TEMA 12
RASPUNDEREA JURIDICA
Legea nr.307/2007 privind apărarea împotriva incendiilor
ART. 44
Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
I. cu amendă de la 100 lei la 500 lei:
a) nerespectarea de către primar, DIRECTOR sau conducătorul instituţiei a obligaţiilor de informare a
inspectoratului despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi mijloace proprii, a unui incendiu şi de transmitere a
raportului de intervenţie;
b) neasigurarea şi nepunerea în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în ajutor, de către DIRECTOR
sau conducătorul instituţiei, a mijloacelor tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi a echipamentelor de
protecţie specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii, precum şi a antidotului şi
medicamentelor pentru acordarea primului ajutor;
c) neconsemnarea de către persoanele fizice şi juridice în actele de transmitere temporară a dreptului de
folosinţă, precum şi de antrepriză a răspunderilor ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva
incendiilor;
d) necooperarea persoanelor fizice sau juridice care deţin părţi din acelaşi imobil în vederea asigurării
măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
II. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:
a) neanunţarea, prin orice mijloc, a serviciilor de urgenţă, a primarului sau a poliţiei de către persoana care
observă un incendiu şi, după caz, neluarea măsurilor, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea
incendiului;
b) neangajarea de către autorităţile administraţiei publice centrale şi celelalte organe centrale de
specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti, consiliile judeţene sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici care desfăşoară activităţi
cu risc de incendiu, prevăzuţi la art. 12 alin. (2), a cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
c) nerespectarea de către primar, DIRECTOR sau conducătorul instituţiei a obligaţiilor de încadrare a
serviciului de urgenţă voluntar sau privat cu personal atestat în condiţiile legii, de pregătire profesională şi
antrenare a acestuia pentru intervenţie;
d) nerespectarea de către primar a obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile art. 14 lit. j), k) şi
m) - o);
e) nerespectarea de către salariaţi a obligaţiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 22 lit. a), b), e) şi f);
f) nerespectarea de către cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor a obligaţiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. b), e), f) şi ale art. 27
alin. (1) lit. c) - e);
g) nerespectarea de către utilizator a obligaţiilor stabilite la art. 21 lit. d) şi e);
III. cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:
a) inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii,
culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru
limitarea şi stingerea acestora;
b) neîndeplinirea de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, consiliile locale şi persoanele juridice prevăzute la art. 8 a
obligaţiei de organizare a colaborării prin convenţii încheiate între părţi;
c) nerespectarea de către primar a obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile art. 14 lit. b), d) f) şi h);
d) neîndeplinirea de către ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate a
obligaţiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 18 lit. c) - e);
e) neîndeplinirea de către DIRECTOR sau conducătorul instituţiei a obligaţiilor pe care le are în
conformitate cu prevederile art. 19 lit. g), j), k) şi l);
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f) necunoaşterea şi nerespectarea de către utilizator a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite
de DIRECTOR, proprietar, producător sau importator, după caz;
g) neîndeplinirea de către salariaţi a obligaţiilor pe care le au potrivit dispoziţiilor art. 22 lit. c), d) şi g);
h) neîndeplinirea de către proiectanţi a obligaţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile art. 23 lit. d)
şi e);
i) nerespectarea de către executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii a
dispoziţiilor art. 24 lit. b) şi c);
j) neîndeplinirea de către cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării
împotriva incendiilor a obligaţiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) şi c) şi ale art. 27
alin. (1) lit. b) şi f);
IV. cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei:
a) neîndeplinirea de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin în situaţii de forţă majoră
determinate de incendii, prevăzute la art. 8;
b) neîndeplinirea de către primar a obligaţiilor pe care le are potrivit dispoziţiilor art. 14 lit. a), c) şi g);
c) neîndeplinirea de către ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate a
obligaţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) şi f);
d) neîndeplinirea de către DIRECTOR a obligaţiilor pe care le are în conformitate cu prevederile art. 19
lit. a), b), d) - f), i), o) şi q);
e) nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice utilizatoare a prevederilor art. 21 lit. b) şi c);
f) neîndeplinirea de către proiectanţi a obligaţiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 23 lit. a) - c);
g) nerealizarea de către executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii,
integral şi la timp, a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în proiecte, cu respectarea
condiţiilor de calitate prevăzute de lege;
h) începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi instalaţii tehnologice noi, dezvCaraș-Severinarea,
modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora fără
obţinerea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz;
i) nesolicitarea şi neobţinerea de către persoanele fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii
noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, de către beneficiarul investiţiei a avizelor şi/sau
autorizaţiilor prevăzute de prezenta lege;
j) neelaborarea de către ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate a
strategiilor sectoriale privind apărarea împotriva incendiilor în domeniul lor de competenţă şi neasigurarea
aplicării acestora;
k) efectuarea de lucrări de proiectare, montare, verificare, întreţinere, reparare a sistemelor şi instalaţiilor
de apărare împotriva incendiilor, de verificare, întreţinere, reparare a mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor şi de lucrări de ignifugare şi termoprotecţie de către persoane fizice şi juridice
neatestate;
l) emiterea de rapoarte de încercări la foc de către laboratoare neautorizate conform legii;
m) utilizarea şi comercializarea de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, necertificate
conform legii;
V. cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:
a) nerespectarea cerinţelor care au stat la baza eliberării avizului sau a autorizaţiei de securitate la
incendiu;
b) continuarea executării lucrărilor de construcţii sau funcţionarea ori utilizarea construcţiilor/amenajărilor
respective după anularea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu.
ART. 45
(1) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.
(2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori,
după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta lege, pentru
fiecare categorie de contravenţii.
(3) Contravenţiile la normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi sancţiunile contravenţionale se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
ART. 46
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 45 se fac de către personalul
inspecţiilor de prevenire a incendiilor, prevăzute la art. 40 alin. (2), precum şi de cel al altor organe abilitate
de lege.
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(2) Primarii constată şi sancţionează contravenţiile prevăzute la art. 44 pct. I lit. b), pct. III lit. a) şi e) şi
pct. IV lit. a).
(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 44 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2001, cu
modificările şi completările ulterioare
Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă
ART. 75
Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea juridică civilă, contravenţională sau penală, după
caz.
ART. 76
Constituie contravenţii la prevederile prezentei legi următoarele fapte:
a) neincluderea măsurilor de protecţie civilă în programele de dezvoltare economico-socială sau în
proiectele de buget;
b) neorganizarea serviciilor de urgenţă voluntare sau neasigurarea înzestrării şi a pregătirii profesionale a
acestora;
c) *** Abrogată
d) neasigurarea înştiinţării, avertizării, alarmării sau evacuării populaţiei în situaţii de protecţie civilă,
precum şi transmiterea neautorizată de mesaje de protecţie civilă;
e) neasigurarea identificării, a monitorizării şi a evaluării factorilor de risc generatori de evenimente
periculoase sau nestabilirea măsurilor de protecţie împotriva efectelor negative ale acestora;
f) neasigurarea înzestrării, a dotării şi a echipării cu mijloace tehnice de protecţie civilă, precum şi
nemenţinerea în stare de operativitate a acestora;
g) nesolicitarea avizelor, a acordurilor sau a autorizaţiilor privind protecţia civilă ori neîndeplinirea
măsurilor şi a condiţiilor prevăzute în acestea;
h) neelaborarea regulamentelor, a normelor, a metodologiilor şi a dispoziţiilor privind protecţia civilă;
i) neprevederea în documentele tehnico-economice ale investiţiilor a adăposturilor, a dotărilor şi a
măsurilor de utilitate publică privind protecţia civilă sau nerealizarea la termen a acestora;
j) nemenţinerea adăposturilor publice de protecţie civilă în bună stare de utilizare pe timpul situaţiilor
excepţionale, corespunzătoare destinaţiilor acestora;
k) neparticiparea la instruirile, exerciţiile şi aplicaţiile de pregătire privind protecţia civilă;
l) neîndeplinirea măsurilor de protecţie nucleară, biologică şi chimică a populaţiei;
m) neanunţarea sau neinformarea despre evenimentele periculoase produse sau privind măsurile de
protecţie civilă luate ori necesar a fi luate;
n) folosirea în alte scopuri a mijloacelor tehnice de protecţie civilă cu destinaţie publică;
o) interzicerea accesului personalului şi al mijloacelor tehnice ale serviciilor de urgenţă în scopul
îndeplinirii atribuţiilor legale specifice;
p) neconstituirea rezervelor de resurse tehnico-materiale necesare protecţiei civile, prevăzute în planurile
specifice;
q) neîndeplinirea funcţiilor de sprijin stabilite pe timpul situaţiilor de urgenţă;
r) accesul persoanelor neautorizate pe timpul situaţiilor de urgenţă în zonele afectate, interzise accesului şi
care sunt delimitate şi marcate corespunzător.
s) *** Abrogată
t) *** Abrogată
ART. 77
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 76 se sancţionează cu amendă după cum urmează:
a) de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. k) şi m);
b) de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. c) şi g);
c) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. h), n), o), q), s) şi t);
d) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. a), b), d), i), j) şi p);
e) de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, faptele prevăzute la lit. e), f), l) şi r).
(2) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.
(3) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal
ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta lege,
pentru fiecare categorie de contravenţii.
ART. 78
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Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul serviciilor de urgenţă
profesioniste cu atribuţii de îndrumare, control, intervenţie şi constatare a încălcărilor legii în domeniul
protecţiei civile, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi
nominalizat de inspectorii-şefi, precum şi de către persoanele anume desemnate de către conducătorii
autorităţilor administraţiei publice cu atribuţii în domeniu.
ART. 79
Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările ulterioare

Hotarare nr. 537/2007din 06/06/2007privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele de
prevenire si stingere a incendiilor

Art. 1. - Constituie contravenţii la normele de prevenire si stingere a incendiilor următoarele fapte si se
sancţionează după cum urmează:
1. cu amenda de la 100 lei la 500 lei:
a) exploatarea instalaţiilor, echipamentelor si aparatelor electrice in condiţii in care se generează
supracurenţi sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depăşesc puterea nominala a
circuitelor, existentei contactelor imperfecte la conexiuni si legături, străpungerii ori lipsei izolaţiei la
îmbinări sau la capetele conductoarelor;
b) folosirea mijloacelor de iluminat electric, cum sunt lanternele, proiectoarele, lămpile de control si altele
asemenea, defecte ori neprotejate corespunzător, precum si a mijloacelor de iluminat cu flacăra, cum sunt
felinarele, lămpile, lumânările, faclele, chibriturile, brichetele si altele asemenea, in locuri care prezintă
pericol de incendiu sau explozie stabilite si marcate ca atare;
c) nesupravegherea copiilor de către persoanele in grija cărora se afla aceştia, daca prin aceasta s-a cauzat
producerea de incendii;
d) depozitarea cenuşii fierbinţi sau a jăraticului in alte locuri decât cele special amenajate, precum si
neluarea masurilor pentru stingerea acestora in condiţii de vânt;
e) păstrarea in locuinţe a carburanţilor sau a altor lichide inflamabile in cantităţi mai mari decât cele
admise prin reglementările tehnice, in ambalaje neconforme ori neetanşe, in locuri neventilate sau
neprotejate fata de sursele de căldura ori fata de razele solare;
f) accesul salariaţilor sau al altor persoane in spatii cu risc mare de incendiu, stabilite ca atare in scenariile
de securitate la incendiu, cu alt echipament tehnic si de lucru decât cel prevăzut in instrucţiunile specifice,
daca acesta poate genera explozii sau incendii;
g) neasigurarea masurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor in timpul in care activitatea
normala este întrerupta;
2. cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei:
a) exploatarea instalaţiilor si sistemelor de captare si scurgere la pământ a descărcărilor electrice
atmosferice, in alte condiţii decât cele prevăzute in reglementările tehnice;
b) folosirea sobelor si a altor mijloace de încălzire cu defecţiuni, improvizaţii sau in condiţii care nu
asigura protecţia la foc, potrivit reglementarilor tehnice, fata de materialele si substanţele combustibile din
spaţiul in care sunt utilizate;
c) neluarea masurilor pentru prevenirea producerii scânteilor electrostatice ori nemenţinerea in stare de
funcţionare sau la parametrii prevăzuţi de reglementările tehnice a instalaţiilor si sistemelor de captare si
scurgere la pământ a sarcinilor electrostatice;
d) nerespectarea masurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite prin reglementari specifice, la
colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau distrugerea deşeurilor, reziduurilor,
scurgerilor de lichide inflamabile si a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile;
e) lipsa planificării unor controale interne sau neexecutarea de controale interne periodice in scopul
depistării si cunoaşterii oricăror stări de pericol care pot favoriza producerea ori dezvCaraș-Severinarea
incendiilor;
f) neparticiparea salariaţilor la exerciţii sau la aplicaţii tactice de apărare împotriva incendiilor, organizate
potrivit dispoziţiilor legale;
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g) folosirea in spatii ori in locuri cu pericol de incendiu sau de explozie, stabilite si marcate ca atare, a
maşinilor, dispozitivelor, aparatelor, uneltelor ori a sculelor care pot produce scântei mecanice prin frecare,
lovire sau pe timpul funcţionarii;
h) folosirea autovehiculelor de transport sau a maşinilor si utilajelor agricole fără dispozitive ori site
parascântei, in situaţiile in care reglementările tehnice prevăd aceasta;
i) neexecutarea verificării, reparării si curăţării periodice, cel puţin o data pe an, a coşurilor pentru
evacuarea fumului, precum si nerealizarea elementelor de izolare termica a acestora;
j) neasigurarea masurilor de apărare împotriva incendiilor la folosirea focului deschis pe timpul
spectacolelor si concertelor, la restaurante, baruri, cluburi, discoteci sau altele asemenea;
k) fumatul in locurile cu pericol de incendiu, stabilite prin regulamente interne;
3. cu amenda de la 1.000 lei la 2.500 lei:
a) neelaborarea ori netransmiterea, la cererea inspectoratului pentru situaţii de urgenta judeţean sau al
municipiului Bucuresti, de către Directorul operatorului economic, de către conducătorul instituţiei ori, după
caz, de către primar a fisei obiectivului sau a localităţii, potrivit normelor generale de apărare împotriva
incendiilor;
b) neelaborarea, neaprobarea sau nedifuzarea deciziilor prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării
împotriva incendiilor, precum si a documentelor specifice, potrivit normelor generale de apărare împotriva
incendiilor;
c) neefectuarea, potrivit normelor de prevenire si stingere a incendiilor, a analizei capacităţii de apărare
împotriva incendiilor;
d) nerealizarea de către Directorul operatorului economic ori de către conducătorul instituţiei, potrivit
normelor generale de apărare împotriva incendiilor, a unui sistem operativ de observare si anunţare a
incendiului sau de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment;
e) lăsarea in funcţiune a sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor si echipamentelor tehnice, aparatelor,
maşinilor si utilajelor fără supraveghere, atunci când instrucţiunile de utilizare o interzic;
f) neasigurarea selectivităţii la scurtcircuit si la suprasarcina a elementelor de protecţie a instalaţiilor ori a
consumatorilor electrici prin înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie si a întrerupătoarelor automate cu
altele supradimensionate sau decalibrate;
g) păstrarea sau depozitarea produselor si substanţelor cu pericol de autoaprindere fără luarea masurilor de
control si de împiedicare a fenomenului de autoîncălzire ori de aprindere spontana;
h) depozitarea, amplasarea, păstrarea produselor, materialelor si substanţelor combustibile sau inflamabile
in apropierea surselor de căldura, fără a se asigura masurile de protecţie necesare evitării aprinderii acestora;
i) nestabilirea si nemarcarea de către persoanele in drept a locurilor in care sunt interzise utilizarea focului
deschis, efectuarea lucrărilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni cu pericol de incendiu;
j) nedelimitarea, nemarcarea si nedotarea locurilor special amenajate pentru fumat, in condiţiile legii;
k) depozitarea produselor si substanţelor cu pericol de incendiu in poduri, subsoluri, garaje sau case ale
scărilor din construcţii civile;
l) blocarea sau neîntreţinerea in bune condiţii a drumurilor, a platformelor si a cailor speciale de acces
pentru autospeciale, utilaje si alte mijloace, precum si pentru personalul de intervenţie in caz de incendiu;
m) blocarea accesului la instalaţiile, echipamentele, mijloacele si accesoriile de stingere a incendiilor;
n) neîntreţinerea de către cei in drept in buna stare de funcţionare a sistemelor de decomprimare sau de
etanşare la fum si gaze fierbinţi, precum si a elementelor de limitare a propagării focului ori de izolare
termica din compunerea construcţiilor si instalaţiilor;
o) nerealizarea tratării sau protejării, conform reglementarilor tehnice, a elementelor de construcţie si a
materialelor cu substanţe de termoprotecţie ori ignifuge, precum si executarea operaţiunilor respective de
către persoane neatestate sau utilizarea in acest scop de produse necertificate;
p) neefectuarea lucrărilor de întreţinere si de reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva
incendiilor, conform normelor tehnice specifice;
q) neafişarea şi neactualizarea, după caz, conform reglementarilor tehnice specifice, a planurilor de
intervenţie, a instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor, a planurilor de depozitare, precum si a
planurilor de evacuare in caz de incendiu;
r) arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor si a altor materiale combustibile, fără obţinerea
permisului de lucru cu foc si fără luarea masurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
s) amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis in condiţii si la distante care favorizează
propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii si alte vecinatăţi;
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t) reducerea dimensiunilor cailor de evacuare, încuierea ori blocarea uşilor sau a altor cai destinate
evacuării ori nefuncţionarea iluminatului de siguranţă;
u) nemontarea, deteriorarea sau neasigurarea vizibilităţii indicatoarelor de securitate la incendiu;
4. cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei:
a) exploatarea sau utilizarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor si echipamentelor tehnice, aparatelor,
maşinilor si utilajelor de orice categorie in condiţii care creează risc de incendiu, din cauza nerespectării
instrucţiunilor de funcţionare sau de apărare împotriva incendiilor;
b) folosirea mijloacelor prevăzute la lit. a) cu defecţiuni sau improvizaţii ori in condiţii care nu asigura
protecţia la foc fata de materialele si substanţele combustibile din spaţiul in care sunt utilizate;
c) neorganizarea de către Directorul operatorului economic sau de către conducătorul instituţiei ori
persoana responsabila a intervenţiei in caz de incendiu;
d) neadoptarea de către cei in drept a instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor la locul de munca;
e) nereglementarea de către persoanele abilitate a modului de execuţie a lucrărilor cu foc deschis;
f) executarea lucrărilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea lucrări in locuri in care acestea sunt
interzise prin reglementari tehnice sau prin dispoziţii interne, fără permis de lucru cu foc ori fără a fi
asigurate toate masurile si condiţiile menţionate in permisul de lucru cu foc;
g) introducerea sau utilizarea, în sălile aglomerate ori în incinte amenajate pentru activităţi cu public, a
produselor si substanţelor inflamabile sau a mijloacelor care pot produce incendii ori explozii, in alte condiţii
decât cele stabilite prin reglementările tehnice specifice;
h) nerespectarea instrucţiunilor care reglementează amplasarea, păstrarea si utilizarea gazelor naturale sau
a gazelor petroliere lichefiate;
i) neasigurarea punerii in aplicare a planurilor de intervenţie si de evacuare a persoanelor in caz de
incendiu, precum si neparticiparea la exerciţiile tactice de intervenţie, organizate potrivit dispoziţiilor legale;
j) efectuarea reparaţiilor la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, la instalaţiile de protecţie la
incendii ori la autospeciale si utilaje de intervenţie, fără luarea masurilor alternative de apărare împotriva
incendiilor;
k) neorganizarea si nedesfăşurarea de activităţi de instruire in domeniul apărării împotriva incendiilor cu
personalul angajat permanent ori temporar, precum si cu persoanele din afara operatorului economic sau
instituţiei care au acces in locuri cu risc de incendiu;
l) nerespectarea distantelor de securitate la incendiu ori neasigurarea unor masuri alternative la amplasarea
depozitelor de furaje si plante tehnice, pentru a împiedica propagarea incendiilor la vecinătăţi;
m) neîntocmirea registrului de control al sistemelor si instalaţiilor de semnalizare, alarmare, alertare,
limitare si stingere a incendiilor sau neprezentarea acestuia la solicitarea organului de control;
5. cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei:
a) scoaterea din funcţiune sau dezafectarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor in alte
situaţii decât cele admise de reglementările tehnice specifice ori neasigurarea funcţionarii acestora la
parametrii proiectaţi;
b) transportul, manipularea si depozitarea substanţelor si a produselor combustibile, precum si a celor cu
tendinţa de autoaprindere, fără a tine seama de proprietăţile lor fizico-chimice, sau in ambalaje neconforme
ori neinscripţionate corespunzător pentru identificarea riscurilor de incendiu sau explozie si pentru stabilirea
procedeelor de stingere, precum si neasigurarea substanţelor specifice de stingere ori de neutralizare;
c) neasigurarea de către transportatori a masurilor de apărare împotriva incendiilor pentru asigurarea
condiţiilor de siguranţa in trafic;
d) depăşirea nivelurilor riscului de incendiu sau a densităţii sarcinii termice stabilite prin reglementari ori
in documentaţiile tehnice de proiectare si execuţie in construcţiile publice civile, de producţie sau de
depozitare;
e) împiedicarea in orice mod a personalului serviciilor profesioniste, voluntare sau private pentru situaţii de
urgenta sa isi exercite drepturile si obligaţiile legale in domeniul apărării împotriva incendiilor.
Art. 2. - (1) Sancţiunile contravenţionale se aplica persoanelor fizice sau juridice, după caz.
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 1,
agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
Art. 3. - (1) Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul inspecţiilor de
prevenire a incendiilor cu atribuţii de îndrumare, control, intervenţie si constatare a încălcărilor legii in
domeniul apărării împotriva incendiilor, desemnat conform legii.
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(2) Primarii pot constata contravenţiile si aplica sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)e) si lit. g), alin. (2) lit. a), b), f), h), i), alin. (3) lit. g)-m), s) si t), alin. (4) lit. l) si alin. (5) lit. e).
Art. 4. - Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 1 se completează cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata cu modificări si
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.
Art. 5. - Prezenta hotărâre intra in vigoare la 60 de zile de la data publicării.
Art. 6. - Pe data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 678/1998
privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor, publicata in
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, cu modificările ulterioare.
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