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Buletin Dart Charge
Dartford Crossing – un  nou sistem 

de siguranță a traficului rutier
Informații importante pentru șoferii vehiculelor de mărfuri  

și operatorii de flotă
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Dacă călătoriți spre Regatul Unit și planificați 
să folosiți trecerea Dartford Crossing în Anglia, 
atunci trebuie să știți că la mijlocul lunii iunie 
va intra în vigoare un nou sistem de siguranță 
a traficului rutier pe șoseaua spre Nord, la 
apropierea de tunele.

Șoferii vehiculelor mari sau a vehiculelor care 
transportă încărcături periculoase trebuie să se 
conformeze cu noile măsuri de siguranță, ori 
vor fi opriți și li se va întârzia călătoria. Ar putea 
primi, de asemenea, o amendă.

Aceste schimbări vin ca urmare a introducerii 
Dart Charge, noua modalitate de plată a taxei de 
trecere. Dart Charge este plătită în avans, sau 
până la miezul nopții din ziua de după trecere. 

Dartford Crossing face legătura pe autostrada 
M25 dintre Dartford în Kent și Thurrock 
în Essex. Traversează Râul Tamisa (River 
Thames), la Estul Londrei. 

Noul sistem de siguranță a 
traficului rutier 
Noul sistem de siguranță a traficului rutier va preveni ca 
vehiculele supradimensionate, care reprezintă un risc 
împotriva siguranței, să folosească tunelele. De asemenea, 
va identifica vehiculele periculoase care necesită escortare 
și va opri vehiculele din a intra în tunele în eventualitatea 
unui incident.

Anterior, vehiculele supradimensionate erau oprite la 
cabinele de plată, dar ca parte integrantă a noului sistem 
de plată, aceste cabine au fost eliminate. Noul sistem de 

siguranță a  traficului rutier va îndeplini acest rol important 
de asigurare că Dartford Crossing va rămâne în siguranță 
pentru șoferi. 

Există semne clare la trecere, care explică restricțiile și care 
îndrumă șoferii vehiculelor supradimensionate sau cei care 
transportă încărcături periculoase pe ce rută sau bandă de 
circulație să se deplaseze.

Dacă nu se conformează, noul sistem de siguranță a 
traficului rutier va identifica aceste vehicule și va trage 
o serie de semnale de circulație și bariere care vor opri 
vehicului în siguranță și îl va extrage cât de repede posibil.  

Noul sistem de siguranță a traficului rutier la Dartford Crossing în Anglia

Pentru a vizualiza cum 
funcționează sistemul (valabil 
numai în limba engleză) vă rugăm 
să accesați youtube.com

Online
www.gov.uk/dart-charge

Telefon
+44 (0)300 300 0120

Scrieți
Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF



Prohibited vehicles follow 

Dartford tunnels 112 miles ahead

5m
4.8m 4.8m

to 5m

Apropierea de 
joncțiunea 1a când 
călătoriți spre Nord 
pe A282

Online
www.gov.uk/dart-charge

Telefon
+44 (0)300 300 0120

Scrieți
Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Semn de restricționare a trecerii

4,8m sau 
mai puțin, 

folosiți 
orice bandă

Peste 4,8m 
sau sub 

5m, folosiți 
benzile  
3 și 4

Peste 5m, 
părăsiți la 

J1a

Sfaturi pentru șoferii vehiculelor 
supradimensionate
Există o nouă aliniere rutieră la Dartford Crossing.Dacă 
conduceți un vehicul supradimensionat când călătoriți în 
partea de Nord spre tunele, trebuie să circulați în banda 
corectă după joncțiunea 2 și înainte de joncțiunea 1a. 

Restricții de înălțime: 
• 4,8m pentru benzile 1 și 2 (benzile din partea 

stângă)
• 5,0m pentru benzile 3 și 4 (benzile din partea 

dreaptă)
Dacă vă aflați în banda greșită, veți fi oprit și escortat în 
afara carosabilului. Ați mai putea primi și o amendă.
Dacă înălțimea vehiculului dumneavoastră este mai mică 
de 5m, veți fi direcționat să vă întoarceți la joncțiunea 1b 
pentru a vă re-apropia de banda corectă. Vehiculele peste 
4,8m nu se mai pot alătura la joncțiunea 1a, carosabilului 
care duce spre tunele.
Dacă conduceți un vehicul mai înalt de 5m, nu trebuie să 
încercați folosirea tunelelor ci ar trebui să folosiți o rută 

diferită. Dacă conduceți un vehicul mai lat de 2,75m, sau 
mai lung de 18,75m, trebuie să ieșiți la joncțiunea 1a și să 
urmăriți simbolul “romb gol (hollow diamond)” către zona 
de organizare a vehiculelor, pentru a fi verificat înainte de 
a trece prin tunele.

Sfaturi pentru șoferii mărfurilor 
periculoase
Vehiculele care transportă mărfuri periculoase sau 
încărcături anormale trebuie încă să raporteze zonei de 
organizare pentru a fi verifcate înainte de a intra în tunele. 
Vă rugăm să ieșiți la joncțiunea 1a și să urmăriți simbolul 

“romb gol” (hollow diamond) către zona de organizare a 
vehiculelor. Nerespectarea acestui fapt atrage după sine 
oprirea vehiculului dumneavoastră și ați putea fi amendat.

Sfaturi pentru toți șoferii
Toți șoferii trebuie să urmărească instrucțiunile semnelor 
rutiere, să își păstreze limitele de viteză, să fie atenți la 
semnele de trafic rutier și să fie pregătiți să oprească dacă 
se afișează o lumină roșie. 
Vor funcționa camere pentru detectarea vitezei medii 
și camere de sancționare cu infraroșu, pentru ca șoferii 
care depășesc limitele de viteză sau care conduc prin 
semaforul roșu să fie amendați.

• Semnele de pe podurile rulante de deasupra 
carosabilului vor afișa limitele de viteză

• Dacă o bandă este închisă circulației, se va afișa un 
simbol X roșu, iar șoferii nu trebuie să circule în acea 
bandă

• Informații despre siguranță vor fi oferite de semnele 
electronice la apropierea de sistemul de siguranță a 
traficului rutier

• Se vor folosi semnale de trafic pentru a opri vehiculele 
restricționate și mesaje electronice vor oferi instrucțiuni 
pentru șoferii acestor vehicule

• Toți șoferii trebuie să fie pregătiți să se oprească 
la semnalele roșii pentru a permite vehiculelor 
restricționate să fie direcționate să se îndepărteze de 
trecere

• Vor fi folosite barierele împreună cu semnalele rutiere, 
pentru a opri vehiculele. Dacă sunt opriți, șoferii trebuie 
să aștepte până când bariera s-a ridicat și este afișată 
o lumină verde, înainte de a porni.
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Dart Charge
Noi aranjamente de plată sunt acum în vigoare la Dartford 
Crossing.
Nu mai puteți plăti la bariere pentru a folosi trecerea. În 
schimb, trebuie să plătiți Dart Charge în avans sau până la 
mijlocul nopții din ziua următoare.
Puteți obține un discount la fiecare trecere prin deschiderea 
unui cont de pre-plată. Operatorii de flote pot înregistra până 
la 9.999 vehicule într-un cont. Dacă doriți să înregistrați mai 
mult de 50 vehicule, vă rugăm să sunați la centrul de contact 
pentru a primi asistență.
Alternativ, puteți să plătiți o singură dată online, prin telefon, la 
punctele de desfacere Payzone sau în avans la poștă. 
Dacă nu achitați, ați putea primi o notificare de penalizare de 
£70, (redusă la £35 dacă este plătită în 14 zile de la emitere). 
Luăm în serios combaterea evaziunii și lucrăm cu Agenția 
Europeană de Recuperare a Datoriilor (European Debt 
Recovery Agency) pentru a recupera de la șoferii din afara 
Regatului Unit orice taxe neplătite și sancțiunile associate 
acestora. 
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Sposoby kontaktu

www.gov.uk/dart-charge

Telefon
+44 (0) 300 300 0120

www.payzone.co.uk/  
Store-Locator

Scrieți 
Dart Charge Customer Services  
PO Box 842,  
Leeds LS1 9QF. 
Go online to download or call  
to request a payment form

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

http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.facebook.com/dartcharge
http://www.payzone.co.uk/Store-Locator
http://www.payzone.co.uk/Store-Locator
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