata pentru treceri individuale poate fi făcută, 
de asemenea, online, prin telefon, la unitățile de 
vânzare cu amănuntul payzone sau prin poștă.

Când un vehicul traversează, camere pentru 
citirea numărului de înregistrare, lasere și cititoare 
de etichete vor identifica vehiculul pentru a vedea 
cât trebuie plătit. Apoi sistemul retrage banii din 
cont sau așteaptă să se facă plata.

Dacă nu se face plata până la miezul nopții din 
ziua următoare trecerii, șoferul sau compania va 
primi o notificare de amendă. Suntem serioși în 
combaterea evaziunii și vom folosi metode efective 
la nivel european de recuperare a datoriilor, 
metode ce au fost folosite anterior cu succes.

Îmbunătățirea aspectului rutier
La sfârșitul lunii noiembrie 2014, se vor demara 
lucrările de schimbare ale amplasamentului rutier. 
Acestea reprezintă lucrări rutiere semnificative 
și este de așteptat să aibe un impact asupra 
călătoriei d-voastră. Ele sunt planificate să  
reducă perturbările și vor continua până în 
primăvara anului 2015.

Pe perioada lucrărilor, se vor folosi limite de viteză 
și amplasamente rutiere temporare, pentru ca 
șoferii să urmeze instrucțiunile de pe semne.

Amplasamentul rutier vă va cere să stați în linia 
corectă a străzii, în conformitate cu înălțimea și 
greutatea vehiculului d-voastră, așa că vă rugăm 
să vă uitați după semnele noi și să le urmăriți 
direcționările. Dacă vă aflați în linia greșită, veți 
fi oprit și nu vi se va da voie să folosiți trecerea, 
până când nu vă aflați în linia corectă. De 
asemenea, dacă vă aflați în linia greșită, veți  
putea lua o amendă și puncte pe carnet. Vom  
oferi mai multe informații despre aceste schimbări 
în scurt timp.

Puteți afla mai multe informații despre Dart Charge 
la www.gov.uk/highways/dartford

Online
www.gov.uk/dart-charge

Telefon
+44 (0)300 300 0120

Scrieți
Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF
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Când va fi introdusă Dart Charge?
Dart Charge va fi introdusă la ora 0600, duminică, 30 noiembrie 2014.

Cum voi plăti?
Puteți plăti online, prin telefon, la unitățile pentru vânzarea cu amănuntul care 
afișează semnul payzone sau prin poștă. Puteți plăti Dart Charge în avans 
sau până la miezul nopții din ziua următoare trecerii.

Ce se întâmplă dacă nu plătesc?
Dacă nu plătiți până la miezul nopții din ziua următoare trecerii, veți primi o 
amendă de £70. Dispunem de amenzi și sancționări eficiente care se aplică 
pe teritoriul Europei.

Dart Charge acoperă alte tarife și taxe?
Nu. Dart Charge acoperă doar folosirea trecerii Dartford Crossing. Trebuie să 
continuați să plătiți în mod normal alte tarife și taxe cum sunt HGV Levy sau 
London Congestion Charge.

Cât voi plăti?
Aceasta depinde de clasa autovehiculului și dacă aveți un cont pentru plată 
anticipată care vă va oferi o reducere la fiecare trecere. Tabelul de mai jos 
stabilește tarifele pentru trecere, aplicabile din 30 noiembrie 2014. 

Tarif actual
trecere din 30 noiembrie 2014

Tip
aautovehicul*

A
Motociclete

B

C

D
* 



De ce facem schimbările
Dartford Crossing reprezintă o verigă 
vitală de transport, folosită de aproximativ 
50 milioane de autovehicule pe an. 
Oprirea pentru a plăti cu numerar la 
bariere, cauzează întârzieri. Cu Dart 
Charge, șoferii vor plăti în avans sau 
până la miezul nopții zilei următoare, 
eliminând nevoia de a se opri și de a plăti 
la bariere. Aceasta va ușura aglomerația 
și va accelera călătoriile tuturor.

Cum vom comunica
Vom emite buletine informative în mod 
regulat în legătură cu Dart Charge și noile 
schimbări ale aspectului rutier care au loc 
la Dartford Crossing.
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Abonați-vă pentru actualizări online  
www.gov.uk/highways/dartford

http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.facebook.com/dartcharge
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