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Buletin Dart Charge
Schimbări puse acum în funcțiune la 

Dartford Crossing –
informații importante pentru șoferii de autovehicule mari și 

operatorii de parcuri auto

Safe roads, reliable journeys, informed travellers

An executive agency of the Department for Transport
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În cazul în care conduceți spre Marea 
Britanie și planificați să traversați 
Dartford Crossing în Anglia, atunci 
trebuie să știți că s-a demarat o nouă 
formă de a plăti taxa de trecere.

Noul sistem de plată, numit Dart Charge, 
înseamnă că, în loc să vă opriți la bariere 
pentru a plăti taxa de trecere, va trebui să 
plătiți în avans sau până la miezul nopții 
din ziua următoare călătoriei d-voastră. 

Acum că Dart Charge este pusă în 
funcțiune, s-au demarat lucrările rutiere 
pentru a permite construirea unui nou 
aspect rutier. 

Dartford Crossing de pe A282 face 
legătura pe M25 între Dartford în Kent și 
Thurrock în Essex. 

Noi modalități de plată
Pentru cei mai mulți dintre șoferi, cea mai bună 
opțiune este să deschidă un cont Dart Charge 
pentru plată anticipată. Operatorii de parcuri 
auto pot înregistra într-un cont până la 9.999 
autovehicule, acesta oferindu-le o reducere. Odată 
înființat, nu trebuie să vă reamintiți să plătiți de 
fiecare dată când traversați, întrucât contul poate fi 
păstrat cu credit în mod automat. 

Dacă doriți să înregistrați mai mult de cincizeci 
de autovehicule, vă rugăm să sunați la centrul de 
contact pentru a vi se oferi asistență. În Europa, 
operatorii de parcuri auto au deschis conturi cu 
succes pe care deja le folosesc. 

Cum funcționează noul sistem?
Când un autovehicul traversează, camere de citire 
a numărului de înmatriculare, lasere și cititoare de 
tag-uri, poziționate pe noile poduri suspendate, 
vor identifica autovehiculul pentru a vedea cât de 
mult trebuie să plătească. După aceea, sistemul 
extrage banii din cont sau așteaptă primirea 
plății. Echipamentul vechi de lângă cabine nu mai 
funcționează. 

Dacă nu se face plata până la miezul nopții din 
ziua următoare traversării, șoferul sau compania 
va primi o înștiințare de plată a unei amenzi de 
70£ (redusă la 35£ dacă este plătită în termen de 
14 zile de la emitere). Dacă înștiințarea de plată 
a amenzii rămâne neachitată după 28 zile, se va 
emite un certificat de amendă de 105£.

Abordăm foarte serios evaziunea și colaborăm 
cu Agenția Europeană de Recuperare a Datoriilor 
pentru a recupera orice taxe de trecere neplătite 
de șoferii din afara Marii Britanii, precum și 
penalitățile aferente. 

Deschideți acum un cont 
Dart Charge pentru plată 
anticipată. 
Online la www.gov.uk/dart-charge sau la 
telefon 0300 300 0120 (Marea Britanie) 
sau +44 (0) 300 300 0120 (internațional).

Se pot face și plăți unice online, prin telefon, la 
magazinele de desfacere cu amănuntul Payzone 
sau în avans prin poștă. Spre deosebire de contul 
pentru plată anticipată, nu veți primi reducere. 

Între orele 22:00 și 06:00, se poate încă folosi 
gratuit Dartford Crossing. 

Online
 www.gov.uk/dart-charge

Telefon
+44 (0)300 300 0120

Scrieți
Dart Charge Customer Service

PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Modalități de
contactare



4.8m or less.
Use lanes
1 and 2

Over 4.8m.
Under 5m.
Use lanes
3 and 4

Alegeți banda de circulație 
corectă pentru tunelul Dartford.
Când călătoriți spre nord înspre tunelul 
Dartford, restricțiile de înălțime sunt 
4,8m pentru tunelul vestic, accesat de 
benzile de circulație 1 și 2 (benzile din 
partea stângă), și 5,0m pentru tunelul 
estic, accesat de benzile de circulație 3 
și 4 (benzile din partea dreaptă). 

Se va construi o nouă barieră de 
beton între benzi, ceea ce înseamnă 
că autovehiculele nu vor putea trece 
din benzile 1 și 2 în benzile 3 și 4, 
după joncțiunea 1a de pe M25. Acest 
fapt necesită ca șoferii să folosească 
banda corectă de circulație înainte de 
joncțiunea 1a – mai devreme decât 
până acum. 

Fiți atenți la noile semne. 
Pe perioada lucrărilor rutiere, sunt 
clar indicate prin semne limite de 
viteză temporare și trasee rutiere 
temporare, așadar, vă rugăm să urmați 
instrucțiunile. Șoferii trebuie să fie 
deosebit de atenți atunci când conduc 
prin zona unde se efectuează lucrări 
rutiere.

Odată ce s-au finalizat lucrările în 
primăvara anului următor, se vor simți 
pe deplin beneficiile sistemului și 
perioadele de călătorie vor fi reduse. 

Îmbunătățiri ale aspectului rutier
De pe șoseaua ce duce spre sud, după ce ați 
traversat podul QEII, au fost înlăturate un număr 
de cabine de plată iar traficul urmează, acum, un 
aspect rutier temporar. Există acum patru benzi 
de circulație noi și nu mai sunt bariere la care să 
vă opriți. 

Pe șoseaua ce duce spre nord, cum vă apropiați 
de tunelul Dartford, există un aspect rutier 
temporar. Nu au fost încă înlăturate vechile cabine 
de plată, dar nu mai sunt în funcțiune. Nu mai 
puteți plăti la Dartford Crossing. 

Barierele vor rămâne temporar pentru a preveni 
intrarea autovehiculelor supradimensionate în 
tunele și pentru a se asigura că autovehiculele 
pentru transportul de mărfuri periculoase pot fi 
escortate în siguranță. Bariera se va ridica de 
îndată ce autovehiculul d-voastră se va apropia 
de ea. Odată ce va fi construit un sistem nou de 
gestionare a traficului, vechile cabine de plată și 
barierele vor fi înlăturate complet. 

Restricții de înălțime
Noua restricție valabilă pe calea de acces la A282 
prin joncțiunea 1a, care duce spre nord, este de 
4,8m. Pentru autovehiculele mai înalte (dar mai 
joase de 5m) este semnalizată o diversiune către 
joncțiunea 1b.

Minimizarea perturbării traficului
Lucrările rutiere pentru construirea unui nou 
aspect rutier sunt semnificative. Șoferii ar trebui 
să se aștepte la un impact asupra călătoriei 
lor, în special pe șoseaua ce duce spre nord, 
dar acestea sunt planificate astfel încât să se 
minimizeze perturbările participanților la trafic. 

Online
 www.gov.uk/dart-charge

Telefon
+44 (0)300 300 0120

Scrieți
Dart Charge Customer Service

PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Modalități de
contactare



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.

Highways Agency Dorking Creative S140643 Rom

Abonați-vă pentru actualizări online  
www.gov.uk/highways/dartford

www.facebook.com/dartcharge

@DartCharge


