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ANEXA 3 

Controlul, contravențiile și sancțiunile aplicabile 

I. Conform ORDIN   Nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de 

apărare împotriva incendiilor 

CAPITOLUL 7 

Controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor 

Art. 148 

    Personalul autorităţilor publice, care, potrivit competenţelor şi prevederilor legale, execută controale în 

domeniul apărării împotriva incendiilor, este: 

    a) personalul desemnat din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din inspectoratele pentru 

situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti; 

    b) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor 

din structura ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; 

    c) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva 

incendiilor din structura autorităţilor administraţiei publice locale. 

 

II. Conform H.G.R. nr. 537 din  06.06.2007 privind stabilirea şi sancţionarea 

contravenţiilor 

la normele de prevenire şi stingere a incendiilor 

Art. 2   (1) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz. 

    (2) Contravenientul poate achita pe loc sau 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 

la art. 1, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. 

Art. 3   (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul inspecţiilor de 

prevenire a incendiilor cu atribuţii de îndrumare, control, intervenţie şi constatare a încălcărilor legii în 

domeniul apărării împotriva incendiilor, desemnat conform legii. 

    (2) Primarii pot constata contravenţiile şi aplica sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 1 alin. 

(1) lit. a) - e) şi lit. g), alin. (2) lit. a), b), f), h), i), alin. (3) lit. g) - m), s) şi t), alin. (4) lit. l) şi alin. (5) 

lit. e). 
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Art. 1   Constituie contravenţii la normele de prevenire şi stingere a incendiilor următoarele fapte şi se 

sancţionează după cum urmează: 

 1.  cu amendă de la 100 lei la 500 lei: 

    a) exploatarea instalaţiilor, echipamentelor şi aparatelor electrice în condiţii în care se generează 

supracurenţi sau suprasolicitări din cauza racordării unor consumatori care depăşesc puterea nominală a 

circuitelor, existenţei contactelor imperfecte la conexiuni şi legături, străpungerii ori lipsei izolaţiei la 

îmbinări sau la capetele conductoarelor; 

    b) folosirea mijloacelor de iluminat electric, cum sunt lanternele, proiectoarele, lămpile de control şi 

altele asemenea, defecte ori neprotejate corespunzător, precum şi a mijloacelor de iluminat cu flacără, cum 

sunt felinarele, lămpile, lumânările, faclele, chibriturile, brichetele şi altele asemenea, în locuri care 

prezintă pericol de incendiu sau explozie stabilite şi marcate ca atare; 

    c) nesupravegherea copiilor de către persoanele în grija cărora se află aceştia, dacă prin aceasta s-a 

cauzat producerea de incendii; 

    d) depozitarea cenuşii fierbinţi sau a jăraticului în alte locuri decât cele special amenajate, precum şi 

neluarea măsurilor pentru stingerea acestora în condiţii de vânt; 

    e) păstrarea în locuinţe a carburanţilor sau a altor lichide inflamabile în cantităţi mai mari decât cele 

admise prin reglementările tehnice, în ambalaje neconforme ori neetanşe, în locuri neventilate sau 

neprotejate faţă de sursele de căldură ori faţă de razele solare;  

    g) neasigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor în timpul în care activitatea 

normală este întreruptă; 

2.  cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei: 

    a) exploatarea instalaţiilor şi sistemelor de captare şi scurgere la pământ a descărcărilor electrice 

atmosferice, în alte condiţii decât cele prevăzute în reglementările tehnice; 

    b) folosirea sobelor şi a altor mijloace de încălzire cu defecţiuni, improvizaţii sau în condiţii care nu 

asigură protecţia la foc, potrivit reglementărilor tehnice, faţă de materialele şi substanţele combustibile din 

spaţiul în care sunt utilizate; 

    f) neparticiparea salariaţilor la exerciţii sau la aplicaţii tactice de apărare împotriva incendiilor, 

organizate potrivit dispoziţiilor legale; 

    h) folosirea autovehiculelor de transport sau a maşinilor şi utilajelor agricole fără dispozitive ori site 

parascântei, în situaţiile în care reglementările tehnice prevăd aceasta; 

    i) neexecutarea verificării, reparării şi curăţării periodice, cel puţin o dată pe an, a coşurilor pentru 

evacuarea fumului, precum şi nerealizarea elementelor de izolare termică a acestora; 

3.  cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei: 

    g) păstrarea sau depozitarea produselor şi substanţelor cu pericol de autoaprindere fără luarea măsurilor 

de control şi de împiedicare a fenomenului de autoîncălzire ori de aprindere spontană; 
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    h) depozitarea, amplasarea, păstrarea produselor, materialelor şi substanţelor combustibile sau 

inflamabile în apropierea surselor de căldură, fără a se asigura măsurile de protecţie necesare evitării 

aprinderii acestora; 

    i) nestabilirea şi nemarcarea de către persoanele în drept a locurilor în care sunt interzise 

utilizarea focului deschis, efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea 

operaţiuni cu pericol de incendiu; 

    j) nedelimitarea, nemarcarea şi nedotarea locurilor special amenajate pentru fumat, în condiţiile legii; 

    k) depozitarea produselor şi substanţelor cu pericol de incendiu în poduri, subsoluri, garaje sau case ale 

scărilor din construcţii civile; 

    l) blocarea sau neîntreţinerea în bune condiţii a drumurilor, a platformelor şi a căilor speciale de acces 

pentru autospeciale, utilaje şi alte mijloace, precum şi pentru personalul de intervenţie în caz de incendiu; 

    m) blocarea accesului la instalaţiile, echipamentele, mijloacele şi accesoriile de stingere a incendiilor; 

    s) amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează 

propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi; 

    t) reducerea dimensiunilor căilor de evacuare, încuierea ori blocarea uşilor sau a altor căi destinate 

evacuării ori nefuncţionarea iluminatului de siguranţă;  

4.  cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei: 

    l) nerespectarea distanţelor de securitate la incendiu ori neasigurarea unor măsuri alternative la 

amplasarea depozitelor de furaje şi plante tehnice, pentru a împiedica propagarea incendiilor la vecinătăţi; 

5.  cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei: 

    e) împiedicarea în orice mod a personalului serviciilor profesioniste, voluntare sau private pentru 

situaţii de urgenţă să îşi exercite drepturile şi obligaţiile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor. 

 

III. Conform Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor 

Art. 46. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 44 se fac de 

către personalul inspecţiilor de prevenire a incendiilor, prevăzute la art. 28 alin. (2), precum şi de 

cel al altor organe abilitate de lege.  

   (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).  

   Art. 44. - Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:  

   I. cu amendă de la 100 lei la 500 lei:  
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   b) neasigurarea şi nepunerea în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în ajutor, de către 

administrator 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;   

   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;  

   e) neîndeplinirea de către administrator sau conducătorul instituţiei a obligaţiilor pe care le are în 

conformitate cu prevederile art. 19 lit. g), j), k) şi l);  

   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;   

   (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.  

 

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

REMUS DAVID 
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