
TRANSPORTUL MĂRFURILOR
DINSPRE UE ÎNSPRE MAREA
BRITANIE
Aceste informații sunt destinate transportatorilor, intermediarilor și 
conducătorilor auto care utilizează traseele scurte de strâmtoare pentru 
a transporta mărfuri din UE în Marea Britanie

DE LA 1 IANUARIE 2022





PREGĂTIRI PENTRU EXPORTUL DIN UE
Asigurați-vă că ați finalizat toate procedurile de export pentru a ieși din UE.

PREGĂTIRI PENTRU IMPORTUL ÎN MAREA BRITANIE
Pentru a utiliza Serviciul de transport a 
vehiculelor de marfă (GVMS), trebuie:
	● să obțineți un număr EORI care începe cu 
literele „GB“ de la GOV.UK/eori

	● să vă creați un cont UK Government Gateway 
online și să vă înregistrați pentru GVMS (gov.
uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-
movement-service) folosind numărul EORI

	● să vă asigurați că șoferul are acces la 
programul self-serve al GVMS.

Înainte ca șoferul să ajungă la frontieră, 
trebuie:
	● să aibă un pașaport valabil pentru a intra în 
Marea Britanie

	● să aibă un cod de bare valabil al Referinței 
pentru transportul de mărfuri (GMR) pentru 
deplasare, în format hârtie sau pe telefon. 
Acesta va fi generat de GVMS și va începe cu 
„GMR“

	● să se asigure că șoferul știe cum să verifice în 
timpul traversării dacă a fost selectat pentru 
o inspecție vamală la o facilitatea de frontieră 
interioară din Regatul Unit (IBF), fie:
 – verificând online în contul Government 
Gateway/ GVMS, fie

 – verificând ecranele de afișare a informațiilor 
dacă utilizează Eurotunnel

	● să descarce serviciul digital Attend an IBF dacă 
are un telefon inteligent înainte de deplasare și 
să utilizeze serviciul în cazul în care trebuie să 
rezerve un interval orar pentru a se prezenta la 
IBF.

http://GOV.UK/eori
http://gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service
http://gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service
http://gov.uk/guidance/register-for-the-goods-vehicle-movement-service


Adăugați datele traversării 
preconizate și numărul de 
înmatriculare al vehiculului 

la GMR.

Ridicați Documentul de 
Însoțire a Tranzitului. Generați 

GMR-ul din GVMS.
SAU

Luați la dvs. numărul de referință 
de intrare la import (ERN) care 

v-a fost trimis de către declarant. 
Generați GMR-ul din GVMS.

Conduceți până la 
frontiera cu UE.

PREGĂTIRI PENTRU IMPORTUL ÎN MAREA BRITANIE

TRANZITUL

NON-TRANZIT

(ÎNAINTE DE A AJUNGE LA FRONTIERĂ)



Sosiți la 
frontiera cu 

UE. Asigurați-
vă că ați 

finalizat toate 
procedurile de 
export pentru a 

ieși din UE.

Furnizați GMR-ul 
transportatorului (sau 

încărcați-l în avans dacă 
utilizați Permisul de 

frontieră Eurotunnel).

Nu veți putea continua 
deplasarea dacă GMR-

ul este invalid sau 
incorect.

Poliția de frontieră 
va efectua verificări, 
incluzând controale 
ale pașapoartelor. 

Puteți utiliza o carte 
de identitate numai 
dacă aveți statutul 
de rezident (settled 
sau pre-settled) în 

baza programului de 
înregistrare a noului 

statut de rezident 
pentru cetățenii UE.

Conducătorul auto 
trebuie să verifice 
statutul utilizând 
programul self-
serve al GVMS 

pentru a afla dacă 
trebuie să se 

prezinte la un IBF 
sau să continue 
deplasarea spre 

destinație.

CÂND AJUNGEȚI LA FRONTIERA CU UE

LA FRONTIERĂ ÎN TIMPUL TRAVERSĂRII

(LA CHECK-IN-UL DE PE FERIBOT SAU LA PITSTOP-UL
EUROTUNNEL)



1 2 3

4 5 6 7

Indicatoarele rutiere vă vor 
direcționa către facilitatea 

de frontieră interioară. 
Aplicația vă va arăta dacă 
sunt disponibile locuri de 

parcare.

Ofițerii însărcinați 
cu securitatea vor 
efectua o inspecție 
vizuală a vehiculului 
dvs. la punctul de 

control de la intrare.

Prezentați 
documentele la 

recepție.

Camerele ANPR vor înregistra 
intrarea. Ofițerii însărcinați cu 
gestionarea traficului vă vor 

întâmpina la sosire.

Veți fi direcționat către 
un loc de parcare 

vacant.

Deplasarea de la 
facilitatea de frontieră 
interioară la destinație.

Deplasarea de la port/ 
terminalul Eurotunnel 

la o facilitate de 
frontieră interioară.

DIN MAREA BRITANIE
SOSIREA LA FACILITATEA DE FRONTIERĂ INTERIOARĂ



Recomandări:
 folosiți codul QR din serviciul digital Attend an 
IBF și linkul de pe verso

 includeți datele de contact în cazul oricăror 
probleme cu documentele astfel încât 
intermediarul să poată fi contactat direct

 prezentați-vă la un IBF dacă:
• vi s-a spus că încărcătura transportată a fost 

selectată pentru o inspecție vamală

• trebuie să vă supuneți formalităților de 
asigurare a conformității aferente Carnetului 
ATA/Carnetului TIR/CITES

• trebuie să finalizați formalitățile de tranzit 
pentru biroul de destinație.

Interdicții:
 nu vă prezentați la IBF dacă nu este necesar

 nu utilizați facilitatea IBF ca zonă de odihnă

 nu plecați de la IBF până când toate 
documentele relevante nu au fost pregătite, 
inclusiv orice licențe obținute și permisiuni 
acordate.

RECOMANDĂRI ȘI INTERDICȚII LA IBF



LUAȚI MĂSURI ACUM
FIȚI GATA LA TIMP

Scanați acest cod QR pentru a descărca

www.gov.uk/guidance/tell-hmrc-that-
youre-going-to-be-attending-an-inland-

border-facility#before-you-start

APLICAȚIA ATTEND AN IBF

http://www.gov.uk/guidance/tell-hmrc-that-youre-going-to-be-attending-an-inland-border-facility#before-you-start
http://www.gov.uk/guidance/tell-hmrc-that-youre-going-to-be-attending-an-inland-border-facility#before-you-start
http://www.gov.uk/guidance/tell-hmrc-that-youre-going-to-be-attending-an-inland-border-facility#before-you-start

