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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
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Dacă vă îndreptați spre Regatul Unit și 
planificați să treceți în Anglia prin Dartford 
Crossing, trebuie să știți că se schimbă 
configurația drumului și că există acum un 
nou mod de a plăti taxa de traversare.
Noul sistem de plată, numit Dart Charge, 
înseamnă că, în loc să vă opriți la bariere 
pentru a plăti taxa de traversare, trebuie să 
plătiți anticipat sau până nu mai târziu de 
miezul nopții în ziua după care ați traversat. 
Acest mod de plată face parte dintr-un plan 
pentru reducerea congestiei traficului și a 
timpului de călătorie. 
Acum că Dart Charge funcționează, au loc 
lucrări care să permită construcția unei noi 
configurații îmbunătățite a drumului. 
Dartford Crossing de pe A282 face legătura 
pe M25 între Dartford în Kent și Thurrock în 
Essex. 

Cum se plătește Dart Charge
Pentru majoritatea șoferilor cea mai bună opțiune este 
deschiderea unui cont Dart Charge cu plată anticipată. 
Operatorii de parcuri de mașini auto pot înregistra un număr 
de până la 9.999 de vehicule într-un singur cont, care 
oferă reduceri. Odată ce ați deschis contul nu trebuie să vă 
amintiți să plătiți la fiecare traversare, deoarece contul va 
putea avea credit în mod automat. 

Dacă doriți să înregistrați mai mult de 50 de vehicule, vă 
rugăm să telefonați la centrul de contact pentru a putea primi 
ajutor. S-au deschis deja aproape 7.000 de conturi în afara 
Regatului Unit, cu peste 70.000 de vehicule înregistrate, 
care pot astfel beneficia de o reducere la fiecare traversare 
efectuată.

temporară a drumului. Există acum patru benzi de circulație 
noi și nu există bariere la care să trebuiască să opriți.

Pe drumul care duce spre nord, când vă apropiați de tunelul 
Dartford, se află o nouă configurație temporară a drumului. 
Câteva din vechile bariere de plată sunt acum folosite pentru 
a opri vehiculele cu gabarit depășit să intre în tunel și pentru 
a se asigura că vehiculele care transportă bunuri periculoase 
sunt escortate în siguranță.

Bariera se va ridica de îndată ce se apropie vehiculul. Odată 
ce se va termina construcția noului sistem de gestionare 
a traficului, se vor îndepărta în totalitate vechile cabine și 
bariere de plată.

În timpul lucrărilor la drum, există limite temporare de viteză 
și configurații temporare ale drumului, așadar, vă rugăm să 
fiți atenți la semnele de circulație și să urmați instrucțiunile. 
Șoferii trebuie să fie deosebit de atenți atunci când conduc în 
această zonă aflată în lucru. 

Încadrați-vă pe banda pentru 
tunelul Dartford 
Când călătoriți spre nord către tunelul Dartford, trebuie să 
vă încadrați pe banda corectă cât mai curând posibil după 
ce ați trecut de intersecția 2. Aceasta din cauză că acum 
drumul se împarte în două, imediat după intersecția 1a. 

Trebuie să folosiți benzile 1 și 2 (benzile din stânga) pentru 
tunelul din vest (restricții de înălțime 4,8 m) și benzile 3 și 
4 (benzile din dreapta) pentru tunelul din est (restricții de 
înălțime 5,0 m).

Nu puteți să vă aflați în benzile 1 și 2 dacă vehiculul 
dumneavoastră are o înălțime mai mare de 4,8 m dar mai 
mică de 5,0 m – TREBUIE să folosiți benzile 3 și 4 și să 
folosiți tunelul din est. 

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.

Noi schimbări în configurația 
drumului
În prezent, pe drumul care duce spre sud, după ce ați 
traversat QEII Bridge, traficul urmează o nouă configurație 

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).

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

Care este înălțimea vehiculului 
dumneavoastră? Învățați regulile!
Restricția de înălțime pentru tunelul din vest 
este de 4,8 m și acesta trebuie accesat de pe 
benzile 1 și 2 (benzile din stânga). Restricția 
de înălțime pentru tunelul din est e de 5,0 m, 
acesta putând fi accesat de pe benzile 3 și 4 
(benzile din dreapta).

Dacă înălțimea vehiculului dumneavoastră 
este de 
• 4,8 m sau mai mică, atunci puteți folosi 

orice bandă și puteți trece prin orice tunel.
• Mai mare de 4,8 m dar mai mică de 5,0 m, 

atunci trebuie să folosiți benzile 3 și 4 și să 
treceți numai prin tunelul din est.

Dacă înălțimea este mai mare de 5,0 m, nu 
trebuie să încercați să folosiți tunelul Dartford. 
Vă rugăm să folosiți o rută alternativă.

Ce se întâmplă dacă sunt pe o 
bandă de circulație greșită?
Dacă sunteți pe o bandă de circulație greșită, când vă 
apropiați de tunelul Dartford veți fi oprit și nu vi se va permite 
să faceți traversarea. Acest lucru va duce la întârzierea 
călătoriei dumneavoastră precum și a traficului care se află 
în spatele dumneavoastră.

Nefolosirea corectă a benzilor de circulație poate avea drept 
consecință o “amendă pe loc”. Ofițerii de trafic se află acum 
la Dartfort Crossing și au început să ia măsuri împotriva 
șoferilor care folosesc benzile necorespunzătoare.

Odată ce ați fost oprit, veți fi direcționat în afara drumului. 
Dacă înălțimea vehiculului dumneavoastră este mai mică 
de 5,0 m, veți fi trimis înapoi la intersecția 1b, unde vi se va 
permite să intrați din nou pe drum și apoi să vă apropiați de 
tunel pe banda corectă.

Noi restricții la intersecția 1a
Li se interzice vehiculelor cu o înălțime mai mare de 4,8 m să 
folosească drumul de acces de la intersecția 1a nord pentru 
a accesa drumul spre tunelul Dartford. Aceasta din cauză că 
un vehicul care accesează drumul la intersecția 1a se poate 
încadra numai pe benzile 1 și 2 și trebuie să folosească 
tunelul din vest, care are restricții de înălțime de 4,8 m. 

Dacă vehiculul dumneavoastră are o înălțime mai mare de 
4,8 m dar mai mică de 5,0 m și încercați să folosiți drumul 
de acces spre nord de la intersecția 1a, atunci veți fi oprit și 
redirecționat înapoi la intersecția 1b. Veți putea apoi să vă 
apropiați de tunelul din est pe benzile de circulație 3 și 4.

Cum să evitați amenzile
Plata pentru traversare trebuie făcută anticipat, sau până la 
miezul nopții în ziua după care ați efectuat traversarea. Dacă 
nu faceți acest lucru, atunci proprietarul vehiculului va primi 
o înștiințare pentru o amendă de 70£ (redusă la 35£ dacă 
este plătită în termen de 14 zile de la data emiterii). Cel mai 
bun mod de a evita amenzile este să deschideți un cont Dart 
Charge cu plata anticipată și să vă asigurați că aveți credit.

Luăm foarte în serios evaziunea și deja lucrăm cu Agenția 
Europeană de Recuperare a Datoriilor pentru a recupera 
orice taxă de traversare neplătită de șoferii care nu sunt din 
Regatul Unit, precum și penalitățile aferente.

Îmbunătățirea timpului de 
călătorie
Datele sugerează că, de când s-a introdus Dart Charge, 
șoferii au văzut deja îmbunătățiri semnificative în durata 
călătoriei. Media timpului de călătorie între 7 dimineața și 7 
seara în primele două săptămâni ale lunii decembrie 2014 
a fost redusă cu nouă minute spre sud și cu patru minute 
spre nord, în comparație cu cele două săptămâni anterioare, 
înainte de a se introduce schimbările.

Șoferii trebuie încă să se aștepte la unele întârzieri ale 
călătoriei pe perioada cât se continuă lucrările la drum. 
Acestea sunt planificate astfel încât să se minimalizeze 
perturbările și se vor termina în primăvara anului 2015.

Odată ce noua configurație a drumului va fi gata, se vor 
vedea noi îmbunătățiri ale timpului de călătorie.

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
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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.

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

@DartCharge

www.facebook.com/dartcharge




