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     *) Forma actualizat ă a acestui act normativ pân ă la data de 30 
mai 2016 este realizat ă de c ătre Departamentul juridic din cadrul S.C. 
"Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piat ra-Neam ţ prin 
includerea tuturor modific ărilor şi complet ărilor aduse de c ătre 
HOTĂRÂREA nr. 258 din 9 aprilie 2014 . 
 
    Con ţinutul acestui act apar ţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial 
de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neam ţ şi nu este un document cu 
caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor. 
 
    În temeiul art. 108 din Constitu ţia României, republicat ă, şi al 
art. 2 din Legea nr. 254/2010  pentru abrogarea Legii nr. 98/1994  
privind stabilirea şi sanc ţionarea contraven ţiilor la normele legale 
de igien ă şi s ănătate public ă, 
 
    Guvernul României adopt ă prezenta hot ărâre. 
 
    CAP. I  
    Dispozi ţii generale 
 
    ART. 1  
    În în ţelesul prezentei hot ărâri, expresiile şi termenii de mai jos 
au urm ătoarele semnifica ţii: 
    a) norme din domeniul s ănăt ăţii publice - set de reguli, standarde 
şi criterii, cu caracter obligatoriu, stabilite pe c omponente 
specifice domeniului s ănăt ăţii publice, aflate în competen ţa de 
reglementare a Ministerului S ănăt ăţii, potrivit prevederilor art. 10 
alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006  privind reforma în domeniul 
sănăt ăţii, cu modific ările şi complet ările ulterioare; 
    b) unit ăţi - institu ţii din sectorul public sau privat, regii 
autonome, companii na ţionale şi societ ăţi comerciale cu capital de 
stat, privat sau mixt, societ ăţi cooperative, organiza ţii 
neguvernamentale, precum şi alte persoane juridice, constituite şi 
organizate potrivit legii; 
    c) unit ăţi sanitare - spitalele şi celelalte unit ăţi sanitare cu 
paturi definite în art. 172 din Legea nr. 95/2006 , cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, precum şi cabinetele medicale şi de medicin ă 
dentar ă, ambulatoriile de specialitate, dispensarele, labo ratoarele de 



analize medicale, indiferent de modul de organizare  şi subordonare, 
din sectorul public şi privat; 
    d) activitate de control în s ănătatea public ă - ac ţiunea de 
verificare a respect ării reglement ărilor cuprinse în normele prev ăzute 
la lit. a), realizat ă potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) şi art. 
26 din Legea nr. 95/2006 , cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    ART. 2  
    În sensul prezentei hot ărâri, abrevierile utilizate au urm ătorul 
în ţeles: 
    a) UPU - unitate de primiri urgen ţe; 
    b) CPU - compartiment de primiri urgen ţe; 
    c) SMURD - Serviciul Mobil de Urgen ţă, Reanimare şi Descarcerare; 
    d) CNAS - Casa Na ţional ă de Asigur ări de S ănătate; 
    e) HACCP - Sistemul de Management al Siguran ţei Alimentelor. 
 
    CAP. II  
    Contraven ţii la normele generale de igien ă privind func ţionarea 
unit ăţilor cu risc pentru s ănătatea popula ţiei, precum şi privind 
conformitatea produselor 
 
    ART. 3  
    (1) Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 
5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice, r espectiv cu amend ă 
de la 20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele ju ridice urm ătoarele 
fapte: 
    a) absen ţa autoriza ţiei sanitare de func ţionare pentru obiectivele 
ce desf ăşoar ă activit ăţi cu risc pentru starea de s ănătate a 
popula ţiei, supuse procedurii de autorizare sanitar ă, conform 
reglement ărilor legale în vigoare; 
    b) func ţionarea obiectivelor dup ă emiterea, în condi ţiile legii, a 
deciziei de suspendare a activit ăţii sau, dup ă caz, de retragere a 
autoriza ţiei sanitare de func ţionare; 
    c) neremedierea deficien ţelor constatate cu ocazia efectu ării 
controlului în domeniul s ănăt ăţii publice şi care pot aduce atingere 
sănăt ăţii publice; 
    d) nesolicitarea avizului, absen ţa notific ării şi nerespectarea 
prevederilor specifice de notificare sau avizare pe ntru produsele care 
sunt supuse acestor proceduri; 
    e) nerespectarea obiectului de activitate înscr is în certificatul 
constatator sau în autoriza ţia sanitar ă de func ţionare; 
    f) nerespectarea termenelor de remediere a neco nformit ăţilor 
asumate în planul de conformare, aprobat de c ătre autoritatea 
teritorial ă de s ănătate public ă; 
    g) lipsa documentelor de reglementare sanitar ă, precum 
certificatul constatator, autoriza ţiile sanitare de func ţionare şi 
alte asemenea documente prev ăzute de legisla ţia în vigoare, pentru 
proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru func ţionarea 
obiectivelor care desf ăşoar ă activit ăţi cu risc pentru starea de 
sănătate a popula ţiei, conform legisla ţiei în vigoare; 
    h) neîndeplinirea condi ţiilor de func ţionare prev ăzute de normele 
legisla ţiei sanitare, conform declara ţiei pe propria r ăspundere, 
asumat ă de c ătre operatorii economici, persoane juridice sau per soane 



fizice, a c ăror activitate se desf ăşoar ă în baza declara ţiei pe 
propria r ăspundere. 
    (2) Contraven ţiile prev ăzute la lit. c), f) şi h) se sanc ţioneaz ă 
şi cu sanc ţiunea complementar ă constând în anularea autoriza ţiei 
sanitare de func ţionare. 
    ART. 4  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 10.000 
lei la 25.000 lei urm ătoarele fapte s ăvâr şite de persoanele juridice: 
    a) nerespectarea cerin ţelor generale şi specifice prev ăzute de 
normele legale în vigoare privind conformitatea pro duselor, în vederea 
asigur ării protec ţiei s ănăt ăţii publice; 
    b) neîndeplinirea m ăsurilor, a recomand ărilor şi a termenelor 
stabilite de c ătre persoanele împuternicite din cadrul autorit ăţii de 
sănătate public ă teritoriale; 
    c) neanun ţarea autorit ăţii de s ănătate public ă teritorial ă cu 
privire la orice modificare intervenit ă în obiectul de activitate sau 
în structura spa ţial func ţional ă a compartimentelor şi serviciilor din 
unit ăţile sanitare fa ţă de condi ţiile de la data eliber ării 
autoriza ţiei sanitare; 
    d) nerespectarea dispozi ţiilor legale în vigoare privind avizarea 
publicit ăţii produselor, precum şi a campaniilor de informare, educare 
şi comunicare cu privire la teme care privesc s ănătatea public ă. 
    ART. 5  
    Constituie contraven ţie şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 500 lei 
la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu  amend ă de la 5.000 
lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice angaja rea şi/sau 
menţinerea în unit ăţile care desf ăşoar ă activitate de produc ţie şi de 
comercializare a produselor alimentare, de alimenta ţie public ă şi 
colectiv ă, servicii şi produc ţie de ap ă potabil ă, precum şi servicii 
de între ţinere corporal ă a personalului f ăr ă certificatul de instruire 
profesional ă privind însu şirea no ţiunilor fundamentale de igien ă, 
conform reglement ărilor legale în vigoare. 
 
    CAP. III  
    Contraven ţii la normele de igien ă referitoare la mediul de via ţă 
şi de munc ă 
 
    ART. 6  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.500 
lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: 
    a) neaplicarea de c ătre persoanele juridice a normelor igienico-
sanitare în vigoare care reglementeaz ă gestionarea apelor uzate şi a 
deşeurilor; 
    b) producerea de zgomot, vibra ţii, mirosuri, praf, fum, gaze 
toxice sau iritante care dep ăşesc limitele maxime stabilite de normele 
de igien ă în vigoare şi care pot crea riscuri pentru s ănătatea 
comunitar ă ori nerespectarea condi ţiilor impuse prin studiile de 
impact pentru diminuarea riscurilor privind s ănătatea popula ţiei; 
    c) nerespectarea de c ătre persoanele fizice şi juridice a normelor 
de igien ă în vigoare care reglementeaz ă zonele de locuit sau 
nerespectarea condi ţiilor impuse prin studiile de impact pentru 



diminuarea riscurilor, dac ă activitatea unit ăţilor creeaz ă riscuri 
pentru s ănătatea public ă; 
    d) nerespectarea distan ţelor minime de protec ţie sanitar ă 
stabilite prin normele de igien ă în vigoare referitoare la zonele de 
locuit; 
    e) nerespectarea normelor de igien ă impuse de reglement ările 
legale în vigoare privind zonele de protec ţie sanitar ă definite 
conform normelor legisla ţiei sanitare; 
    f) neasigurarea şi/sau neaplicarea m ăsurilor şi mijloacelor 
necesare pentru limitarea nocivit ăţilor în zonele de locuit la 
valorile stabilite în normele în vigoare. 
 
    CAP. IV  
    Contraven ţii la normele de igien ă referitoare la aprovizionarea cu 
apă a popula ţiei 
 
    ART. 7  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 4.000 
lei la 10.000 lei urm ătoarele fapte s ăvâr şite de persoanele juridice: 
    a) neîntocmirea de c ătre produc ătorii şi distribuitorii de ap ă din 
sistemul public a regulamentului de exploatare, fun cţionare şi 
între ţinere a instala ţiilor centrale de aprovizionare cu ap ă pentru 
consum uman, precum şi nerespectarea prevederilor cu caracter sanitar 
stabilite prin acest regulament; 
    b) neasigurarea men ţinerii st ării de cur ăţenie pe întreg 
teritoriul uzinelor/sta ţiilor de producere a apei pentru consum uman, 
atât în cl ădirile cu diferite instala ţii, cât şi pe terenul din zona 
de protec ţie sanitar ă; 
    c) neremedierea deficien ţelor tehnice şi neîntre ţinerea 
salubrit ăţii rezervoarelor de înmagazinare, a hidran ţilor, sta ţiilor 
de pompare, clorinare şi a re ţelelor de distribu ţie din unit ăţile de 
producere sau de distribu ţie a apei pentru consum uman, inclusiv din 
interioarele cl ădirilor de interes public; 
    d) neanun ţarea autorit ăţii de s ănătate public ă teritoriale despre 
producerea de avarii în cadrul uzinelor sau sta ţiilor de producere a 
apei pentru consum uman ori despre interven ţiile la nivelul re ţelelor 
de distribu ţie a apei, oprirea sau intermiten ţa distribu ţiei apei în 
re ţea, precum şi neinformarea popula ţiei despre programul de furnizare 
a apei; 
    e) neefectuarea de c ătre produc ătorii/distribuitorii de ap ă 
potabil ă a monitoriz ării de control sau efectuarea monitoriz ării de 
control de c ătre laboratoare neînregistrate la Ministerul S ănăt ăţii 
pentru controlul oficial al calit ăţii apei potabile; 
    f) neasigurarea finan ţării monitoriz ării de audit al calit ăţii 
apei potabile de c ătre produc ătorii/distribuitorii de ap ă potabil ă; 
    g) neasigurarea conform ării la parametrii de calitate a apei 
potabile; 
    h) nesolicitarea de c ătre produc ătorii/distribuitorii de ap ă a 
acord ării derog ării prev ăzute de legisla ţia în vigoare în cazul în 
care furnizeaz ă o ap ă a c ărei calitate nu este conform ă în cazul unuia 
sau mai multor parametri chimici; 



    i) neasigurarea popula ţiei cu ap ă corespunz ătoare din punctul de 
vedere al condi ţiilor de calitate prev ăzute în legisla ţia specific ă în 
vigoare la locul de munc ă de c ătre angajator, în colectivit ăţi 
temporare de c ătre organizator sau în caz de calamit ăţi naturale, 
dezastre şi accidente de c ătre autorit ăţile publice locale în 
colaborare cu operatorii de ap ă; 
    j) darea în consum public ca ap ă pentru consum uman a apei care nu 
corespunde condi ţiilor de potabilitate prev ăzute în reglement ările 
legale în vigoare; 
    k) efectuarea de racorduri, comunica ţii şi leg ături ale re ţelelor 
de ap ă pentru consum uman cu oricare alte re ţele de ap ă nepotabil ă; 
    l) neasigurarea tehnologiilor de tratare a apel or de suprafa ţă 
pentru apa furnizat ă pentru consum uman; 
    m) nerespectarea m ăsurilor impuse prin prevederile legale în 
vigoare privind protejarea surselor de ap ă folosite la producerea apei 
pentru consum uman, uzinelor de ap ă, rezervoarelor de înmagazinare, 
sta ţiilor de pompare, dezinfec ţie şi a re ţelelor de distribu ţie; 
    n) absen ţa dezinfectantului la intrarea în re ţeaua de distribu ţie 
sau la capetele de re ţea ale sistemelor publice de alimentare cu ap ă 
în cazul în care apa folosit ă ca surs ă este o ap ă de suprafa ţă sau o 
apă de profunzime care necesit ă dezinfec ţie; 
    o) nemarcarea vizibil ă a surselor şi a re ţelelor de ap ă care nu 
corespund condi ţiilor de calitate a apei pentru consum uman din 
incinta unit ăţilor de orice fel şi a locurilor publice; 
    p) neefectuarea monitoriz ării surselor care asigur ă ap ă potabil ă 
în mediul rural exploatate în sistem local prin pre levare de probe de 
apă şi analize de laborator la intervalul decis de c ătre autoritatea 
de s ănătate public ă jude ţeană. 
    ART. 8  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 2.000 
lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
3.000 lei la 8.000 lei pentru persoanele juridice u rmătoarele fapte: 
    a) neasigurarea de c ătre persoanele juridice care produc sau 
distribuie ap ă pentru consum uman a calit ăţii şi cantit ăţii apei 
potabile corespunz ătoare cerin ţelor, stabilite potrivit 
reglement ărilor legale în vigoare, precum şi a transportului şi 
distribuirii acesteia în condi ţii corespunz ătoare; 
    b) neasigurarea de c ătre persoanele juridice care produc şi/sau 
distribuie ap ă pentru consum uman a rezervei de ap ă pentru popula ţie 
care s ă acopere necesarul minim pentru 12 ore în caz de av arie; 
    c) neasigurarea de c ătre proprietarii cl ădirilor sau de c ătre 
persoanele fizice şi juridice care administreaz ă unit ăţile de 
folosin ţă public ă a între ţinerii instala ţiilor interioare de 
distribuire a apei, astfel încât s ă nu se modifice calitatea acesteia 
şi s ă nu fie afectat ă starea de s ănătate a consumatorilor; 
    d) neasigurarea de c ătre produc ător ori distribuitor a presiunii 
necesare ascensiunii apei pân ă la ultimul nivel al cl ădirilor sau 
construc ţiilor ori neasigurarea de c ătre proprietarii acestora a 
instala ţiilor necesare ascensiunii apei pentru consum uman până la 
ultimul nivel, precum şi men ţinerea în stare de nefunc ţionare a 
acestor instala ţii; 



    e) neamenajarea în locuri de mare aglomerare, p recum pie ţe, 
târguri, parcuri, trasee turistice, str ăzi cu mare circula ţie, g ări, 
autog ări, stadioane şi alte asemenea locuri, sau în incinta marilor 
obiective socioculturale de c ătre organizatori sau de c ătre persoanele 
juridice titulare a surselor de ap ă pentru consum uman corespunz ătoare 
calitativ, în conformitate cu normele şi reglement ările legale în 
vigoare. 
    ART. 9  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 3.000 
lei la 7.000 lei urm ătoarele fapte s ăvâr şite de persoane juridice: 
    a) neasigurarea dezinfec ţiei eficiente a apei produse şi/sau 
distribuite popula ţiei ca ap ă pentru consum uman, conform 
reglement ărilor legale în vigoare; 
    b) neefectuarea dezinfect ării corespunz ătoare a apei pentru 
primele cantit ăţi de ap ă distribuite dup ă o întrerupere în distribu ţie 
sau în una dintre urm ătoarele situa ţii: 
    (i) înainte de darea în exploatare a instala ţiilor noi ori dup ă 
modific ări ale procesului tehnologic sau dup ă remedieri, revizii ori 
recondi ţion ări; 
    (ii) când nu exist ă garan ţia securit ăţii re ţelei de distribu ţie, 
ceea ce ar putea conduce la contaminarea apei din r eţea; 
    (iii) în situa ţii epidemiologice cu risc de transmitere a bolilor 
infec ţioase; 
    c) neasigurarea de c ătre produc ătorii şi distribuitorii de ap ă 
pentru consum uman a unei rezerve de produse biocid e şi de coagulant 
pentru minimum 30 de zile de func ţionare a unit ăţii; 
    d) nerespectarea reglement ărilor legale în vigoare de c ătre 
produc ătorii şi/sau distribuitorii de ap ă pentru consum uman privind 
utilizarea materialelor de construc ţie, a tehnologiilor de tratare, a 
reactivilor, a produselor, a conductelor, a ţevilor, a accesoriilor şi 
a dispozitivelor ori a aparatelor de m ăsurare. 
    ART. 10  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 3.000 
lei la 5.000 lei urm ătoarele fapte s ăvâr şite de persoanele juridice: 
    a) producerea şi îmbutelierea apei de b ăut necorespunz ătoare 
condi ţiilor de calitate pentru apa de consum uman, precum  şi 
neefectuarea controlului calit ăţii apei de c ătre produc ătorii de ap ă 
de b ăut îmbuteliat ă; 
    b) îmbutelierea de c ătre produc ători în condi ţii neigienice a apei 
pentru consum uman, precum şi îmbutelierea apelor de consum uman în 
ambalaje de unic ă folosin ţă în absen ţa declara ţiei de conformitate şi 
a rapoartelor de încerc ări; 
    c) utilizarea pentru îmbutelierea apei pentru c onsum uman a 
recipientelor din material reciclat ob ţinut în urma unui proces 
tehnologic de reciclare neautorizat, conform normel or în vigoare; 
    d) neutilizarea la transportul apei pentru cons um uman a 
containerelor fabricate din materiale conform regle mentărilor legale 
în vigoare; 
    e) comercializarea f ăr ă notificare de ape potabile îmbuteliate, 
altele decât cele minerale sau cele de izvor; 
    f) nerespectarea condi ţiilor de etichetare pentru apele potabile 
îmbuteliate, altele decât cele minerale sau cele de  izvor; 



    g) nerespectarea reglement ărilor legale în vigoare privind 
utilizarea materialelor de construc ţie, a reactivilor şi a 
substan ţelor folosite în instala ţiile de îmbuteliere a apei pentru 
consum uman. 
    ART. 11  
    Constituie contraven ţie şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 3.000 
lei la 5.000 lei nerespectarea de c ătre persoanele juridice a 
reglement ărilor legale privind amplasarea şi construirea fântânilor 
publice. 
 
    CAP. V  
    Contraven ţii la normele de igien ă privind colectarea şi 
îndep ărtarea reziduurilor 
 
    ART. 12  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.500 
lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
2.500 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice u rmătoarele fapte: 
    a) neîntre ţinerea în permanent ă stare de func ţionare şi de 
cur ăţenie a instala ţiilor sanitare interioare din unit ăţi, mijloace de 
transport şi locuin ţe de c ătre operatorii economici, asocia ţiile de 
locatari/proprietari sau persoanele fizice; 
    b) neremedierea operativ ă de c ătre proprietarii imobilelor a 
avariilor instala ţiilor de ap ă şi canal din incinta acestora şi/sau 
neevacuarea apelor care se acumuleaz ă în subsolurile imobilelor; 
    c) depozitarea direct pe sol a dejec ţiilor animaliere de c ătre 
operatorii economici, asocia ţiile de locatari/proprietari sau 
persoanele fizice. 
    ART. 13  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.000 
lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
2.000 lei la 4.000 lei pentru persoanele juridice u rmătoarele fapte: 
    a) amplasarea de c ătre asocia ţiile de locatari/proprietari, de 
locatarii gospod ăriilor individuale, proprietarul sau administratoru l 
unit ăţilor de orice fel a closetelor la o distan ţă mai mic ă fa ţă de 
fântânile publice ori individuale decât cea prev ăzut ă prin normele de 
igien ă în vigoare; 
    b) neîntre ţinerea şi nedezinfectarea de c ătre asocia ţiile de 
locatari/proprietari, de locatarii gospod ăriilor individuale, 
proprietarul sau administratorul unit ăţilor de orice fel a closetelor 
amplasate în apropierea fântânilor publice ori indi viduale; 
    c) neevacuarea periodic ă şi ori de câte ori este necesar a 
con ţinutului instala ţiilor mici de colectare a apelor uzate, 
administrate de persoane fizice sau juridice; 
    d) folosirea în alte scopuri a utilajelor şi mijloacelor de 
transport pentru colectarea şi transportul reziduurilor solide şi a 
apelor uzate fecaloid-menajere; 
    e) neîntre ţinerea utilajelor şi mijloacelor de transport pentru 
colectarea şi transportul reziduurilor solide şi a apelor uzate 
fecaloid-menajere în stare permanent ă de func ţionare prin reparare, 
spălare şi dezinfec ţie; 



    f) neracordarea instala ţiei de canalizare interioar ă a locuin ţelor 
de c ătre proprietarii acestora la re ţeaua public ă de canalizare, acolo 
unde exist ă re ţea, sau neasigurarea colect ării apelor uzate fecaloid-
menajere în instala ţii proprii; 
    g) nerespectarea de c ătre serviciile de salubritate a normelor de 
igien ă privind între ţinerea cur ăţeniei str ăzilor, parcurilor, pie ţelor 
şi a altor locuri publice şi/sau neridicarea cu regularitate a 
deşeurilor menajere şi stradale; 
    h) neasigurarea de c ătre organizatori a dot ării şi amplas ării de 
WC-uri mobile în locuri aglomerate cu ocazia unor z ile festive şi 
serb ări câmpene şti, expozi ţii, târguri, oboare şi altele, care s ă fie 
plasate în apropierea locului de desf ăşurare a activit ăţii, u şor de 
transportat la locul de golire, u şor de cur ăţat şi de dezinfectat. 
    ART. 14  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 2.000 
lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
3.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice u rmătoarele fapte: 
    a) utilizarea reziduurilor fecaloid-umane la fe rtilizarea 
terenurilor agricole, în situa ţia în care pe aceste terenuri se 
cultiv ă fructe sau legume care se consum ă în stare crud ă; 
    b) îndep ărtarea materialului rezultat în urma vidanj ării, 
deşeurilor solide menajere, industriale, de grajd, de strad ă, a 
cadavrelor de animale şi a de şeurilor toxice şi periculoase pe alte 
locuri decât cele stabilite de legisla ţia în vigoare şi prin alte 
sisteme decât cele admise de normele sanitare în vi goare; 
    c) nerespectarea normelor în vigoare privind co lectarea, tratarea 
şi evacuarea apelor uzate provenite din unit ăţile sanitare, precum şi 
de la orice unit ăţi care prin specificul lor contamineaz ă aceste ape; 
    d) neîntre ţinerea canalelor deschise în stare permanent ă de 
func ţionare prin cur ăţarea şi repararea defec ţiunilor; 
    e) desfiin ţarea şi schimbarea destina ţiei unui cimitir uman, cu 
str ămutarea tuturor osemintelor, înaintea trecerii unei  perioade de 30 
de ani de la ultima înhumare; 
    f) lipsa dot ării cu grup sanitar a locuin ţelor şi a unit ăţilor de 
orice fel; 
    g) neevacuarea de c ătre unit ăţile de salubritate a reziduurilor 
menajere în maximum dou ă zile în perioada 1 aprilie - 1 octombrie şi 
în cel mult 3 zile în restul anului; 
    h) r ăspândirea neorganizat ă, direct pe sol sau în bazinele 
naturale, a apelor uzate menajere şi industriale şi/sau deversarea 
acestor ape în zona de protec ţie sanitar ă a surselor şi instala ţiilor 
centrale de alimentare cu ap ă; 
    i) neîndep ărtarea apelor uzate menajere provenite de la locuin ţele 
neracordate la un sistem de canalizare prin vidanja rea foselor septice 
proiectate, executate, amplasate, exploatate şi între ţinute conform 
normelor în vigoare, precum şi deversarea lor în locuri neautorizate 
în acest scop. 
 
    CAP. VI  
    Contraven ţii la normele de igien ă privind unit ăţile de folosin ţă 
public ă 
 



    ART. 15  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.000 
lei la 3.500 lei urm ătoarele fapte s ăvâr şite de persoane juridice: 
    a) neafi şarea la loc vizibil a m ăsurilor de igien ă şi a modului de 
utilizare ce trebuie respectate de cei care foloses c bazine de înot, 
ştranduri şi piscine de c ătre cei care exploateaz ă aceste obiective; 
    b) lipsa de supraveghere a respect ării m ăsurilor de igien ă şi a 
modului de utilizare ce trebuie respectate de cei c are folosesc bazine 
de înot, ştranduri şi piscine de c ătre cei care exploateaz ă aceste 
obiective; 
    c) neîntre ţinerea şi nefolosirea în permanent ă stare de cur ăţenie 
a echipamentului de lucru şi de protec ţie utilizat de c ătre personalul 
angajat, în func ţie de domeniul de activitate şi reglement ările legale 
în vigoare; 
    d) nedotarea grupurilor sanitare publice sau di n unit ăţile de 
folosin ţă public ă cu materiale şi mijloace adecvate pentru igiena 
individual ă a utilizatorilor, precum şi neîntre ţinerea acestora în 
permanent ă stare de cur ăţenie de c ătre proprietar sau administrator. 
    ART. 16  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 800 lei 
şi 1.600 pentru persoanele fizice, respectiv cu amen dă de la 2.000 lei 
la 5.000 lei pentru persoanele juridice urm ătoarele fapte: 
    a) neasigurarea în orice unitate de folosin ţă public ă a lenjeriei 
curate, dezinfectate şi c ălcate, schimbat ă dup ă fiecare persoan ă, 
precum şi nerespectarea circuitului acesteia; 
    b) neîntre ţinerea de c ătre proprietar sau administrator în stare 
de func ţionare şi cur ăţenie a instala ţiilor interioare de distribu ţie 
a apei potabile şi de evacuare a apelor uzate din unit ăţile de 
folosin ţă public ă; 
    c) neasigurarea în înc ăperile de dormit ale colectivit ăţilor 
temporare a suprafe ţei şi cubajului de aer pentru un pat prev ăzute de 
normele în vigoare; 
    d) neasigurarea şi neutilizarea în unit ăţile de cazare a 
inventarului moale şi/sau a lenjeriei de pat necesare pentru 
persoanele cazate; 
    e) nerespectarea în unit ăţile de cazare a normelor de igien ă în 
vigoare privind schimbarea lenjeriei şi respectarea circuitului 
acesteia; 
    f) lipsa sau asigurarea în cantit ăţi insuficiente din/în dotarea 
unit ăţilor a produselor biocide şi a celor de cur ăţare; 
    g) neutilizarea corect ă sau conform instruc ţiunilor produc ătorului 
a produselor biocide şi/sau nep ăstrarea acestora în condi ţii care s ă 
previn ă modific ările fizico-chimice şi ale propriet ăţilor biocide ale 
produselor; 
    h) utilizarea produselor biocide neavizate conf orm legisla ţiei în 
vigoare sau cu termen de valabilitate expirat; 
    i) neefectuarea repara ţiilor necesare bunei func ţion ări a 
unit ăţilor de folosin ţă public ă; 
    j) nerespectarea instruc ţiunilor şi recomand ărilor privind 
manipularea, transportul, desfacerea şi depozitarea produselor 
cosmetice, care s ă permit ă menţinerea stabilit ăţii parametrilor 
calitativi şi a salubrit ăţii acestora; 



    k) comercializarea sau utilizarea produselor co smetice cu termen 
de valabilitate expirat; 
    l) nedotarea unit ăţilor de folosin ţă public ă cu grupuri sanitare 
accesibile publicului; 
    m) neasigurarea apei reci şi calde curente în unit ăţi, în 
condi ţiile stabilite prin reglement ările legale în vigoare; 
    n) refolosirea materialelor de unic ă utilizare. 
    ART. 17  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 3.000 
lei la 6.000 lei urm ătoarele fapte s ăvâr şite de persoanele juridice: 
    a) utilizarea apei care nu corespunde normelor de calitate, 
conform reglement ărilor legale în vigoare, pentru bazine de înot, 
ştranduri, piscine, b ăi publice, b ăi, chiuvete, sp ăl ătorii din 
unit ăţile de folosin ţă public ă, inclusiv din mijloacele de transport; 
    b) nerespectarea normelor de igien ă privind între ţinerea, sp ălarea 
şi dezinfectarea bazinelor de înot, a ştrandurilor şi a piscinelor, 
prin neprimenirea şi nedezinfec ţia apei, corespunz ător normelor de 
igien ă; 
    c) func ţionarea bazinelor de înot, a ştrandurilor şi a piscinelor 
f ăr ă anexe, precum puncte de prim ajutor, vestiare, gru puri sanitare 
separate pe sexe, conform num ărului prev ăzut de normele în vigoare, în 
raport cu capacitatea unit ăţii; 
    d) neasigurarea între ţinerii construc ţiilor b ăilor publice şi a 
instala ţiilor aferente acestora şi/sau a st ării de cur ăţenie, în 
condi ţiile stabilite prin normele de igien ă în vigoare; 
    e) lipsa buletinelor de analiz ă privind calitatea apei de îmb ăiere 
conform cerin ţelor stabilite de normele în vigoare; 
    f) amenajarea ştrandurilor, piscinelor şi bazinelor de înot f ăr ă 
respectarea condi ţiilor stabilite prin normele de igien ă în vigoare 
privind amplasarea şi dotarea lor; 
    g) instalarea de campinguri f ăr ă respectarea condi ţiilor stabilite 
prin normele de igien ă în vigoare privind amplasarea şi dotarea cu 
anexe sanitare şi capacitatea acestora. 
    ART. 18  
    Constituie contraven ţie şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.000 
lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: 
    a) neefectuarea steriliz ării şi p ăstr ării sterilit ăţii 
instrumentarului, dispozitivelor şi materialelor sanitare la 
organizarea activit ăţilor propriu-zise de sterilizare, precum şi a 
activit ăţilor conexe privind sp ălarea, decontaminarea, împachetarea şi 
stocarea în cadrul cabinetelor medicale, conform re glement ărilor 
legale în vigoare; 
    b) nerespectarea circuitelor func ţionale din cadrul cabinetelor 
medicale şi utilizarea necorespunz ătoare a spa ţiilor anume desemnate, 
conform reglement ărilor legale în vigoare; 
    c) neasigurarea lan ţului de frig în cadrul cabinetelor medicale, 
conform reglement ărilor legale în vigoare; 
    d) nerespectarea normelor igienico-sanitare pen tru cabinetele 
medicale şi de medicin ă dentar ă, indiferent de profil, conform 
reglement ărilor legale în vigoare: 



    (i) neasigurarea cu ap ă potabil ă şi neracordarea la re ţeaua de 
canalizare a localit ăţii; 
    (ii) gestionarea necorespunz ătoare a de şeurilor rezultate în urma 
activit ăţilor medicale; 
    (iii) neasigurarea unui microclimat corespunz ător; 
    (iv) neasigurarea ilumin ării naturale şi artificiale necesare 
desf ăşur ării în condi ţii optime a activit ăţii medicale şi de medicin ă 
dentar ă; 
    (v) neasigurarea limit ării zgomotului sub normele admise şi/sau 
neasigurarea protec ţiei antifonice eficiente în interiorul şi în afara 
cabinetelor; 
    (vi) neasigurarea cu materiale pentru efectuare a cur ăţeniei; 
    (vii) neasigurarea cu dezinfectante, antiseptic e şi decontaminante 
autorizate/înregistrate de Comisia Na ţional ă pentru Produse Biocide 
şi/sau nefolosirea acestora conform instruc ţiunilor de utilizare, la 
concentra ţiile şi timpii de utilizare specifica ţi de produc ător; 
    (viii) neasigurarea de echipament de protec ţie specific pentru 
întregul personal, în conformitate cu legisla ţia în vigoare; 
    (ix) neasigurarea instruirii permanente a perso nalului medico-
sanitar privind precau ţiile universale; 
    e) nerespectarea baremelor minime de dotare a c abinetelor medicale 
de medicin ă a muncii, conform reglement ărilor legale în vigoare. 
    ART. 19  
    Constituie contraven ţie şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 10.000 
lei la 20.000 lei urm ătoarele fapte s ăvâr şite de persoanele juridice: 
    a) nerespectarea circuitelor func ţionale din cadrul laboratoarelor 
de analize medicale conform reglement ărilor legale în vigoare; 
    b) nerespectarea desf ăşur ării în condi ţii de siguran ţă şi calitate 
a activit ăţilor din cadrul laboratoarelor de analize medicale,  a 
spa ţiului şi a condi ţiilor de mediu necesare func ţion ării acestora, 
conform reglement ărilor legale în vigoare; 
    c) dotarea necorespunz ătoare a laboratoarelor de analize medicale 
conform reglement ărilor legale în vigoare; 
    d) nerespectarea managementului calit ăţii în laboratoarele de 
analize medicale conform reglement ărilor legale în vigoare. 
    ART. 20  
    Constituie contraven ţie şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.000 
lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: 
    a) nerespectarea criteriilor stabilite pentru f urnizorii de 
îngrijiri la domiciliu, conform reglement ărilor legale în vigoare; 
    b) lipsa autoriza ţiei de func ţionare sau a autoriza ţiei de liber ă 
practic ă pentru persoanele fizice şi juridice în domeniul îngrijirilor 
la domiciliu, conform reglement ărilor legale în vigoare. 
    ART. 21  
    Constituie contraven ţie şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.000 
lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
7.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: 
    a) neefectuarea sau nep ăstrarea înregistr ărilor obligatorii în 
cadrul cabinetelor de înfrumuse ţare corporal ă conform cerin ţelor 
stabilite de normele de igien ă în vigoare; 



    b) neraportarea sau întârzierea raport ării c ătre autorit ăţile de 
sănătate public ă a incidentelor ap ărute în cadrul cabinetelor de 
înfrumuse ţare corporal ă conform cerin ţelor stabilite de normele de 
igien ă în vigoare; 
    c) utilizarea creioanelor hemostatice sau alaun ului în cabinetele 
de înfrumuse ţare corporal ă şi utilizarea coloran ţilor şi anestezicelor 
neautorizate în cabinetele de piercing şi tatuaj; 
    d) neinformarea clientului asupra procedurilor şi a efectelor 
adverse, precum şi neafi şarea situa ţiilor în care procedura de 
tatuare, micropigmentare şi/sau piercing poate avea efecte negative 
asupra s ănăt ăţii clientului; 
    e) neaplicarea regulii de semnare a declara ţiei pe propria 
r ăspundere de c ătre clien ţii c ărora li se efectueaz ă piercing sau/ şi 
tatuaj ori neefectuarea înregistr ărilor în registrul de eviden ţă a 
procedurilor conform normelor de igien ă în vigoare aplicabile 
cabinetelor de înfrumuse ţare corporal ă; 
    f) func ţionarea cabinetelor de înfrumuse ţare corporal ă f ăr ă a avea 
în dotarea acestora trus ă de prim ajutor; 
    g) lipsa din dotarea cabinetelor de înfrumuse ţare corporal ă a 
substan ţelor dezinfectante şi a echipamentelor de sterilizare pentru 
instrumentarul utilizat; 
    h) neefectuarea cur ăţării şi dezinfec ţiei dup ă fiecare client a 
instrumentarului utilizat în cabinetele de înfrumus eţare corporal ă sau 
refolosirea instrumentarului de unic ă folosin ţă; 
    i) folosirea în cabinetele de înfrumuse ţare corporal ă a 
instrumentarului t ăietor-în ţepător f ăr ă sterilizare prealabil ă; 
    j) lipsa eviden ţei şi a controlului eficien ţei steriliz ării 
instrumentarului utilizat în cadrul cabinetelor de înfrumuse ţare 
corporal ă; 
    k) acordarea de servicii în cabinetele de înfru museţare corporal ă 
persoanelor care sufer ă de boli transmisibile ale pielii, p ărului sau 
unghiilor; 
    l) lipsa şi nefolosirea par ţial ă sau total ă a echipamentului de 
protec ţie de c ătre personalul din cabinetele de înfrumuse ţare 
corporal ă; 
    m) nemarcarea datei de deschidere a produsului cosmetic cu 
valabilitatea limitat ă, indicat ă prin perioada de dup ă deschiderea 
acestuia, de c ătre personalul cabinetelor de înfrumuse ţare corporal ă 
care utilizeaz ă produsul respectiv; 
    n) nerespectarea de c ătre personalul cabinetelor de înfrumuse ţare 
corporal ă a interdic ţiei de efectuare a procedurilor de piercing 
corporal la persoanele sub 16 ani şi a tatuajelor la persoanele sub 18 
ani, stabilit ă de reglement ările legale în vigoare; 
    o) utilizarea de c ătre operator în cadrul cabinetelor de 
înfrumuse ţare corporal ă a bijuteriilor care con ţin nichel sau alte 
substan ţe şi metale toxice; 
    p) achizi ţionarea bijuteriilor f ăr ă certificate de calitate în 
vederea utiliz ării în cadrul cabinetelor de înfrumuse ţare corporal ă; 
    q) utilizarea de c ătre operatori în cabinetele de înfrumuse ţare 
corporal ă a unor pigmen ţi şi coloran ţi nepermi şi conform prevederilor 
legale în vigoare; 



    r) achizi ţionarea de pigmen ţi şi coloran ţi f ăr ă certificate de 
calitate în vederea utiliz ării în cadrul cabinetelor de înfrumuse ţare 
corporal ă; 
    s) administrarea anestezicelor injectabile şi îndep ărtarea 
tatuajelor de c ătre alte persoane decât cadre medicale specializate ; 
    ş) func ţionarea cabinetelor de înfrumuse ţare corporal ă f ăr ă a avea 
dot ările necesare colect ării, îndep ărt ării şi neutraliz ării de şeurilor 
stabilite conform normelor în vigoare; 
    t) utilizarea în cadrul cabinetelor de înfrumus eţare corporal ă a 
aparaturii cu nerespectarea recomand ărilor şi instruc ţiunilor 
prev ăzute de produc ător în cartea tehnic ă a aparaturii utilizate. 
 
    CAP. VII  
    Contraven ţii la normele privind sistemul na ţional de asisten ţă 
medical ă de urgen ţă şi de prim ajutor calificat 
 
    ART. 22  
    (1) Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 500 
lei la 1.500 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
10.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice  urm ătoarele fapte: 
    a) nerespectarea obliga ţiilor stabilite de reglement ările legale 
în vigoare privind informarea şi transmiterea informa ţiilor minime 
referitoare la starea pacientului de c ătre echipajele de prim ajutor 
calificat şi echipajele medicale de urgen ţă, cu excep ţia situa ţiilor 
justificate care au împiedicat informarea sau trans misia de date din 
punct de vedere tehnic, în conformitate cu reglemen t ările legale în 
vigoare; 
    b) nesolicitarea de c ătre şeful echipajului medical de urgen ţă a 
unui echipaj cu nivel de competen ţă superior, în cazul în care starea 
pacientului o impune, în conformitate cu reglement ările legale în 
vigoare; 
    c) necompletarea sau completarea incorect ă a fi şei medicale, 
conform reglement ărilor legale în vigoare, de c ătre echipajele de 
interven ţie din cadrul serviciilor publice şi private de urgen ţă 
prespitaliceasc ă; 
    d) nerespectarea de c ătre directorul medical al unui serviciu de 
ambulan ţă sau de c ătre medicul şef al unui SMURD a dispozi ţiilor 
legale în vigoare privind monitorizarea modului de lucru al 
echipajelor, stabilirea situa ţiilor în care s-a dep ăşit competen ţa 
unui echipaj, informarea în scris a dispeceratului medical sau a 
dispeceratului integrat de urgen ţă, în cazul în care acesta nu se afl ă 
în incinta serviciului de ambulan ţă, asupra nivelului de clasificare 
al fiec ărui echipaj, precum şi a modific ărilor survenite asupra 
clasific ării; 
    e) nerespectarea de c ătre echipaje a competen ţelor stabilite 
conform nivelului la care sunt clasificate; 
    f) nerespectarea protocoalelor de transfer inte rclinic al 
pacientului, conform reglement ărilor legale în vigoare; 
    g) neîndeplinirea de c ătre medicul de gard ă a oric ărei obliga ţii 
prev ăzute de dispozi ţiile legale în vigoare privind efectuarea 
gărzilor, în structurile de primiri urgen ţe, precum şi în serviciile 
de asisten ţă medical ă de urgen ţă prespitaliceasc ă; 



    h) neinformarea conducerii spitalului de c ătre medicul şef al UPU 
sau CPU cu privire la întârzierile nejustificate sa u întârzierile 
repetate ale unor medici care sunt de gard ă la spital sau la 
domiciliul acestora; 
    i) neacordarea consultului de specialitate unui  pacient aflat în 
stare critic ă în cadrul UPU sau CPU, conform reglement ărilor legale în 
vigoare; 
    j) internarea cazurilor cronice sau a cazurilor  care nu reprezint ă 
urgen ţe cu indica ţii de internare clare prin UPU sau CPU; 
    k) predarea/preluarea pacientului la UPU sau CP U f ăr ă fi şa 
medical ă a acestuia, completat ă de şeful echipajului de urgen ţă 
prespitaliceasc ă şi semnat ă de acesta în conformitate cu 
reglement ările legale în vigoare; 
    l) nerespectarea obliga ţiei, potrivit reglement ărilor legale în 
vigoare, privind purtarea uniformei şi a echipamentului de protec ţie 
la nivelul ambulan ţei publice. 
    (2) Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 500 
lei la 1.500 lei în cazul faptelor s ăvâr şite de persoanele fizice, 
respectiv cu amend ă de la 10.000 lei la 15.000 lei în cazul faptelor 
săvâr şite de persoanele juridice: 
    a) preluarea pacientului de c ătre personalul UPU sau CPU într-un 
interval de timp mai lung decât cel prev ăzut de reglement ările legale 
în vigoare; 
    b) re ţinerea echipajelor de urgen ţă din cadrul serviciilor de 
ambulan ţă sau SMURD de c ătre medicii din UPU ori CPU sau medicii de 
gard ă din spital, înc ălcându-se astfel reglement ările legale în 
vigoare; 
    c) neanun ţarea din timp a sosirii şi/sau neinformarea asupra 
datelor clinice despre starea pacientului şi tratamentul aplicat 
acestuia pân ă la momentul respectiv a personalului din UPU sau C PU de 
către echipajele care transport ă pacien ţi afla ţi în stare critic ă, 
conform reglement ărilor legale în vigoare; 
    d) neinformarea în scris a conducerii spitalulu i de c ătre medicul 
şef al UPU sau CPU privind imposibilitatea efectu ării examin ărilor 
minime obligatorii, conform reglement ărilor legale în vigoare; 
    e) re ţinerea f ăr ă întocmirea documentelor de internare, mai mult 
de 3 ore de la momentul sosirii în UPU, a pacien ţilor afla ţi în stare 
critic ă de c ătre medicul şef de gard ă UPU şi/sau de c ătre medicul şef 
de gard ă din sec ţia de profil, în conformitate cu reglement ările 
legale în vigoare; 
    f) externarea unui pacient din UPU sau CPU f ăr ă acordul final al 
medicului responsabil de tur ă din cadrul UPU sau CPU, prin semnarea şi 
parafarea fi şei individuale a acestuia, în conformitate cu 
reglement ările legale în vigoare; 
    g) externarea la domiciliu a unui pacient din U PU sau CPU la 
recomandarea unui medic ori a unor medici de gard ă dintr-o sec ţie sau 
din diferite sec ţii ale spitalului, f ăr ă semn ătura şi parafa 
acestuia/acestora, înso ţit ă de semn ătura şi parafa medicului şef de 
tur ă din cadrul UPU sau CPU; 
    h) nerespectarea de c ătre conducerea spitalului şi/sau UPU ori CPU 
a condi ţiilor minime privind organizarea şi dotarea UPU sau CPU, 
conform reglement ărilor legale în vigoare. 



    ART. 23  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.000 
lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice  urm ătoarele fapte: 
    a) nerespectarea obliga ţiilor impuse de reglement ările legale în 
vigoare privind activitatea echipajelor de prim aju tor calificat; 
    b) neîndeplinirea de c ătre medicul/asistentul coordonator din 
cadrul dispeceratului medical sau al dispeceratului  integrat a 
atribu ţiilor ce îi revin în privin ţa coordon ării şi monitoriz ării 
activit ăţii de interven ţie, în conformitate cu reglement ările legale 
în vigoare; 
    c) nerespectarea de c ătre medicul/asistentul coordonator a 
protocoalelor şi procedurilor stabilite în privin ţa coordon ării şi 
monitoriz ării activit ăţii de interven ţie, în conformitate cu 
reglement ările legale în vigoare; 
    d) neasigurarea triajului apelurilor primite pr in sistemul de 
urgen ţă şi nestabilirea priorit ăţilor în conformitate cu 
reglement ările legale în vigoare; 
    e) nerespectarea condi ţiilor de acordare a consulta ţiilor la 
domiciliu şi a activit ăţilor de transport contractate cu CNAS de c ătre 
serviciile de ambulan ţă private; 
    f) fumatul în autospecialele de interven ţie şi transport ale 
serviciilor de asisten ţă medical ă de urgen ţă prespitaliceasc ă şi 
transport sanitar publice şi private; 
    g) neasigurarea cu centurile de siguran ţă a pacien ţilor şi, dup ă 
caz, a înso ţitorilor acestora, pe targ ă sau pe scaunele din cabina 
medical ă, inclusiv a cadrelor medicale şi/sau paramedicale. 
    ART. 24  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.000 
lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice  urm ătoarele fapte: 
    a) neîndeplinirea de c ătre serviciile de ambulan ţă private a 
condi ţiilor de acordare a asisten ţei medicale de urgen ţă la nivel 
prespitalicesc, în conformitate cu reglement ările legale în vigoare; 
    b) utilizarea de c ătre serviciile de ambulan ţă private, de 
serviciile contractate cu CNAS sau cu casele de asi gur ări de s ănătate 
private a unor reclame care sugereaz ă gratuitatea asisten ţei de 
urgen ţă sau a consulta ţiilor; 
    c) neafi şarea conform normelor în vigoare a num ărului de apel şi a 
modului de prestare a serviciilor de c ătre serviciile de asisten ţă 
medical ă private de urgen ţă, în conformitate cu reglement ările legale 
în vigoare. 
    ART. 25  
    (1) Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 
1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, re spectiv cu amend ă 
de la 5.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele jur idice urm ătoarele 
fapte: 
    a) nerespectarea normelor care reglementeaz ă acordarea asisten ţei 
medicale private de urgen ţă; 
    b) nerespectarea cerin ţelor stabilite de reglement ările legale 
privind formarea personalului şi competen ţa necesar ă pentru fiecare 
categorie de activitate prestat ă de c ătre serviciile de ambulan ţă 



publice şi private, comerciale şi nonprofit, inclusiv pentru 
activit ăţile finan ţate prin casele de asigur ări de s ănătate private 
ori prin contractare direct ă cu persoanele fizice sau juridice; 
    c) nerespectarea reglement ărilor legale în vigoare pentru 
organizarea şi func ţionarea serviciilor publice de ambulan ţă; 
    d) angajarea în cadrul serviciilor publice sau private de 
ambulan ţă de personal f ăr ă certificare şi instruire profesional ă, 
conform reglement ărilor legale în vigoare; 
    e) nerespectarea programului şi a turelor de lucru în cadrul 
serviciilor publice de ambulan ţă diferen ţiat pe compartimente, conform 
reglement ărilor legale în vigoare; 
    f) neasigurarea misiunilor de baz ă specifice compartimentelor din 
cadrul serviciilor publice de ambulan ţă, conform reglement ărilor 
legale în vigoare; 
    g) neasigurarea dot ării specifice a compartimentelor din cadrul 
serviciilor publice şi private SMURD şi neasigurarea dot ării specifice 
a echipajelor din cadrul SMURD, a serviciilor publi ce de urgen ţă 
prespitaliceasc ă şi a serviciilor de ambulan ţă private, conform 
reglement ărilor legale în vigoare; 
    h) neasigurarea, de c ătre unit ăţile sanitare poten ţial 
trimi ţătoare sau primitoare, a accesului personalului medi cal din 
cadrul UPU ori CPU la un fax func ţional 24 de ore din 24, 7 zile din 
7; 
    i) neasigurarea dot ării cu aparate fax func ţionale şi accesibile 
personalului 24 de ore din 24, 7 zile din 7, în sed iile dispeceratelor 
medicale, ale dispeceratelor integrate, în sediile centrale ale 
serviciilor de ambulan ţă jude ţene şi al municipiului Bucure şti şi 
SMURD, inclusiv în toate bazele aeriene de salvare;  
    j) nepredarea de c ătre echipajul de urgen ţă care efectueaz ă 
transferul interclinic medicului din unitatea care prime şte pacientul 
a materialelor sanitare şi medicamentelor primite de la unitatea 
sanitar ă trimi ţătoare şi r ămase neutilizate pe timpul transferului şi 
neînregistrarea acestora în fi şa pacientului de c ătre echipajul de 
transfer, în conformitate cu reglement ările legale în vigoare; 
    k) neasigurarea unit ăţilor sanitare publice, care particip ă la 
procesul de dispecerizare a paturilor libere, cu un  calculator şi o 
leg ătur ă internet în UPU sau CPU ori la nivelul sec ţiei sau al 
serviciului care r ăspunde de actualizarea paturilor libere, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
    l) necompletarea datelor privind paturile liber e din cadrul 
unit ăţilor sanitare, conform prevederilor legale, şi nerespectarea 
normelor de organizare şi func ţionare ale Dispeceratului unic pentru 
centralizarea paturilor libere şi asigurate de c ătre spitalele 
prev ăzute în actele normative în vigoare pentru internar ea pacien ţilor 
proveni ţi din UPU sau CPU; 
    m) neafi şarea corespunz ătoare în spa ţiile de triaj şi de a şteptare 
din cadrul UPU sau CPU a textului privind modalitat ea de acces şi 
triaj, conform dispozi ţiilor legale în vigoare; 
    n) externarea pacientului din salonul de observ aţie f ăr ă decizia 
comisiei mixte alc ătuite din reprezentan ţi ai UPU sau CPU, ai sec ţiei 
de specialitate din cadrul spitalului şi conducerii spitalului, cu 
excep ţia cazului în care medicul din cadrul UPU ori CPU î şi asum ă 



r ăspunderea extern ării singur sau împreun ă cu un medic specialist din 
cadrul unit ăţii sanitare respective; 
    o) refuzul prelu ării de c ătre medicul de gard ă dintr-o sec ţie de 
terapie intensiv ă de profil sau dintr-o sec ţie de terapie intensiv ă 
general ă a pacientului aflat în stare critic ă, în condi ţiile 
existen ţei unei posibilit ăţi de a fi preluat; 
    p) nepreluarea pacientului din UPU sau CPU cu p rioritate, în 
momentul în care se elibereaz ă un loc în sec ţiile de terapie intensiv ă 
de profil sau în cele generale, în cazul în care ex ist ă pacien ţi 
afla ţi în stare critic ă, re ţinu ţi în UPU; 
    q) neasigurarea de c ătre şefii de sec ţie a num ărului de paturi 
pentru internarea în regim de urgen ţă a pacien ţilor proveni ţi din UPU 
sau CPU, conform prevederilor legale în vigoare. 
    (2) Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 
1.000 lei la 2.000 lei în cazul faptelor s ăvâr şite de persoanele 
fizice, respectiv cu amend ă de la 10.000 lei la 25.000 lei în cazul 
faptelor s ăvâr şite de persoanele juridice: 
    a) nerespectarea dispozi ţiilor legale în vigoare privind procedura 
de preluare şi internare a cazurilor de urgen ţă; 
    b) nerespectarea de c ătre conducerea unit ăţii sanitare a 
condi ţiilor minime privind organizarea şi dotarea UPU sau CPU, conform 
normelor legale în vigoare. 
    ART. 26  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.500 
lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice  urm ătoarele fapte: 
    a) func ţionarea sistemelor paralele de primiri urgen ţe sub forma 
unor camere de gard ă sau sub oricare alt ă form ă în spitalele unde 
func ţioneaz ă UPU sau CPU, cu excep ţia cazurilor specifice prev ăzute de 
reglement ările legale în vigoare; 
    b) refuzul acord ării asisten ţei medicale de urgen ţă unui pacient 
de c ătre un medic din cadrul UPU sau CPU; 
    c) neremedierea de c ătre conducerea spitalului a deficien ţelor 
care duc la imposibilitatea examin ărilor minime obligatorii, conform 
prevederilor legale în vigoare, în urma sesiz ării acestora în scris de 
către medicul şef al UPU sau CPU; 
    d) neasigurarea de c ătre conducerea spitalului a structurii minime 
a sistemului de comunica ţii care s ă permit ă acordarea asisten ţei 
medicale de urgen ţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
    ART. 27  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.500 
lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice  urm ătoarele fapte: 
    a) neorganizarea primirii urgen ţelor în spital, prin sistem de 
camere de gard ă, de c ătre spitalele locale generale care nu pot 
organiza în structura lor CPU din lips ă de resurse umane şi/sau 
materiale, implicând direct medicii de gard ă din acel spital; 
    b) neasigurarea de c ătre conducerea unit ăţii sanitare a prelu ării 
cheltuielilor suportate în cadrul UPU sau CPU, pe d urata intern ării 
pacientului în salonul de observa ţie, de c ătre sec ţia în care se 
interneaz ă pacientul. 
    ART. 28  



    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.500 
lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice  urm ătoarele fapte: 
    a) neasigurarea de c ătre serviciile de ambulan ţă publice şi 
private a dot ării ambulan ţelor cu echipamente, materiale sanitare, 
medicamente, conform reglement ărilor legale în vigoare; 
    b) reclasificarea echipajelor de interven ţie de c ătre conducerea 
serviciului de ambulan ţă public/privat la un nivel superior celui 
autorizat ini ţial, f ăr ă ob ţinerea aprob ării autorit ăţii de s ănătate 
public ă care a emis autoriza ţia. 
    ART. 29  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.500 
lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
10.000 lei la 30.000 lei pentru persoanele juridice  urm ătoarele fapte: 
    a) neacordarea asisten ţei medicale de urgen ţă unui pacient f ăr ă 
posibilit ăţi de achitare a costurilor aferente stabiliz ării, aflat în 
stare critic ă sau acuzând simptomatologia unei maladii acute car e 
poate pune via ţa acestuia în pericol, de c ătre unit ăţile sanitare 
private care au în structur ă servicii de urgen ţă, pân ă la transferarea 
acestuia în condi ţii corespunz ătoare c ătre o unitate sanitar ă public ă, 
în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
    b) nerespectarea de c ătre spitalele private a prevederilor legale 
în vigoare aplicabile spitalelor publice în domeniu l asisten ţei 
medicale de urgen ţă, din punctul de vedere al organiz ării şi dot ării, 
precum şi din punctul de vedere al resurselor umane, în caz ul în care 
au în structur ă servicii de urgen ţă. 
 
    CAP. VIII  
    Contraven ţii la normele privind prevenirea şi combaterea bolilor 
transmisibile şi la normele de igien ă pentru unit ăţile sanitare 
 
    ART. 30  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 5.000 
lei la 10.000 lei urm ătoarele fapte s ăvâr şite de persoanele juridice: 
    a) neasigurarea în fiecare sec ţie de spitalizare a spa ţiilor, 
circuitelor func ţionale şi a condi ţiilor necesare pentru izolarea 
bolnavilor care reprezint ă surse de boli transmisibile, precum şi 
pentru bolnavii cu receptivitate crescut ă la infec ţii; 
    b) neasigurarea în unit ăţile şi în spa ţiile care acord ă asisten ţă 
medical ă şi social ă pentru copii a spa ţiului de cazare şi a 
condi ţiilor de igien ă pentru mame înso ţitoare, precum şi internarea 
acestora în num ăr mai mare decât cel stabilit prin structura de pat uri 
aprobat ă de Ministerul S ănăt ăţii; 
    c) neasigurarea pentru unit ăţile sanitare cu paturi, în condi ţiile 
stabilite prin normele de igien ă în vigoare, a unei rezerve de ap ă 
pentru consum uman care s ă asigure necesarul pentru o perioad ă de 
minimum 12 ore; 
    d) neasigurarea func ţion ării sistemului de înc ălzire şi a 
sistemului de aer condi ţionat, în vederea asigur ării confortului 
termic al bolnavilor, potrivit nevoilor lor specifi ce; 
    e) neefectuarea periodic ă sau dup ă necesitate a lucr ărilor de 
igienizare şi revizuire a instala ţiilor şi echipamentelor, precum şi a 



lucr ărilor de recondi ţionare şi reparare a cl ădirilor unit ăţilor 
sanitare; 
    f) neasigurarea echipamentului de protec ţie complet pentru 
personalul medico-sanitar în conformitate cu normel e în vigoare; 
    g) neutilizarea echipamentului de protec ţie complet de c ătre 
personalul medico-sanitar; 
    h) nerespectarea m ăsurilor speciale instituite în situa ţii 
epidemiologice deosebite; 
    i) neîntocmirea şi nerespectarea procedurilor specifice 
activit ăţii de cur ăţenie, dezinfec ţie şi sterilizare în unit ăţile 
sanitare; 
    j) neasigurarea de ap ă rece şi cald ă distribuit ă prin sistem 
centralizat la obiectele sanitare amplasate în fiec are înc ăpere în 
care se acord ă asisten ţă medical ă, în spa ţiile de deservire sanitar ă a 
bolnavilor şi în serviciile tehnico-medicale şi gospod ăre şti; 
    k) neasigurarea la nivelul unit ăţilor sanitare a spa ţiilor şi 
condi ţiilor pentru depozitarea produselor, ustensilelor, 
instrumentarului, lenjeriei, echipamentului de prot ecţie, materialelor 
sanitare, medicamentelor, reactivilor afla ţi în stoc, conform 
prevederilor în vigoare sau instruc ţiunilor produc ătorului; 
    l) neasigurarea dot ărilor minime obligatorii în sec ţii şi 
departamente ale unit ăţii sanitare conform normativelor specifice în 
vigoare; 
    m) neasigurarea echipamentelor frigorifice în c ompartimente ale 
unit ăţii sanitare, în situa ţia în care legisla ţia le impune. 
    ART. 31  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 600 lei 
la 1.200 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu  amend ă de la 3.000 
lei la 7.500 lei pentru persoanele juridice urm ătoarele fapte: 
    a) nerespectarea modului de colectare pe catego rii, de depozitare, 
transport şi tratare a de şeurilor provenite din activit ăţile medicale, 
în conformitate cu reglement ările legale în vigoare; 
    b) absen ţa eviden ţelor de gestionare a de şeurilor provenite din 
activit ăţile medicale la nivelul unit ăţilor medicale şi al celor care 
asigur ă transportul, tratarea şi incinerarea acestora; 
    c) inexisten ţa şi, dup ă caz, nerespectarea planului intern de 
gestionare a de şeurilor provenite din activit ăţile medicale; 
    d) nerespectarea condi ţiilor de depozitare temporar ă a de şeurilor 
provenite din activit ăţile medicale, în conformitate cu reglement ările 
legale în vigoare; 
    e) transportul de şeurilor periculoase rezultate din activitatea 
medical ă cu alte mijloace de transport decât cele avizate î n acest 
sens de structurile Ministerului S ănăt ăţii şi care nu îndeplinesc 
condi ţiile stabilite prin normele în vigoare; 
    f) neasigurarea circuitelor func ţionale, precum şi a gestion ării 
corecte a de şeurilor rezultate din activitatea medical ă, în 
conformitate cu reglement ările legale în vigoare; 
    g) utilizarea de ambalaje neconforme cu cerin ţele impuse de 
normele pentru colectarea de şeurilor periculoase; 
    h) depunerea de şeurilor rezultate din activitatea medical ă în 
containerele comune ale cl ădirilor de locuit sau în alte locuri 
neautorizate. 



    ART. 32  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 500 lei 
la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu  amend ă de la 5.000 
lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice urm ătoarele fapte: 
    a) lipsa documentelor care atest ă serviciile medicale acordate 
pacien ţilor; 
    b) nerespectarea regulilor privind regimul şi condi ţiile de acces 
în unit ăţile sanitare; 
    c) neasigurarea în unit ăţile sanitare de orice tip a dot ărilor cu 
obiecte sanitare în num ăr corespunz ător normativului în vigoare; 
    d) neasigurarea prelucr ării sanitare a pacien ţilor la internare; 
    e) nerespectarea condi ţiilor tehnice şi func ţionale prev ăzute în 
normele privind serviciile de sp ăl ătorie pentru unit ăţile sanitare; 
    f) necunoa şterea şi neaplicarea de c ătre personalul auxiliar 
sanitar a tehnicilor şi procedurilor de cur ăţenie şi dezinfec ţie; 
    g) neefectuarea controlului eficien ţei steriliz ării şi 
neîntocmirea documenta ţiei necesare eviden ţei steriliz ării, potrivit 
normelor în vigoare; 
    h) nerespectarea protocolului complet de steril izare în func ţie de 
metoda aplicat ă; 
    i) aplicarea altor metode de dezinfec ţie şi sterilizare decât cele 
prev ăzute de normele în vigoare pentru tipul de suprafa ţă, 
instrumentar şi echipament supus trat ării; 
    j) neasigurarea de lenjerie curat ă, dezinfectat ă, c ălcat ă şi 
schimbat ă de cel pu ţin dou ă ori pe s ăpt ămână sau de câte ori este 
nevoie şi dup ă fiecare pacient, precum şi nerespectarea circuitului 
acesteia; 
    k) nerespectarea precau ţiunilor universale şi a protocoalelor de 
lucru de c ătre personalul medical şi auxiliar. 
    ART. 33  
    (1) Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 500 
lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
5.000 lei la 15.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: 
    a) nerespectarea circuitelor func ţionale şi a structurii spa ţial 
func ţionale a compartimentelor şi serviciilor, în conformitate cu 
reglement ările legale în vigoare şi cu structura aprobat ă pentru 
unitatea sanitar ă; 
    b) neefectuarea verific ării aparaturii de sterilizare, în 
conformitate cu normele în vigoare; 
    c) neasigurarea depozit ării şi p ăstr ării în condi ţii optime sau în 
condi ţiile cerute de produc ător a articolelor sterilizate şi 
articolelor sterile de unic ă folosin ţă; 
    d) existen ţa şi/sau utilizarea produselor biocide, dispozitivelor  
medicale de clasa II a) şi b), a reactivilor, a materialelor sanitare 
şi articolelor de unic ă folosin ţă, a medicamentelor şi/sau 
substan ţelor terapeutice cu termen de valabilitate expirat;  
    e) plasarea pe pia ţă şi comercializarea unui produs biocid, 
cosmetic sau dispozitiv medical sub alt ă denumire şi alt ă încadrare 
decât cele date de legisla ţia în vigoare c ăreia i se supune; 
    f) reutilizarea articolelor şi materialelor sanitare de unic ă 
folosin ţă; 



    g) neasigurarea apei sterile la blocurile opera torii şi în s ălile 
de na ştere; 
    h) neutilizarea pentru componentele aparaturii de uz medical şi 
ale instrumentelor medicale care nu pot fi supuse s teriliz ării prin 
căldur ă a produselor biocide avizate şi/sau a dispozitivelor medicale 
de clasa II a) şi b), care asigur ă sterilizarea chimic ă, sau a altor 
metode de sterilizare; 
    i) necunoa şterea şi neaplicarea de c ătre personalul medico-sanitar 
a tehnicilor şi procedurilor de preg ătire pentru sterilizare, 
depozitare şi transport al instrumentarului c ătre locul de utilizare; 
    j) neîntocmirea şi nerespectarea programului propriu de 
supraveghere, prevenire şi control al infec ţiilor nozocomiale; 
    k) nedispunerea sau nerespectarea m ăsurilor pentru controlul 
focarului de infec ţie nozocomial ă depistat; 
    l) neasigurarea în cadrul unit ăţilor sanitare a serviciilor de 
supraveghere şi control al infec ţiilor nozocomiale în conformitate cu 
reglement ările legale în vigoare; 
    m) neraportarea infec ţiilor nozocomiale de c ătre medicii şefi de 
sec ţie c ătre serviciile de supraveghere şi control al infec ţiilor 
nozocomiale de la nivelul unit ăţilor sanitare cu paturi; 
    n) nedepistarea şi neraportarea de c ătre unit ăţile sanitare a 
infec ţiilor nozocomiale la autorit ăţile de s ănătate public ă 
teritoriale; 
    o) lipsa de colaborare a personalului medico-sa nitar din unit ăţile 
sanitare cu paturi la efectuarea anchetei epidemiol ogice şi la 
supravegherea focarului de infec ţie nozocomial ă cu speciali şti din 
autoritatea de s ănătate public ă teritorial ă, precum şi neaplicarea 
măsurilor antiepidemice de împiedicare a r ăspândirii infec ţiilor; 
    p) neasigurarea steriliz ării instrumentarului medico-chirurgical 
şi a materialelor sanitare, precum şi utilizarea de materiale 
nesterile în procesul de îngrijire a bolnavului; 
    q) neefectuarea trierii lenjeriei şi inventarului moale în vederea 
dezinfec ţiei şi sp ăl ării; 
    r) neefectuarea sp ăl ării separate a ruf ăriei şi inventarului moale 
în func ţie de specificul sec ţiei; 
    s) neasigurarea şi neutilizarea materialelor necesare ambal ării în 
vederea transportului lenjeriei şi inventarului moale curat/murdar; 
    ş) neasigurarea şi neîntre ţinerea în condi ţii de igien ă, la 
nivelul sec ţiilor, a oficiilor alimentare şi a s ălilor de mese; 
    t) neasigurarea de c ătre furnizorul de servicii de catering a 
transportului hranei în recipiente şi cu autoutilitare autorizate şi 
între ţinute în condi ţii de igien ă, în conformitate cu reglement ările 
legale în vigoare. 
    (2) Contraven ţiile prev ăzute la alin. (1) lit. e) se sanc ţioneaz ă 
şi cu sanc ţiunea complementar ă constând în retragerea avizului sau, 
după caz, anularea notific ării. 
    ART. 34  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 5.000 
lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice, respect iv cu amend ă de la 
10.000 lei la 15.000 lei pentru persoane juridice u rmătoarele fapte: 
    a) neînregistrarea şi neraportarea cazurilor de boli 
transmisibile, precum şi nenotificarea reac ţiilor adverse prin 



sistemele de alert ă şi vigilen ţă la autoritatea de s ănătate public ă 
teritorial ă, în conformitate cu reglement ările legale în vigoare; 
    b) neizolarea bolnavilor de boli transmisibile cu internare 
obligatorie şi neinstituirea m ăsurilor de prevenire şi combatere a 
extinderii procesului epidemiologic; 
    c) neefectuarea de c ătre unitatea sanitar ă care asigur ă izolarea 
bolnavilor a decontamin ării vehiculelor cu care au fost transporta ţi 
bolnavi contagio şi; 
    d) neefectuarea de c ătre personalul medico-sanitar a anchetei 
epidemiologice în focarele de boli transmisibile, î n scopul depist ării 
de noi cazuri de bolnavi contac ţi, convalescen ţi şi purt ători s ănăto şi 
de germeni; 
    e) neaplicarea de c ătre personalul medico-sanitar şi conducerea 
unit ăţilor sanitare a m ăsurilor antiepidemice de prevenire şi control 
al r ăspândirii infec ţiilor; 
    f) neasigurarea de c ătre administra ţiile unit ăţilor sanitare a 
aprovizion ării permanente şi suficiente cu materiale necesare 
efectu ării cur ăţeniei şi opera ţiunilor de dezinfec ţie, dezinsec ţie, 
deparazitare şi deratizare; 
    g) neaplicarea de c ătre personalul medico-sanitar din unit ăţile 
sanitare a m ăsurilor privind depistarea, prelucrarea şi eviden ţa 
persoanelor parazitate cu p ăduchi de cap şi corp; 
    h) neasigurarea depozit ării şi p ăstr ării în spa ţii special 
amenajate a produselor biocide şi a dispozitivelor clasa II a) şi b), 
conform instruc ţiunilor produc ătorului sau recomand ărilor prev ăzute în 
avizul sanitar, care s ă previn ă modific ările fizico-chimice şi ale 
propriet ăţilor biocide ale produselor; 
    i) utilizarea în unit ăţile sanitare a produselor biocide şi a 
dispozitivelor medicale de clasa II a) şi b) neconforme cu legisla ţia 
în vigoare; 
    j) neaplicarea prevederilor programului na ţional de imuniz ări de 
către personalul medico-sanitar cu atribu ţii specifice în aceast ă 
activitate, indiferent de forma de organizare în ca drul sistemului 
sanitar, precum şi a metodologiei supravegherii accidentelor expuner ii 
la produse biologice a personalului medical; 
    k) neasigurarea condi ţiilor de transport, depozitare, gestionare 
şi utilizare a produselor biologice şi medicamentoase de uz uman şi 
veterinar, prev ăzute de instruc ţiunile produc ătorului şi de normele în 
vigoare; 
    l) neefectuarea dezinfec ţiei terminale în focare colective de boli 
transmisibile; 
    m) nerespectarea de c ătre persoane fizice, suspec ţi şi 
convalescen ţi de boli transmisibile, contac ţi şi purt ători s ănăto şi de 
germeni patogeni, precum şi de c ătre persoane juridice a m ăsurilor 
prev ăzute de normele în vigoare, în scopul prevenirii şi combaterii 
bolilor transmisibile; 
    n) neavertizarea de c ătre personalul medico-sanitar a persoanelor 
cu risc epidemiologic în leg ătur ă cu consecin ţele medicale şi penale 
ale nerespect ării m ăsurilor antiepidemice, precum şi neprecizarea 
acestor m ăsuri; 
    o) neinstituirea sau neaplicarea de c ătre personalul medico-
sanitar şi administrativ al unit ăţilor sanitare a m ăsurilor care s ă 



previn ă apari ţia sau r ăspândirea de boli transmisibile la persoanele 
care beneficiaz ă de asisten ţă medical ă în aceste unit ăţi; 
    p) neraportarea vaccin ărilor şi revaccin ărilor efectuate de 
unit ăţile sanitare, conform reglement ărilor legale în vigoare; 
    q) neîntre ţinerea permanent ă a st ării de cur ăţenie în unit ăţile 
sanitare şi neînregistrarea opera ţiunilor de cur ăţenie şi dezinfec ţie 
în fiecare înc ăpere în care se desf ăşoar ă aceste opera ţiuni, precum şi 
nemonitorizarea acestor activit ăţi de c ătre personalul cu atribu ţii în 
acest sens; 
    r) nerespectarea instruc ţiunilor Ministerului S ănăt ăţii privind 
imuniz ările obligatorii, m ăsurile de lupt ă în focar, izolarea 
bolnavilor cu boli transmisibile şi eliberarea avizului epidemiologic. 
    ART. 35  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.000 
lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
3.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice u rmătoarele fapte: 
    a) neaplicarea m ăsurilor de prevenire a r ăspândirii infec ţiilor de 
către spitalele care elibereaz ă cadavrele persoanelor decedate din 
cauza bolilor transmisibile; 
    b) nerespectarea normelor antiepidemice şi de igien ă privind 
transportul, depunerea la capel ă şi înhumarea cadavrelor persoanelor 
decedate prin boli transmisibile; 
    c) exhumarea cadavrelor umane f ăr ă avizul autorit ăţii de s ănătate 
public ă teritoriale sau exhumarea în alte condi ţii decât cele 
stabilite prin avizul autorit ăţii de s ănătate public ă teritoriale, cu 
excep ţia cazurilor prev ăzute de legea penal ă. 
 
    CAP. IX  
    Contraven ţii la normele de igien ă în mijloacele de transport şi în 
zonele de infrastructur ă aferente activit ăţilor de transport 
 
    ART. 36  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 500 lei 
la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu  amend ă de la 2.000 
lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice urm ătoarele fapte: 
    a) neasigurarea condi ţiilor igienice de microclimat, ventila ţie, 
cur ăţenie, dezinfec ţie pentru conduc ătorii auto, mecanicii de 
locomotiv ă, echipajele de pe nave, aeronave, controlorii de t rafic, 
personalul care concur ă la siguran ţa circula ţiei; 
    b) nerealizarea corespunz ătoare a opera ţiunilor de igienizare şi 
dezinfec ţie a vagoanelor de tren, garniturilor de metrou, ae ronavelor, 
navelor, mijloacelor de transport în comun urban, p reor ăşeneşti, 
interurbane, a spa ţiilor de odihn ă pentru personalul care concur ă la 
siguran ţa circula ţiei; 
    c) neîntre ţinerea în condi ţii optime de igien ă a sta ţiilor şi 
mijloacelor de transport în comun de c ătre operatorii economici sau de 
către autorit ăţile care le au în administrare. 
    ART. 37  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 500 lei 
la 1.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu  amend ă de la 2.000 
lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice urm ătoarele fapte: 



    a) neasigurarea în cadrul unui aeroport a unei rezerve de ap ă 
pentru consum uman care s ă acopere necesarul pentru minimum 24 de ore 
în func ţie de necesit ăţile aeroportului; 
    b) lipsa eviden ţelor fiec ărei aliment ări cu ap ă potabil ă a 
aeronavelor, conform reglement ărilor legale în vigoare; 
    c) nedezinfectarea rezervoarelor cisternelor ca re efectueaz ă 
aprovizionarea aeronavelor cu ap ă potabil ă, conform reglement ărilor 
legale în vigoare; 
    d) nerespectarea condi ţiilor de inscrip ţionare şi depozitare în 
spa ţii separate a camioanelor-cistern ă pentru ap ă potabil ă şi 
vidanjelor pe aeroport; 
    e) nerespectarea intervalelor de dezinfec ţie a vidanjelor, 
vehiculelor de transport ap ă, transport c ăl ători pe aeroport; 
    f) deversarea de c ătre operatorii economici a apelor uzate direct 
pe sol sau în bazinele de ap ă; 
    g) nerespectarea normelor în vigoare privind ev acuarea 
reziduurilor solide şi lichide de la aeronave. 
    ART. 38  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.000 
lei la 3.000 lei urm ătoarele fapte s ăvâr şite de persoanele juridice: 
    a) neamenajarea punctelor de colectare intermed iar ă a reziduurilor 
menajere, conform reglement ărilor legale în vigoare; 
    b) neasigurarea recipientelor corespunz ător dotate pentru 
colectarea reziduurilor solide în sta ţii de cale ferat ă, autog ări, 
aeroporturi, porturi; 
    c) neasigurarea ventila ţiei, iluminatului şi microclimatului 
corespunz ător în s ălile de a şteptare pentru c ăl ători, în spa ţiile 
pentru personalul angajat din unit ăţile de transport persoane, precum 
gări, autog ări, aeroporturi, şi în mijloacele de transport; 
    d) neamenajarea peroanelor pentru accesul c ăl ătorilor în trenuri 
în conformitate cu reglement ările legale în vigoare. 
    ART. 39  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 4.000 
lei la 8.000 lei urm ătoarele fapte s ăvâr şite de persoanele juridice: 
    a) neamenajarea de c ătre persoanele juridice responsabile în g ări, 
autog ări, aeroporturi a surselor de ap ă pentru consum uman, 
corespunz ătoare calitativ şi constructiv; 
    b) neasigurarea necesarului de ap ă de minimum 10 litri/loc la 
vagoanele de clas ă şi de minimum 25 litri/loc la vagoanele de dormit 
în mijloacele de transport feroviar, precum şi neasigurarea unei 
cantit ăţi de 0,9-4,55 litri ap ă/persoan ă/12 ore de zbor pentru 
transportul aerian; 
    c) neasigurarea marcajelor "ap ă potabil ă" sau "ap ă nepotabil ă" în 
mijloacele de transport; 
    d) neasigurarea men ţinerii în stare de func ţionare şi de 
cur ăţenie, precum şi a dezinfec ţiei zilnice a grupurilor sanitare din 
gări, autog ări, aeroporturi, porturi, precum şi din mijloacele de 
transport, precum nave, aeronave, vagoane de clas ă, vagoane de dormit, 
mijloace de transport rutier de persoane; 
    e) nerealizarea dezinsec ţiei şi deratiz ării periodice în 
mijloacele de transport, conform reglement ărilor legale în vigoare; 



    f) utilizarea vagoanelor de c ăl ători venite din zone endemice în 
transportul de c ăl ători f ăr ă a fi dezinfectate; 
    g) neasigurarea condi ţiilor de microclimat, dezinfec ţie, 
deratizare în sta ţiile de metrou conform normelor în vigoare. 
    ART. 40  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 4.000 
lei la 6.000 lei urm ătoarele fapte s ăvâr şite de persoanele juridice: 
    a) nep ăstrarea probelor de alimente din fiecare fel de mân care 
servit la fiecare curs ă timp de 48 de ore; 
    b) nerespectarea normelor igienico-sanitare în vigoare pentru 
unit ăţile de preparare a alimentelor pe aeroporturi. 
 
    CAP. X  
    Contraven ţii la normele igienico-sanitare pentru alimente şi la 
normele de igien ă privind produc ţia, prelucrarea, depozitarea, 
păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor 
 
    ART. 41  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.000 
lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: 
    a) utilizarea personalului de între ţinere a cur ăţeniei din anexele 
sanitare şi gospod ăre şti la manipularea, prelucrarea, depozitarea, 
transportul sau servirea alimentelor; 
    b) utilizarea ustensilelor de cur ăţenie folosite pentru anexele 
sanitare şi gospod ăre şti la cur ăţenia în spa ţiile de produc ţie, 
prelucrare, depozitare şi servire a alimentelor; 
    c) neefectuarea opera ţiunilor de cur ăţenie şi/sau dezinfec ţie a 
locurilor de munc ă, utilajelor, ustensilelor, suprafe ţelor de lucru şi 
a ambalajelor în condi ţiile stabilite de normele igienico-sanitare în 
vigoare; 
    d) depozitarea, chiar şi provizorie, a ambalajelor de transport 
ale produselor alimentare în condi ţii care pot determina contaminarea 
sau impurificarea acestora; 
    e) nerespectarea în unit ăţile de alimenta ţie public ă şi colectiv ă, 
în cazul meselor organizate, a obliga ţiei de a p ăstra câte o prob ă din 
fiecare fel de mâncare servit timp de 48 de ore în spatii frigorifice, 
în recipiente curate, acoperite şi etichetate; 
    f) neasigurarea dot ării cu ustensile şi utilaje a unit ăţilor de 
alimenta ţie colectiv ă permanente şi/sau sezoniere în func ţie de natura 
şi volumul unit ăţii de alimenta ţie; 
    g) aprovizionarea unit ăţilor alimentare de orice fel care produc 
şi/sau prelucreaz ă alimente u şor alterabile cu cantit ăţi care dep ăşesc 
posibilit ăţile de p ăstrare şi de prelucrare a acestora; 
    h) neasigurarea şi/sau neutilizarea echipamentului de protec ţie 
curat şi complet pentru personalul care lucreaz ă în sectoarele de 
produc ţie, prelucrare, depozitare, transport şi desfacere a 
alimentelor. 
    ART. 42  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 800 lei 
la 1.600 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu  amend ă de la 3.000 
lei la 6.000 lei pentru persoanele juridice urm ătoarele fapte: 



    a) transportarea, depozitarea sau expunerea ali mentelor sub form ă 
de materii prime sau semifabricate, împreun ă cu produse finite, care 
se consum ă f ăr ă prelucrare termic ă şi f ăr ă asigurarea condi ţiilor 
corespunz ătoare pentru fiecare categorie; 
    b) nerespectarea obliga ţiei privind verificarea zilnic ă a st ării 
de igien ă individual ă şi de s ănătate a angaja ţilor, neconsemnarea 
acestei verific ări, precum şi primirea în unitate a angaja ţilor 
bolnavi sau convalescen ţi de boli transmisibile; 
    c) nerespectarea regulilor de igien ă individual ă în tot timpul 
programului de lucru de c ătre personalul din sectorul alimentar; 
    d) utilizarea ghe ţii preparate din ap ă nepotabil ă în contact 
direct cu alimentele în scopul p ăstr ării acestora, cu excep ţia 
peştelui, sau în scopul servirii b ăuturilor, conform normelor 
igienico-sanitare în vigoare; 
    e) efectuarea transportului alimentelor cu mijl oace de transport 
şi recipiente care nu asigur ă protec ţia alimentelor împotriva 
contamin ării, precum şi cu mijloace de transport neamenajate şi 
neechipate corespunz ător, conform condi ţiilor specifice de p ăstrare 
impuse de produc ător; 
    f) neasigurarea şi nerespectarea m ăsurilor stabilite de normele în 
vigoare pentru protec ţia sanitar ă a produselor alimentare şi 
consumatorilor la punctele fixe sau mobile de desfa cere stradal ă a 
alimentelor şi b ăuturilor r ăcoritoare; 
    g) expunerea spre vânzare sau vânzarea în ambal aje degradate a 
produselor alimentare preambalate; 
    h) folosirea ou ălor cu coaj ă fisurat ă, cr ăpat ă, nesp ălate şi f ăr ă 
a fi dezinfectate, precum şi folosirea ou ălor de ra ţă în laboratoarele 
şi unit ăţile de alimenta ţie public ă sau colectiv ă; 
    i) neasigurarea func ţion ării în permanen ţă a spa ţiilor frigorifice 
din unit ăţile alimentare, neasigurarea controlului şi înregistr ării 
temperaturii în aceste spa ţii şi neîntre ţinerea lor prin neefectuarea 
repara ţiilor, reviziilor şi a igieniz ării; 
    j) utilizarea de ustensile neadecvate şi/sau neigienizate pentru 
servirea alimentelor neambalate care se consum ă f ăr ă prelucrare 
termic ă; 
    k) depozitarea necorespunz ătoare a produselor alimentare şi a 
ambalajelor în alte spa ţii decât cele prev ăzute în acest sens; 
    l) folosirea vaselor şi ustensilelor de buc ăt ărie degradate; 
    m) nemarcarea vizibil ă a suprafe ţelor de lucru, ustensilelor şi a 
spa ţiilor frigorifice pentru identificarea scopului de folosire pe 
tipuri de alimente; 
    n) neetichetarea produselor alimentare, aditivi lor, coloran ţilor, 
suplimentelor alimentare, alimentelor cu destina ţie special ă, în 
conformitate cu normele în vigoare; 
    o) comercializarea produselor alimentare f ăr ă declara ţie de 
conformitate, conform normelor legale în vigoare; 
    p) plasarea pe pia ţă a produselor alimentare care nu sunt 
notificate Ministerului S ănăt ăţii, conform normelor specifice în 
vigoare; 
    q) plasarea pe pia ţă a materialelor care vin în contact cu 
alimentele originare sau expediate din China şi Hong Kong care nu 
respect ă prevederile Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Co misiei din 



22 martie 2011 de stabilire a condi ţiilor specifice şi a procedurilor 
detaliate pentru importul de articole de buc ăt ărie din material 
plastic pe baz ă de poliamid ă şi melamin ă originare sau expediate din 
Republica Popular ă Chinez ă şi din Regiunea Administrativ ă Special ă 
Hong Kong a Republicii Populare Chineze; 
    r) nerespectarea prevederilor legale referitoar e la tipurile de 
vitamine şi minerale care se pot ad ăuga în produsele alimentare; 
    s) nerespectarea deciziei de suspendare şi restric ţionare 
temporar ă a introducerii pe pia ţă a alimentelor la care s-au ad ăugat 
vitamine, minerale şi alte substan ţe, în cazul în care se constat ă c ă 
acestea d ăuneaz ă s ănăt ăţii umane, conform prevederilor Regulamentului 
(CE) nr. 1.925/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 
decembrie 2006 privind adaosul de vitamine şi minerale, precum şi de 
anumite substan ţe de alt tip în produsele alimentare. 
    ART. 43  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.000 
lei şi 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 
10.000 lei la 25.000 lei pentru persoanele juridice  urm ătoarele fapte: 
    a) recep ţia şi introducerea în procesul de produc ţie sau de 
prelucrare a materiilor prime şi auxiliare, semifabricate sau finite, 
necorespunz ătoare şi f ăr ă documentele care atest ă c ă sunt sigure 
pentru consumul uman; 
    b) nerespectarea m ăsurilor prev ăzute de normele de igien ă în 
vigoare privind prepararea, p ăstrarea, depozitarea, transportul şi 
servirea produselor alimentare; 
    c) organizarea deficitar ă a procesului de produc ţie alimentar ă, 
nerealizându-se orientarea fluxului tehnologic într -un singur sens şi 
favorizându-se încruci şările între fazele salubre şi cele insalubre; 
    d) neasigurarea dot ării unit ăţilor alimentare cu utilaje şi 
mobilier tehnologic, fabricate potrivit normelor de  igien ă în vigoare 
şi între ţinute în permanent ă stare de func ţionare; 
    e) neasigurarea în unit ăţile de alimenta ţie public ă şi colectiv ă a 
spa ţiilor şi circuitelor func ţionale stabilite prin normele de igien ă 
în vigoare; 
    f) neasigurarea în unit ăţile alimentare, inclusiv în cele de 
alimenta ţie public ă şi colectiv ă, a func ţion ării corecte şi permanente 
a aparaturii de control şi de înregistrare a parametrilor care 
condi ţioneaz ă salubritatea prelucr ării şi p ăstr ării materiilor prime, 
semifabricatelor şi produselor finite prin sterilizare, pasteurizare,  
refrigerare, congelare şi alte proceduri specifice; 
    g) neasigurarea în unit ăţile din sectorul alimentar a apei 
potabile curente reci şi calde în cantit ăţi suficiente pentru 
acoperirea nevoilor tehnologice şi pentru între ţinerea cur ăţeniei; 
    h) neefectuarea monitoriz ării de control a calit ăţii apei potabile 
folosite în industria alimentar ă; 
    i) neefectuarea periodic ă sau dup ă necesitate a lucr ărilor de 
igienizare şi de revizie a instala ţiilor şi utilajelor, precum şi a 
lucr ărilor de recondi ţionare şi de reparare a cl ădirilor unit ăţilor 
alimentare; 
    j) neizolarea conductelor de canalizare care tr averseaz ă 
înc ăperile de produc ţie, preparare, depozitare, servire şi desfacere a 



alimentelor, astfel încât s ă se previn ă contaminarea spa ţiilor 
alimentare cu ape uzate, precum şi poluarea mediului înconjur ător; 
    k) neefectuarea în unit ăţile alimentare a opera ţiunilor de 
cur ăţenie şi dezinfec ţie, precum şi neasigurarea dot ării şi 
aprovizion ării unit ăţii alimentare cu utilaje, ustensile şi materiale 
specifice pentru cur ăţenie şi dezinfec ţie; 
    l) refolosirea veselei, paharelor şi a altor materiale de unic ă 
folosin ţă; 
    m) utilizarea la prepararea produselor alimenta re, a b ăuturilor 
alcoolice şi nealcoolice şi a produselor culinare a ghe ţii şi a unor 
surse de ap ă f ăr ă a respecta indicatorii de calitate a apei potabile . 
    ART. 44  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 2.000 
lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
20.000 lei la 40.000 lei pentru persoanele juridice  urm ătoarele fapte: 
    a) punerea în consum a alimentelor care prezint ă semne 
organoleptice de alterare evidente, miros şi gust str ăine de natura 
produsului sau pete de mucegai, cu excep ţia mucegaiurilor selec ţionate 
admise; 
    b) punerea în consum a alimentelor care prezint ă semne de 
infestare cu parazi ţi şi insecte, precum şi resturi sau semne ale 
activit ăţii acestora, cu excep ţia unor produse pentru care sunt 
prev ăzute limite în normele de igien ă ori în reglement ările legale în 
vigoare; 
    c) punerea în consum a alimentelor care prezint ă semne ale 
contactului cu roz ătoare; 
    d) punerea în consum a alimentelor care prezint ă con ţinut de 
substan ţe chimice nepermise sau peste limitele admise de no rmele de 
igien ă în vigoare; 
    e) punerea în consum a alimentelor care prezint ă con ţinut de corpi 
str ăini, cu excep ţia cazurilor în care norma prevede o limit ă maxim ă 
admis ă; 
    f) punerea în consum a alimentelor care prezint ă con ţinut de 
micotoxine peste limitele admise în produsele alime ntare; 
    g) nerespectarea criteriilor microbiologice pen tru produsele 
alimentare; 
    h) recondi ţionarea produselor alimentare retrase din consum ca  
fiind necorespunz ătoare condi ţiilor de calitate; 
    i) refolosirea ca materie prim ă a preparatelor culinare finite; 
    j) folosirea la prepararea produselor alimentar e a ingredientelor 
şi substan ţelor interzise, precum şi utilizarea ingredientelor şi 
substan ţelor peste limitele maxime admise stabilite prin 
reglement ările legale în vigoare; 
    k) nedeclararea tuturor ingredientelor prezente  în produsul 
alimentar. 
    ART. 45  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 3.000 
lei la 5.000 lei urm ătoarele fapte s ăvâr şite de persoanele juridice: 
    a) utilizarea ambalajelor, recipientelor, usten silelor şi 
utilajelor care nu sunt în perfect ă stare de cur ăţenie şi igienizare 
sau utilizarea unor astfel de produse pentru alimen te, în cazul în 



care au fost folosite în alte scopuri decât contact ul direct cu 
alimentele; 
    b) utilizarea la fabricarea ambalajelor sau chi ar la ambalarea 
produselor alimentare a materialelor care nu respec t ă legisla ţia 
specific ă în vigoare; 
    c) utilizarea de materiale ce intr ă în contact cu alimentul din 
material reciclat provenit în urma unui proces tehn ologic de reciclare 
neautorizat la nivel comunitar; 
    d) neefectuarea de c ătre produc ător a monitoriz ării punctelor 
critice de control stabilite în planul de analiz ă a riscurilor prin 
puncte critice de control al HACCP, neînregistrarea  datelor ob ţinute 
şi neefectuarea m ăsurilor corective privind neconformit ăţile ap ărute 
în fluxul tehnologic; 
    e) neimplementarea bunelor practici de fabricar e sau a planului 
HACCP, conform reglement ărilor legale în vigoare. 
    ART. 46  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 3.000 
lei la 8.000 lei urm ătoarele fapte s ăvâr şite de persoanele juridice: 
    a) utilizarea la prepararea suplimentelor alime ntare a altor 
vitamine, minerale şi substan ţe decât cele prev ăzute în legisla ţia 
specific ă în vigoare; 
    b) comercializarea suplimentelor alimentare car e nu respect ă 
reglement ările legale specifice în vigoare; 
    c) punerea pe pia ţă şi comercializarea de alimente cu adaos de 
vitamine şi minerale şi alte substan ţe f ăr ă notificare. 
    ART. 47  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.500 
lei la 2.500 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
6.000 lei la 50.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: 
    a) folosirea la prepararea produselor alimentar e a aditivilor 
alimentari, a aromelor alimentare, a enzimelor alim entare în cantit ăţi 
peste limita admis ă prev ăzut ă în legisla ţia în vigoare; 
    b) folosirea de aditivi alimentari, a aromelor alimentare, a 
enzimelor alimentare nepermise în alimente sau intr oducerea în alte 
alimente decât cele pentru care exist ă reglement ări legale în vigoare; 
    c) lipsa men ţiunilor şi/sau avertismentelor de pe eticheta 
aditivilor alimentari privind scopul utiliz ării şi modul de folosire a 
acestora. 
    ART. 48  
    (1) Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 
1.000 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, re spectiv cu amend ă 
de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoanele juri dice urm ătoarele 
fapte: 
    a) tratarea cu radia ţii a produselor alimentare neincluse în lista 
produselor alimentare permise a fi tratate prin ira diere; 
    b) dep ăşirea dozelor maxime admise de radia ţii pentru iradierea 
produselor alimentare, precum şi iradierea acestora în laboratoare 
neagreate conform legisla ţiei legale în vigoare; 
    c) comercializarea produselor alimentare iradia te peste data 
durabilit ăţii minime, stabilit ă de c ătre produc ător, sau în situa ţia 
în care aceasta pune în pericol s ănătatea uman ă; 



    d) modificarea condi ţiilor care au stat la baza emiterii avizului 
pentru plasarea pe pia ţă a produselor alimentare iradiate şi 
nesolicitarea unui nou aviz; 
    e) nerespectarea reglement ărilor legale în vigoare privind 
etichetarea produselor alimentare tratate cu radia ţii şi a celor 
modificate genetic. 
    (2) Contraven ţiile prev ăzute la lit. d) se sanc ţioneaz ă şi cu 
sanc ţiunea complementar ă constând în retragerea avizului. 
 
    CAP. XI  
    Contraven ţii la normele de igien ă privind protec ţia fa ţă de 
radia ţiile nucleare 
 
    ART. 49  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 2.000 
lei la 5.000 lei urm ătoarele fapte s ăvâr şite de persoanele juridice: 
    a) nerespectarea sistemului de supraveghere a s t ării de s ănătate a 
personalului expus profesional şi a condi ţiilor de igien ă în unit ăţile 
în care se desf ăşoar ă activit ăţile nucleare, în corelare cu nivelul 
expunerii la radia ţii ionizante; 
    b) neefectuarea controlului medical periodic, c onform 
reglement ărilor Ministerului S ănăt ăţii; 
    c) nesupravegherea fotodozimetric ă a persoanelor expuse 
profesional la radia ţii ionizante; 
    d) neverificarea periodic ă a instala ţiilor radiologice de c ătre 
unit ăţile autorizate, precum şi a echipamentelor de protec ţie. 
    ART. 50  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 8.000 
lei la 25.000 lei urm ătoarele fapte s ăvâr şite de persoanele juridice: 
    a) nerespectarea limitelor impuse prin sistemul  de supraveghere a 
contamin ării radioactive a produselor alimentare, pe întregu l circuit 
alimentar, inclusiv a surselor de ap ă potabil ă, precum şi a altor 
bunuri destinate folosirii de c ătre popula ţie; 
    b) introducerea pacien ţilor care nu sunt supu şi imediat 
investiga ţiilor sau tratamentului în câmpul de iradiere şi neaplicarea 
măsurilor de radioprotec ţie la pacien ţii supu şi examin ărilor 
radiologice sau procedurilor de radioterapie pentru  regiunile 
anatomice care nu intereseaz ă procedura respectiv ă, conform 
procedurilor scrise de lucru; 
    c) angajarea unei persoane f ăr ă control medical din care s ă 
rezulte c ă persoana examinat ă este apt ă pentru lucrul în mediu de 
radia ţii sau men ţinerea unei persoane într-un loc de munc ă cu expunere 
la radia ţii nucleare, pentru care organele sanitare au stabi lit o 
contraindica ţie medical ă, temporar ă sau permanent ă; 
    d) nerespectarea m ăsurilor de igien ă în unit ăţile nucleare 
autorizate; 
    e) neasigurarea în unit ăţile nucleare medicale de circuite 
func ţionale, conform normelor sanitare în vigoare; 
    f) nerespectarea reglement ărilor Ministerului S ănăt ăţii privind 
înregistrarea şi raportarea dozei de iradiere aplicate pacien ţilor; 
    g) nerespectarea sistemului de raportare a pers oanelor expuse 
profesional la radia ţii ionizante, pe locuri de munc ă şi tip de 



expunere, şi neraportarea la autoritatea de s ănătate public ă 
teritorial ă a modific ărilor de personal expus profesional la radia ţii 
ionizante; 
    h) neutilizarea în radiologia pediatric ă a echipamentului de 
fixare a pacientului; 
    i) nerespectarea de c ătre conducerea unit ăţii a revizuirii 
manualului de proceduri. 
    ART. 51  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 10.000 
lei la 30.000 lei urm ătoarele fapte s ăvâr şite de persoanele juridice: 
    a) nerespectarea limitelor şi a condi ţiilor prev ăzute în 
autoriza ţiile eliberate în conformitate cu prevederile art. 38 din 
Legea nr. 111/1996  privind desf ăşurarea în siguran ţă, reglementarea, 
autorizarea şi controlul activit ăţilor nucleare, republicat ă, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare; 
    b) nerespectarea m ăsurilor şi a prevederilor din avizele 
eliberate, cu impact asupra s ănăt ăţii popula ţiei, ca urmare a 
activit ăţilor nucleare; 
    c) neinstituirea m ăsurilor imediate de protejare şi asisten ţă de 
urgen ţă a salaria ţilor şi a bolnavilor care au suferit o suprairadiere 
sau o contaminare radioactiv ă intern ă; 
    d) utilizarea substan ţelor radioactive în alte scopuri decât cele 
prev ăzute în autoriza ţia sanitar ă de func ţionare; 
    e) nerespectarea instruc ţiunilor Ministerului S ănăt ăţii privind 
măsurile profilactice în situa ţii de accident nuclear major; 
    f) nerespectarea de c ătre conducerea unit ăţii a m ăsurilor 
prescrise de organele sanitare de control, în scopu l p ăstr ării st ării 
de s ănătate a personalului şi popula ţiei şi al prevenirii incidentelor 
şi accidentelor nucleare. 
 
    CAP. XII  
    Contraven ţii la normele de igien ă privind condi ţiile şi procesele 
de munc ă 
 
    ART. 52  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.000 
lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: 
    a) neasigurarea de c ătre angajatori din orice domeniu de 
activitate, public şi privat, a examin ărilor medicale, prin medicii de 
medicina muncii, la angajare, la reluarea muncii, l a schimbarea 
locului de munc ă şi a controlului medical periodic al lucr ătorilor, 
conform reglement ărilor legale în vigoare privind supravegherea st ării 
de s ănătate şi a expunerii profesionale a tuturor lucr ătorilor prin 
servicii de medicina muncii; 
    b) men ţinerea unei persoane într-un loc de munc ă pentru care 
organele sanitare au stabilit o contraindica ţie medical ă temporar ă sau 
permanent ă potrivit instruc ţiunilor Ministerului S ănăt ăţii. 
    ART. 53  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 3.000 
lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
5.000 lei la 8.000 lei pentru persoanele juridice u rmătoarele fapte: 



    a) neprezentarea angaja ţilor din unit ăţile de orice fel la 
examin ările medicale periodice, programate de angajator în  colaborare 
cu medicul de medicina muncii, potrivit specificulu i fiec ărui loc de 
muncă, conform reglement ărilor legale în vigoare; 
    b) dep ăşirea în zonele de munc ă a limitelor maxim admise pentru 
microclimat, stabilite prin normele legale în vigoa re, cu excep ţia 
cazurilor prev ăzute de legisla ţia în vigoare, în absen ţa măsurilor de 
protec ţie individual ă şi colectiv ă adecvate; 
    c) dep ăşirea în zonele de munc ă a limitelor admise pentru zgomote 
şi vibra ţii, conform prevederilor legale în vigoare; 
    d) neaplicarea de c ătre persoanele juridice a m ăsurilor pentru 
protejarea angaja ţilor care lucreaz ă în aer liber în condi ţii 
meteorologice nefavorabile, conform prevederilor le gale în vigoare; 
    e) nerespectarea de c ătre persoanele juridice a condi ţiilor de 
iluminare a locurilor de munc ă, conform prevederilor legale în 
vigoare; 
    f) neasigurarea şi neacordarea de c ătre persoanele juridice a 
materialelor igienico-sanitare în cantit ăţi suficiente şi în 
concordan ţă cu specificul locului de munc ă, în scopul asigur ării 
igienei personale; 
    g) neasigurarea şi neacordarea de c ătre persoanele juridice şi 
fizice a echipamentului individual de protec ţie pentru personalul 
expus riscurilor de accidentare şi de îmboln ăvire profesional ă; 
    h) neasigurarea şi nerealizarea condi ţiilor de între ţinere a 
echipamentului individual de protec ţie, precum şi nepurtarea acestui 
echipament în cazul în care este corect acordat şi în stare de 
func ţionare sau utilizarea acestuia în alte scopuri sau condi ţii decât 
cele prev ăzute prin lege; 
    i) neefectuarea şi nerespectarea de c ătre medicul de medicina 
muncii a normelor în vigoare privind examin ările medicale necesare în 
vederea angaj ării, controalele medicale periodice şi investiga ţiile 
suplimentare fa ţă de examenul clinic general pentru persoanele expus e 
la factori nocivi profesionali în conformitate cu l egisla ţia specific ă 
în vigoare; 
    j) nerespectarea recomand ărilor medicale ca urmare a examin ărilor 
medicale la angajare şi a controalelor medicale periodice; 
    k) neanun ţarea la autoritatea de s ănătate public ă teritorial ă a 
cazurilor de boli profesionale acute şi a intoxica ţiilor profesionale 
acute de c ătre conducerile unit ăţilor de orice fel; 
    l) nerespectarea legisla ţiei în vigoare privind semnalarea, 
cercetarea, declararea, confirmarea, înregistrarea,  raportarea şi 
eviden ţa bolilor profesionale, precum şi a celorlal ţi indicatori care 
definesc morbiditatea profesional ă; 
    m) nerespectarea reglement ărilor legale în vigoare privind munca 
în schimburi, a timpului de munc ă, a regimului pauzelor, luând în 
considerare existen ţa unor factori de risc în mediul de munc ă şi 
capacitatea de adaptare a salaria ţilor; 
    n) angajarea unor persoane în locuri de munc ă în care exist ă 
riscul de transmitere a unor boli, precum sectorul alimentar, 
zootehnic, instala ţii de alimentare cu ap ă potabil ă, colectivit ăţi de 
copii şi alte unit ăţi de interes public, f ăr ă respectarea normelor în 
vigoare; 



    o) neaplicarea m ăsurilor speciale de protec ţie a tegumentului şi a 
mucoaselor pentru substan ţele ce pot p ătrunde în organism prin 
tegument şi mucoase intacte; 
    p) neinstruirea personalului de c ătre conduc ătorii unit ăţilor în 
vederea cunoa şterii riscurilor profesionale şi a prevenirii 
îmboln ăvirilor cauzate de noxele existente la locurile de muncă; 
    q) neacordarea alimenta ţiei suplimentare, potrivit legii, de c ătre 
persoanele juridice şi fizice salaria ţilor care lucreaz ă în locuri de 
muncă în condi ţii grele şi v ăt ămătoare; 
    r) repartizarea femeilor gravide în locuri de m unc ă cu expunere la 
unele substan ţe chimice toxice, la trepida ţii, radia ţii nucleare, 
ridicare şi purtare de greut ăţi, ortostatism prelungit şi zgomot 
industrial la valori care pot produce efecte otice;  
    s) expunerea salaria ţilor la substan ţe foarte periculoase, notate 
cu indicativul Fp, şi neaplicarea m ăsurilor speciale de protec ţie 
împotriva substan ţelor cancerigene şi poten ţial cancerigene, expunerea 
lucr ătorilor la agen ţi biologici care pot produce îmboln ăviri 
profesionale şi/sau legate de profesiune şi neaplicarea m ăsurilor 
speciale de protec ţie împotriva acestora; 
    ş) nerespectarea de c ătre conducerile unit ăţilor cu orice profil 
de activitate a m ăsurilor prescrise de organele medicale competente î n 
scopul p ăstr ării capacit ăţii de munc ă şi al prevenirii îmboln ăvirilor 
profesionale; 
    t) neasigurarea monitoriz ării condi ţiilor de mediu în locurile de 
muncă periculoase, grele sau nocive de c ătre persoanele juridice care 
deţin astfel de locuri de munc ă, prin laboratoare acreditate; 
    ţ) neimplementarea m ăsurilor pentru asigurarea securit ăţii şi 
asigurarea s ănăt ăţii lucr ătorilor pe baza principiilor generale de 
prevenire: evitarea riscurilor, evaluarea riscurilo r care nu pot fi 
evitate, combaterea riscurilor la surs ă, adaptarea la progresul 
tehnic, dezvoltarea unei politici de prevenire coer ente; 
    u) nerespectarea m ăsurilor şi termenelor ce se impun angajatorului 
conform legisla ţiei legale privind s ănătatea şi securitatea 
lucr ătorilor; 
    v) neasigurarea trusei de prim ajutor, dotat ă conform baremului 
cuprins în legisla ţia sanitar ă în vigoare şi în termen de 
valabilitate; 
    w) neasigurarea de c ătre conduc ătorii de unit ăţi a anexelor 
social-sanitare necesare, aranjate potrivit specifi cului fiec ărui loc 
de munc ă şi dotate corespunz ător normelor legale în vigoare. 
    ART. 54  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 5.000 
lei la 10.000 lei urm ătoarele fapte s ăvâr şite de persoanele juridice: 
    a) dep ăşirea concentra ţiilor maxime admise pentru gaze, vapori şi 
pulberi în atmosfera zonelor de munc ă stabilite prin normele în 
vigoare, precum şi utilizarea unor substan ţe sau procedee tehnologice 
interzise prin dispozi ţii legale, în absen ţa măsurilor de protec ţie 
individual ă şi colectiv ă adecvate; 
    b) neasigurarea de c ătre operatorii economici a m ăsurilor privind 
supravegherea s ănăt ăţii lucr ătorilor pentru efectuarea unor examin ări 
medicale complete ale angaja ţilor în mediu cu noxe, conform legii; 



    c) refuzul conduc ătorilor unit ăţilor de a semna procesul-verbal 
privind cercetarea cazului de boala profesional ă întocmit, conform 
prevederilor legale în vigoare, de c ătre medicul specialist de 
medicina muncii. 
 
    CAP. XIII  
    Contraven ţii la normele privind organizarea şi func ţionarea 
institu ţiilor pentru protec ţia, educarea, instruirea, recreerea şi 
odihna copiilor şi tinerilor 
 
    ART. 55  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.000 
lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: 
    a) organizarea pentru copii şi tineri de tabere sau activit ăţi 
similare în alte unit ăţi de cazare f ăr ă dovada avizului epidemiologic 
al cadrelor didactice, al copiilor şi tinerilor; 
    b) primirea în unit ăţile pentru protec ţia, educarea şi instruirea 
copiilor şi tinerilor f ăr ă dovada efectu ării imuniz ărilor profilactice 
obligatorii şi f ăr ă documentele medicale eliberate de medicul de 
familie care atest ă starea de s ănătate a copiilor şi tinerilor; 
    c) neasigurarea prezent ării cadrelor didactice, pre şcolarilor şi 
elevilor la examin ările medicale periodice conform normelor în 
vigoare, precum şi a elevilor la triajele epidemiologice efectuate 
după vacan ţele şcolare; 
    d) nerespectarea num ărului maxim de copii admi şi pentru o grup ă în 
unit ăţile de copii antepre şcolari, pre şcolari sau dintr-o clas ă pentru 
elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal, cu excep ţia celor pentru 
exist ă derogare emis ă de institu ţiile abilitate; 
    e) neasigurarea în unit ăţile de înv ăţământ preuniversitar de stat 
şi particulare, inclusiv taberele, centrele de vacan ţă, unit ăţile ce 
asigur ă servicii similare şi unit ăţile destinate g ăzduirii elevilor 
după terminarea programului şcolar, a unui spa ţiu corespunz ător 
normelor igienico-sanitare pentru servirea mesei; 
    f) nerespectarea de c ătre conduc ătorii unit ăţilor şi cadrele 
medicale a normelor în vigoare privind necesarul zi lnic de calorii, 
elemente minerale şi substan ţe nutritive, corespunz ător vârstei şi 
st ării de s ănătate; 
    g) nerespectarea principiilor care stau la baza  unei alimenta ţii 
sănătoase pentru copii şi tineri, conform normelor în vigoare; 
    h) neavizarea şi neaprobarea meniului elaborat pentru copiii şi 
tinerii din unit ăţile de înv ăţământ preuniversitar de stat şi 
particulare, inclusiv taberele, centrele de vacan ţă, unit ăţile ce 
asigur ă servicii similare şi unit ăţile destinate g ăzduirii elevilor 
după terminarea programului şcolar, de c ătre un cadrul medical şi 
conduc ătorul unit ăţii; 
    i) prepararea, comercializarea şi distribuirea produselor 
alimentare care nu respect ă limitele de la care acestea devin 
nerecomandate pre şcolarilor şi şcolarilor, conform listei stabilite de 
Ministerul S ănăt ăţii; 



    j) nerespectarea compozi ţiei, calit ăţii, etichet ării şi ambal ării 
produselor lactate şi de panifica ţie distribuite elevilor şi 
pre şcolarilor conform normelor în vigoare; 
    k) nerespectarea condi ţiilor pentru transportul, distribu ţia şi 
depozitarea produselor lactate şi de panifica ţie distribuite elevilor 
şi pre şcolarilor conform normele în vigoare; 
    l) neefectuarea sau neînregistrarea triajului e pidemiologic, a 
dispensariz ării şi a examenelor medicale de bilan ţ al st ării de 
sănătate în unit ăţile pentru protec ţia, educarea şi instruirea 
copiilor şi tinerilor, precum şi neraportarea acestora la autorit ăţile 
de s ănătate public ă teritoriale, conform normelor Ministerului 
Sănăt ăţii; 
    m) neefectuarea, periodic ă sau dup ă necesitate, a lucr ărilor de 
igienizare şi revizuire a instala ţiilor, precum şi a lucr ărilor de 
recondi ţionare a cl ădirilor unit ăţilor de înv ăţământ, taberelor, 
centrelor de vacan ţă, unit ăţilor ce asigur ă servicii similare şi a 
unit ăţilor destinate g ăzduirii elevilor dup ă terminarea programului 
şcolar, destinate copiilor şi tinerilor; 
    n) neasigurarea spa ţiului pentru depozitarea produselor destinate 
copiilor şi tinerilor, precum laptele şi cornul şi altele asemenea, 
precum şi nedotarea corespunz ătoare a acestuia. 
    ART. 56  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 3.000 
lei la 5.000 lei urm ătoarele fapte s ăvâr şite de persoanele juridice: 
    a) nerespectarea de c ătre conduc ătorii unit ăţilor pentru 
protec ţia, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, de c ătre 
conduc ătorii autorit ăţilor publice locale, precum şi de c ătre 
administra ţiile taberelor pentru copii şi tineri a normelor de igien ă 
în vigoare specifice fiec ărui obiectiv şi a condi ţiilor referitoare la 
circuite func ţionale, cubajul minim de aer, microclimat, iluminat , 
mobilier, obiecte şi anexe sanitare, între ţinerea cur ăţeniei şi a 
altor asemenea cerin ţe; 
    b) neasigurarea aprovizion ării cu ap ă potabil ă a unit ăţilor, a 
taberelor, centrelor de vacan ţă, unit ăţilor ce asigur ă servicii 
similare şi a unit ăţilor destinate g ăzduirii elevilor dup ă terminarea 
programului şcolar, destinate copiilor şi tinerilor, conform normelor 
sanitare în vigoare, şi nerealizarea de instala ţii proprii de ap ă 
pentru consumul uman la nivelul unit ăţilor care func ţioneaz ă în 
localit ăţi f ăr ă un sistem central de aprovizionare cu ap ă de c ătre 
conduc ătorii unit ăţilor pentru protec ţia, educarea şi instruirea 
copiilor şi tinerilor, de c ătre conduc ătorii autorit ăţilor publice 
locale, precum şi de c ătre administra ţiile taberelor pentru copii şi 
tineri; 
    c) neasigurarea de vestiare demixtate pentru el evi la s ălile de 
educa ţie fizic ă din unit ăţile de înv ăţământ; 
    d) nerespectarea de c ătre conducerile unit ăţilor de înv ăţământ ori 
de c ătre cadrele didactice a normelor de igien ă privind munca 
intelectual ă în procesul instructiv-educativ al pre şcolarilor, 
elevilor şi studen ţilor; 
    e) utilizarea de paturi suprapuse în dormitoare le institu ţiilor 
pentru protec ţia, educarea, instruirea, recreerea şi odihna copiilor 



şi tinerilor f ăr ă avizul autorit ăţii de s ănătate public ă teritorial ă 
şi f ăr ă respectarea condi ţiilor de construc ţie şi folosire impuse; 
    f) neaplicarea de c ătre conducerile unit ăţilor pentru protec ţia, 
educarea, instruirea, recreerea şi odihna copiilor şi tinerilor a 
măsurilor de prevenire a accidentelor sau a unor îmbo ln ăviri la copii 
şi tineri, inclusiv în orele de educa ţie fizic ă şi de activitate 
practic ă în ateliere şi laboratoare; 
    g) neasigurarea şi nedotarea corespunz ătoare a unor truse de prim 
ajutor în unit ăţile în care potrivit normelor în vigoare nu se impu ne 
amenajarea unui cabinet medical, precum şi în laboratoarele de chimie, 
atelierele şcolare şi studen ţeşti din unit ăţile de înv ăţământ; 
    h) neasigurarea de c ătre conduc ătorii unit ăţilor pentru protec ţia, 
educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, de c ătre conduc ătorii 
autorit ăţilor publice locale, precum şi de c ătre administra ţiile 
taberelor pentru copii şi tineri pentru institu ţiile pentru protec ţia, 
educarea, instruirea, recreerea şi odihna copiilor şi tinerilor a 
condi ţiilor de igien ă privind sp ălarea şi depozitarea ruf ăriei; 
    i) folosirea de juc ării şi materiale didactice care prin natura 
materialului, greutatea sau prin forma lor constitu ie un risc pentru 
sănătatea copiilor. 
 
    CAP. XIV  
    Contraven ţii la normele de igien ă privind infestarea cu insecte 
vectoare şi cu roz ătoare, precum şi la normele privind regimul 
produselor biocide 
 
    ART. 57  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 3.000 
lei la 8.000 lei urm ătoarele fapte s ăvâr şite de persoanele juridice: 
    a) neaplicarea m ăsurilor de prevenire şi combatere a insectelor şi 
roz ătoarelor vectoare în unit ăţi de orice tip de c ătre de ţin ătorii 
acestora; 
    b) nerespectarea ritmicit ăţii ac ţiunilor de combatere a insectelor 
şi roz ătoarelor vectoare şi produc ătoare de disconfort în unit ăţi de 
orice tip. 
    ART. 58  
    Constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 1.000 
lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice, respecti v cu amend ă de la 
5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice următoarele fapte: 
    a) nerespectarea de c ătre unit ăţile prestatoare de servicii de 
dezinfec ţie, dezinsec ţie şi deratizare a normelor tehnice de aplicare 
a produselor biocide; 
    b) nerespectarea regimului produselor biocide s tabilit de normele 
în vigoare; 
    c) aplicarea tratamentelor cu produse biocide c lasificate din 
punct de vedere toxicologic ca toxice (T) şi foarte toxice (T+) în 
interioarele unit ăţilor de orice tip şi ale locuin ţelor; 
    d) prestarea de servicii de dezinsec ţie şi deratizare de c ătre 
persoane necalificate şi neatestate în acest sens; 
    e) depozitarea de produse biocide în spa ţii şi condi ţii 
necorespunz ătoare prevederilor normelor legale în vigoare sau 
neconforme cu cele indicate de produc ător; 



    f) comercializarea de produse pesticide în amba laje neconforme cu 
avizul emis pentru produsul biocid în acest scop şi neînso ţite de 
instruc ţiuni de folosire redactate în limba român ă; 
    g) comercializarea de produse pesticide cu term en de valabilitate 
expirat; 
    h) utilizarea ambalajelor pentru produsele bioc ide la alte tipuri 
şi categorii de produse; 
    i) comercializarea c ătre popula ţie a produselor pesticide 
clasificate din punct de vedere toxicologic ca toxi ce (T) şi foarte 
toxice (T+). 
 
    CAP. XV  
    Constatarea contraven ţiilor şi aplicarea sanc ţiunilor 
 
    ART. 59  
    (1) Constatarea contraven ţiilor şi aplicarea sanc ţiunilor 
prev ăzute de prezenta hot ărâre se realizeaz ă ca urmare a activit ăţilor 
de control în domeniul s ănăt ăţii publice exercitate, pe domeniile de 
competen ţă stabilite conform prevederilor legale în vigoare, de c ătre 
următoarele categorii de personal: 
    a) personalul de specialitate împuternicit de c ătre conducerea 
Ministerului S ănăt ăţii, autoritate central ă în domeniul s ănăt ăţii 
publice, pentru unit ăţile de pe întreg teritoriul ţării; 
    b) personalul de specialitate din direc ţiile, serviciile şi 
unit ăţile medicale ale celorlalte ministere şi institu ţii cu re ţea 
sanitar ă proprie, definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 , 
cu modific ările şi complet ările ulterioare, împuternicit de conducerea 
acestora pentru unit ăţile aflate în subordinea lor direct ă. 
    c) personalul de specialitate împuternicit de c ătre conducerea 
Departamentului pentru Situa ţii de Urgen ţă din cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, pentru unit ăţile de ambulan ţă publice şi private 
şi pentru UPU/CPU de pe întreg teritoriul ţării, pentru faptele 
prev ăzute la cap. VII. 
--------- 
    Lit. c) a alin. (1) al art. 59 a fost introdus ă de art. unic din 
HOTĂRÂREA nr. 258 din 9 aprilie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL 
nr. 280 din 16 aprilie 2014. 
 
    (2) La solicitarea ministerelor şi institu ţiilor cu re ţea sanitar ă 
proprie, definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, personalul de specialitate 
împuternicit potrivit alin. (1) lit. a) poate parti cipa, în 
colaborare, la ac ţiuni de control în domeniul s ănăt ăţii publice 
organizate de aceste ministere şi institu ţii cu re ţea sanitar ă 
proprie. 
    (3) În exercitarea atribu ţiilor de serviciu, personalul 
împuternicit pentru activitatea de control în s ănătatea public ă 
conform prevederilor alin. (1) are drepturile şi obliga ţiile prev ăzute 
la art. 26 alin. (2)-(4) şi (6) din Legea nr. 95/2006 , cu modific ările 
şi complet ările ulterioare, inclusiv dreptul de a aplica sigil ii sau 
semne distinctive cu valoare de sigiliu, în cazul s anc ţiunilor 
contraven ţionale complementare aplicate. 



    (4) Contraven ţiile se constat ă şi sanc ţiunile contraven ţionale se 
aplic ă printr-un proces-verbal încheiat de c ătre personalul prev ăzut 
la alin. (1), denumit în continuare personal împute rnicit. 
    ART. 60  
    Dac ă personalul împuternicit s ă aplice sanc ţiunea apreciaz ă c ă 
fapta a fost s ăvâr şit ă în astfel de condi ţii încât, potrivit legii 
penale, constituie infrac ţiune, sesizeaz ă organul de urm ărire penal ă 
competent. 
    ART. 61  
    (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a  contraven ţiei şi 
de aplicare a sanc ţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile 
de la data înmân ării sau comunic ării acestuia. 
    (2) Plângerea înso ţit ă de copia procesului-verbal de constatare a 
contraven ţiei se depune la judec ătoria în circumscrip ţia c ăreia s-a 
săvâr şit contraven ţia. 
    ART. 62  
    (1) În cazul în care condi ţiile de func ţionare a 
obiectivelor/unit ăţilor constituie un risc iminent pentru s ănătatea 
public ă, personalul împuternicit aplic ă şi sanc ţiunea complementar ă 
constând în suspendarea activit ăţilor din cadrul 
obiectivelor/unit ăţilor, pân ă la remedierea deficien ţelor determinate 
de s ăvâr şirea contraven ţiilor constatate, sau, dup ă caz, pân ă la 
închiderea unit ăţii. 
    (2) Sanc ţiunile complementare prev ăzute la alin. (1) se aplic ă de 
către personalul împuternicit şi în cazul constat ării nerespect ării 
măsurilor şi recomand ărilor stabilite în urma unei activit ăţi de 
control anterioare finalizate prin constatarea unei a/unora dintre 
contraven ţiile prev ăzute de prezenta hot ărâre. 
    (3) În cazul aplic ării sanc ţiunilor complementare, potrivit alin. 
(1) şi (2) nu se poate solicita reautorizarea func ţion ării mai devreme 
de 6 luni dup ă aplicarea sanc ţiunii. 
    ART. 63  
    Refuzul de a permite accesul personalului împut ernicit în vederea 
efectu ării controlului sau de a accepta efectuarea control ului, ori de 
a pune la dispozi ţia acestui personal documentele şi informa ţiile 
necesare realiz ării atribu ţiilor de control potrivit competen ţelor 
constituie contraven ţii şi se sanc ţioneaz ă cu amend ă de la 30.000 lei 
la 50.000 lei. 
 
    CAP. XVI  
    Dispozi ţii finale şi tranzitorii 
 
    ART. 64  
    (1) Formularul-model pentru procesul-verbal de constatare a 
contraven ţiilor se aprob ă prin ordin al ministrului s ănăt ăţii, în 
termen de 60 de zile de la data intr ării în vigoare a prezentei 
hot ărâri, cu obliga ţia consult ării prealabile a celorlalte ministere 
şi institu ţii cu re ţea sanitar ă proprie la care face referire art. 59 
alin. (1) lit. b). 
    (2) Ministerul S ănăt ăţii, prin autorit ăţile de s ănătate public ă 
teritoriale, precum şi celelalte ministere şi institu ţii cu re ţea 
sanitar ă proprie, definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 , 



cu modific ările şi complet ările ulterioare, cu structuri abilitate s ă 
exercite activitate de control în domeniul s ănăt ăţii publice au 
obliga ţia de a asigura achizi ţionarea tip ăriturii de formular model 
prev ăzut la alin. (1), cu respectarea prevederilor legal e privind 
achizi ţiile publice. 
    (3) Pân ă la achizi ţionarea tip ăriturii de formular-model prev ăzut 
la alin. (1) se utilizeaz ă în continuare formularele existente la data 
intr ării în vigoare a prezentei hot ărâri. 
    ART. 65  
    Contraven ţiilor din cuprinsul prezentei hot ărâri le sunt 
aplicabile dispozi ţiile Ordonan ţei Guvernului nr. 2/2001  privind 
regimul juridic al contraven ţiilor, aprobat ă cu modific ări şi 
complet ări prin Legea nr. 180/2002 , cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, precum şi dispozi ţiile cap. IV din cadrul titlului I 
"Sănătatea public ă" din Legea nr. 95/2006 , cu modific ările şi 
complet ările ulterioare. 
    ART. 66  
    Prezenta hot ărâre intr ă în vigoare la 10 zile de la data 
public ării acesteia în Monitorul Oficial al României, Part ea I. 
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