
Pentru standardul minim legal de conducere în Anglia: www.gov.uk/guidance/the-highway-code
Pentru ajutor, sunați Highways England la 0300 123 5000. În caz de urgență sunați la 999

Documentele de transport de care veți avea nevoie 
Trebuie să dețineți documentele corecte pentru intrarea în Marea Britanie cu vehiculul dvs. și încărcătura 
acestuia. Verificați cu autoritățile din țara dvs. natală. Pentru informații despre noile reguli vizitați www.gov.uk 
și căutați “new rules 2021”.

Verificările care sunt necesare înainte de a porni la drum 
www.gov.uk/guidance/carry-out-daily-heavy-goods-vehicle-hgv-walkaround-checks

Limitele de viteză pe străzile din Anglia, în mile pe oră (MPH)
Limită de viteză la nivel național www.gov.uk/speed-limits

Înălțime GreutateLățime
Siguranță

Conversia vitezei 

Conversia înălțimii

Picioare – inci
16`5" 14`9" 13`1" 11`6"

Metri
5.0m 4.5m 4.0m 3.5m

48 64 80 96 11232KPH

3020 40 50 60 70MPH

Insurance

GREEN
CARD

UK Levies 
Prepaid

€
Driving Licence

Taxa de congestie

Achitarea taxei

Card verde

Prepaid

£ £
Prepaid

TOLL
Pre-achitare a costurilor de călătorie

Taxe de emisie

Carnet de conducere

Vehicule de transport 
marfă cu greutatea 
maximă încărcată de 
nu mai mult de 7,5 
tone.

Vehicule de transport 
marfă cu greutatea 
maximă încărcată de 
peste 7,5 tone, 
articulate sau cu 
remorcă.  

Carosabil cu
sens unic 

50
Zona 

intravilana 

30
Carosabil cu
doua sensuri 

60
Autostrada 

60

Carosabil cu
sens unic 

50
Zona 

intravilana 

30
Carosabil cu
doua sensuri 

60
Autostrada 

60
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Sensuri giratorii în Marea Britanie:
În sensurile giratorii conduceți în sensul 
acelor de ceasornic, oferind prioritate
de dreapta.

Luați o pauză: Amintiți-vă să 
faceți pauze suficiente, vizitați: 
www.gov.uk/drivers-hours/
eu-rules

Fiți atenți la unghiurile 
moarte: Scanați acest cod 
QR pentru un ghid rapid de 
referință

Parcați unde este permis: În locuri 
sigure precum zonele de refugiu rezervate 
depanării. Nu parcați pe o bandă de 
intrare/ieșire de pe autostradă sau 
într-un refugiu de urgență. 

Pentru standardul minim legal de conducere în Anglia: www.gov.uk/guidance/the-highway-code
Pentru ajutor, sunați Highways England la 0300 123 5000. În caz de urgență sunați la 999

Folosiți o zonă de urgență dacă puteți 
ajunge în siguranță la una sau folosiți 

banda de urgență, în cazul în care există una. 
Porniți luminile de avertizare și alte lumini cum sunt 
luminile de ceață sau luminile laterale. Nu scoateți 
triunghiul de avertizare

Ieșiți din vehicul pe partea stângă dacă e 
posibil și stați în spatele barierei de impact.

Sunați la Highways England 
folosind telefonul gratuit pus la 

dispoziție. Alternativ, folosiți un telefon mobil și 
sunați la 0300 123 5000. Folosiți stâlpii de marcaj 
pentru a vă putea identifica locația.

Stați în permanență departe de vehicul
și de trafic și contactați service-ul

dvs. auto.2
4

1 3

Autostrăzi cu 
o bandă de 
urgență

2

4
3

1

Semn pentru
localizarea

conducătorului auto

Stâlpi de
marcaj 

85
0

85
0

2
3 4

1
Semn pentru
localizarea

conducătorului auto

Stâlpi de
marcaj 

85
0

85
0

Autostrăzi cu 
zone de 
urgență

Autostrăzi cu 
zone de 
urgență

Defecțiuni și recuperare 
Cele mai multe defecțiuni se pot preveni. Verificațivă vehiculul înainte de a călători și păstrați detaliile 
service-ului auto cu dvs. În cazul în care vehiculul dvs. se defectează sau pare a avea probleme, încercați 
întotdeauna să ieșiți repede de pe autostradă. Dacă ieșirea nu este posibilă, trebuie să urmați acești pași:

În cazul în care nu puteți ieși în siguranță din vehicul, nu există un loc sigur pentru a aștepta sau simțiți că vă 
este pusă viața în pericol, porniți luminile de avertizare și rămâneți în vehicul cu centura de siguranță aplicată. 
Dacă aveți un telefon mobil, sunați imediat Poliția la “999”.
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Înregistrați-vă cu Traffic England pentru informații despre lucrările rutiere 
www.trafficengland.com. Ofițerii noștri rutieri sprijină utilizatorii de drumuri și îi păstrează în 
siguranță. Atunci când vi se solicită, trebuie să vă conformați instrucțiunilor acestora. 

Informații despre trafic 

Zona de urgență 
A se folosi numai 
pentru urgențe 

Conduceți pe partea stângă și depășiți numai pe partea dreaptă 

VEHICULELE DE TRANSPORT MARFĂ MAI MARI DE 7,5T NU SUNT PERMISE PE LINIA 
EXTERNĂ A STRĂZILOR CU MAI MULT DE DOUĂ BENZI ACTIVE DE CIRCULAȚIE 

Dimensiuni reduse 

Fiți în siguranță pe străzile noastre 
Pentru mai multe informații vizitați www.gov.uk/guidance/how-to-drive-on-a-smart-motorway

Pentru standardul minim legal de conducere în Anglia: www.gov.uk/guidance/the-highway-code
Pentru ajutor, sunați Highways England la 0300 123 5000. În caz de urgență sunați la 999

Păstrați distanța între vehicule

UN SEMN ROȘU X ÎNSEAMNĂ CĂ BANDA 
DE CIRCULAȚIE ESTE ÎNCHISĂ 

NU FOLOSIȚI
o bandă de 

circulație când 
este afișat 

semnul X roșu 

Dimensiuni reduse 
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Sistem de gestionare a traficului în Kent - Operațiunea Brock

https://highwaysengland.co.uk/our-work/south-east/m20-junction-8-to-9-moveable-barrier/

În cazul întreruperii serviciilor pe teritoriul Canalului Mânecii, se poate 
implementa o nouă barieră mobilă din beton folosind un vehicul specializat. 
Tehnologia este concepută pentru a asigura că autostrada M20 din Kent 
este menținută deschisă în momente de întrerupere, permițând totodată 
autostrăzii să își păstreze trei benzi, o bandă de urgență și limite de viteză 
de 70 mph în ambele sensuri de circulație, în condiții normale de trafic. 
Acest lucru va asigura că mărfurile pot continua să circule înspre și dinspre 
Regatul Unit al Marii Britanii.Pentru informații despre bariera mobilă de pe 
M20, accesați website-ul


