Condusul in UK
AI CARNET DE CONDUCERE ROMANESC
SI VREI SA CONDUCI IN UK?
In Marea Britanie aveti dreptul sa circulati in baza
permisului romanesc pentru o perioada de maxim 12
luni. Daca intentionati sa ramaneti in Marea Britanie
mai mult decat atat, este necesar sa obtineti permisul
de conducere britanic. Datorita faptului ca Romania
este membra UE, nu este necesar sa sustineti examene
pentru obtinerea permisului de conducere.
Obtinerea permisului de conducere
britanic de catre romanii care au un
permis de conducere romanesc
Permisul romanesc poate ﬁ schimbat cu
cel britanic, insa permisul romanesc va ﬁ
retinut. Taxa de schimbare a permisului de
conducere este de £45.
Acte necesare schimbarii permisului de
conducere:
 formularul D1 (se obtine de la oﬁciile
postale) completat- Nu uitati sa atasati
poza!
 pasaportul sau cartea de identitate in
original
 cec sau postal order in valoare de £45
 permisul de conducere romanesc
Obtinerea primului permis de
conducere in UK
Pentru a putea conduce, incluzand orele
de condus din cadrul scolii de conducere,
trebuie sa obtineti permisul de conducere
temporar “Provisional Driving Licence”.
Acest permis este eliberat de catre DVLA.
Pentru obtinerea acestui permis trebuie sa
trimiteti la adresa DVLA Swansea, SA99
1AD, urmatoarele documente:
 formularul D1 completat - Nu uitati sa
atasati poza!
 pasaportul sau cartea de identitate in
original

 un cec sau postal order in valoare de
£45
Durata de asteptare pentru primirea
permisului de conducere este de maxim trei
saptamani. Acest permis are o valabilitate
de doi ani si va va permite sa conduceti o
masina daca sunteti insotit de o persoana
care detine un permis de conducere
britanic. Dupa obtinerea acestui permis
trebuie sa va pregatiti pentru sustinerea
examenului de teorie. Aceste examene
vor ﬁ sustinute local. Programarile pentru
testul teoretic pot ﬁ facute online http://
www.dsa.gov.uk sau telefonic la numarul
0870 0101 372.
Dupa promovarea examenului veti primi un
certiﬁcat de care veti avea nevoie pentru
a sustine examenul practic. Programarile
se fac online sau telefonic la numarul de
telefon mentionat.
LOG BOOK Certiﬁcatul de
inmatriculare al masinii:
La achizitionarea masinii este necesar
sa completati si sa semnati impreuna cu
vanzatorul masinii sectiunile speciﬁce
vanzarii in certiﬁcatul de inregistrare al
masinii, V5. O parte din acest certiﬁcat va
ﬁ trimis de catre vanzator catre DVLA. Ca
dovada a cumpararii masinii, dumneavoastra
veti pastra o alta parte a acestui certiﬁcat
(Green Piece). In acest caz nu se percepe
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o taxa pentru obtinerea certiﬁcatului de
inmatriculare al masinii. Noul certiﬁcat,
pe care veti ﬁ trecut ca noul proprietar
al masinii va ﬁ expediat de catre DVLA
pe adresa dumneavoastra in maxim doua
saptamani de la data cumpararii. In cazul
in care va decideti sa cumparati o masina,
dar vanzatorul nu detine un certifcat de
inmatriculare pentru aceasta, trebuie sa
ﬁti prudent. Puteti solicita un certiﬁcat
de inmatriculare al masinii pe numele
dumneavoastra completand formularul
V62. Acest formular se poate obtine de la
orice oﬁciu postal sau sediu local al DVLA.
Costul inmatricularii masinii este in acest
caz de £25, platibil prin cec sau postal
order catre DVLA, Swansea.
CE TREBUIE SA STITI DESPRE
SOFATUL IN MAREA BRITANIE:
1. Pentru a conduce un autovehicul in
UK, trebuie sa aveti cel putin 17 ani.
Este ilegal sa conduceti un autovehicul
fara a avea un permis de conducere
valabil. Daca aveti permis de conducere
romanesc, puteti conduce legal in baza
acestuia pentru o perioada de maxim 12
luni de la data primei intrari in UK. Inainte
de terminarea acestei perioade trebuie sa
aplicati pentru schimbarea permisului de
conducere romanesc in permis britanic.
Obtinerea permisului britanic in acest caz
nu necesita ca dumneavoastra sa sustineti
un examen de conducere. Formularul de
schimbare a permisului se poate obtine
gratuit de la orice oﬁciu postal.
In cazul in care nu ati avut niciodata un
permis de conducere, trebuie sa obtineti
permisul temporar de conducere,
(Provisional Driving Licence), in baza caruia
aveti voie sa conduceti doar daca:
 Sunteti supervizat de o persoana de
peste 21 de ani care are un permis de
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conducere nelimitat valabil in UK de cel
putin trei ani
 Aveti numere rosii cu “L” in fata si in
spatele vehiculului, care sa arate ca sunteti
incepator
 Nu conduceti pe autostrada
 Nu tractati nici un tip de remorca in
spatele vehiculului dumneavoastra
 Prezentati permisul de conducere
oﬁterului de politie atunci cand vi se
solicita. Daca nu il puteti prezenta imediat,
trebuie sa il prezentati cat mai curand cu
putinta intr-un termen de maxim sapte zile
la o sectie de politie.
Neconformarea reprezinta o contraventie.
2. Trebuie sa aveti asigurare.
Orice persoana care conduce un vehicul
pe strada este obligata prin lege sa ﬁe
asigurata pentru “riscuri terte” (Third
Party). Asigurarea va protejeaza ﬁnanciar
in cazul in care sunteti implicati intr-un
accident rutier.
Firma dumneavastra de asigurari se va
ocupa de orice plangere facuta impotriva
dumneavoastra.

3. Vehiculul dumneavoastra trebuie
sa aiba un certiﬁcat de inspectie
tehnica (MOT). Fiecare vehicul cu varsta
de peste 3 ani trebuie examinat de catre
un inspector autorizat si trebuie sa ii ﬁe
emis un certiﬁcat de inspectie (certiﬁcat
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MOT), care este valabil 12 luni. Certiﬁcatul
trebuie innoit la ﬁecare 12 luni si poate
ﬁ emis doar de catre garajele autorizate.
Acesta trebuie reinnoit cu cateva zile
inainte de expirare. Noile certiﬁcate MOT
sunt computerizate, datele inscrise ﬁind
centralizate la DVLA.
4.Trebuie sa aveti vinieta (Road Tax)
Daca detineti o masina, trebuie sa o
inregistrati la Driver and Vehicle Licensing
Agency (Agentia de Licentiere a Soferilor si
Vehiculelor) (DVLA) si sa va procurati taxa
de drum. Taxa de drum poate ﬁ cumparata
de la orice oﬁciu postal. Pentru obtinere,
aveti nevoie de: actul de inmatriculare al
masinii, asigurare auto, MOT. Taxa de drum
o puteti obtine pentru o perioada de sase
luni sau doisprezece luni, preturile variind
in functie de anul de inregistrare al masinii
si capacitatea cilindrica a acesteia. Este
ilegal sa conduceti o masina care nu are
taxa achitata. Sunteti de asemenea obligat
prin lege, sa aﬁsati discul de Road Tax in
parbrizul masinii, de obicei pe partea
stanga.
5. Trebuie sa purtati intotdeauna
centura de siguranta.
Conform legii, soferul si toti pasagerii
trebuie sa poarte centuri de siguranta sau
sa foloseasca centura corespunzatoare
pentru copii. Orice copil de pana la 135 cm
inaltime sau 12 ani (care intervine prima)
trebuie sa foloseasca o centura pentru
copii.
CE ESTE TAXA DE CONGESTIE?
Noua taxa de congestie introdusa in Londra
starneste multa confuzie. Aceasta este
rezultatul incercarii primariei londoneze
de a descongestiona centrul capitalei si
de a imbunatati conditiile de traﬁc. Acum

chiar si faimoasele autobuze rosii ajung la
timp!
La inceputul secolului XXI aglomeratia
in capitala a ajuns sa ﬁe scapata de sub
control. Soferii isi petreceau 50% din timp
in blocajele de traﬁc din centrul Londrei si
s-a estimat o pierdere in valoare de £2 £4 milioane saptamanal.

Taxa se aplica numai in timpul saptamanii.
Conducatorii de autovehicule care intra in
zona centrala a Londrei intre orele 07:00
– 18:30 trebuie sa plateasca £5 pe zi. Taxa
urca la £10 daca nu a fost platita dupa orele
22:00. Zonele taxabile sunt marcate cu un
“C” mare pictat pe carosabil.
In jur de 230 de camere video
supravegheaza zona inregistrand numarul
masinii si veriﬁcand in baza de date daca
soferul a platit taxa.
Conducatorii auto care nu au platit taxa
pana la miezul noptii vor ﬁ amendati cu
£80. Amenda urca pana la £120 in cazul
celor care nu platesc in 28 de zile.
Plata se poate face online la cclondon.com,
telefonic la 0845 900 1234, in anumite
ateliere auto si standuri de ziare. Platiti
in avans sau in aceeasi zi! Scutiti-va de
neplaceri zilnice si platiti in avans pe toata
perioada sederii. Soferii inregistrati au
posibilitatea sa plateasca rapid printr-un
mesaj scris.
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