GHID SANCȚIONAR FAPTE PREVĂZUTE ÎN
LEGEA NR: 55/2020

Nr.
crt.

Actul normativ

Fapta prevăzută de

1.

Legea 55/2020

art. 65 lit. d

2.

Legea 55/2020

art. 65 lit. e

3.

Legea 55/2020

art. 65 lit. g

4.

Legea 55/2020

art. 65 lit. h

Descrierea faptei
împiedicarea de către orice persoană fizică a executării măsurilor de evacuare temporară a persoanelor şi
bunurilor din zona afectată sau posibil a fi afectată, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. a)
art. 5 alin. (2) Măsurile pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor sunt:
a) evacuarea temporară a persoanelor şi bunurilor din zona afectată sau posibil a fi
afectată;
împiedicarea de către orice persoană fizică a distribuirii ajutoarelor de primă necesitate pentru persoanele
şi animale afectate, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. b)
art. 5 alin. (2) Măsurile pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor sunt:
b) acordarea de ajutoare de primă necesitate pentru persoanele şi animalele
afectate
împiedicarea de către orice persoană fizică a efectuării lucrărilor stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. c),
referitoare la modificarea de urgenţă a mediului înconjurător şi infrastructurii
art. 5 alin. (2) Măsurile pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor sunt:
c) efectuarea lucrărilor pentru modificarea de urgenţă a mediului înconjurător şi
infrastructurii, stabilite de forţele de intervenţie pentru oprirea sau limitarea
efectelor situaţiei de urgenţă
nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi pentru limitarea
efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. d)
art. 5 alin. (2) Măsurile pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor sunt:
d) măsuri de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs
asupra sănătăţii persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu

Sancționată de

art. 66 lit. a
500 – 2.500 lei

art. 66 lit. a
500 – 2.500 lei

art. 66 lit. a
500 – 2.500 lei

art. 66 lit. a
500 – 2.500 lei

Nr.
crt.

Actul normativ

Fapta prevăzută de

5.

Legea 55/2020

art. 65 lit. i

6.

Legea 55/2020

art. 65 lit. j

7.

Legea 55/2020

art. 65 lit. k

8.

Legea 55/2020

art. 65 lit. l

9.

Legea 55/2020

art. 65 lit. m

10.

Legea 55/2020

art. 65 lit. n

11.

Legea 55/2020

art. 65 lit. o

Descrierea faptei
nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor de izolare la domiciliu stabilite conform art. 5 alin.
(2) lit. d)
art. 5 alin. (2) Măsurile pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor sunt:
d) măsuri de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs
asupra sănătăţii persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu
nerespectarea interdicţiilor stabilite conform art. 5 alin. (3) lit. a) de a organiza mitinguri, demonstraţii,
procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri, în spaţii deschise, ori întruniri de natura activităţilor
culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii închise
art. 5 alin. (3) Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc sunt:
a) restrângerea sau interzicerea organizării şi desfăşurării unor mitinguri,
demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri, în spaţii deschise,
precum şi a unor întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice,
religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii închise
participarea persoanelor fizice la mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau la alte tipuri
de
întruniri, în spaţii deschise, ori la întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase,
sportive sau de divertisment, în spaţii închise, interzise în conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. a)
art. 5 alin. (3) Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc sunt:
a) restrângerea sau interzicerea organizării şi desfăşurării unor mitinguri,
demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri, în spaţii deschise,
precum şi a unor întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice,
religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii închise
desfăşurarea de către organizatori a unor mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri
de întruniri, în spaţii deschise, ori a unor întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice,
religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii închise, cu nerespectarea măsurilor stabilite conform
art. 5 alin. (3) lit. a)
art. 5 alin. (3) Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc sunt:
a) restrângerea sau interzicerea organizării şi desfăşurării unor mitinguri,
demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri, în spaţii deschise,
precum şi a unor întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice,
religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii închise
circulaţia persoanelor, pietonală sau cu vehicule, în locurile şi, după caz, în intervalele orare în care
aceasta a fost interzisă sau restrânsă potrivit art. 5 alin. (3) lit. b)
art. 5 alin. (3) Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc sunt:
b) restrângerea sau interzicerea circulaţiei persoanelor şi vehiculelor în locurile şi,
după caz, în intervalele orare stabilite
nerespectarea de către persoanele fizice a interdicţiei de ieşire din zonele stabilite în conformitate cu art.
5 alin. (3) lit. c) sau încălcarea intervalelor orare în care este permisă ieşirea din aceste zone
art. 5 alin. (3) Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc sunt:
interzicerea ieşirii din zonele stabilite şi, după caz, în intervalele orare stabilite sau
instituirea carantinei asupra unor clădiri, localităţi sau zone geografice
nerespectarea de către persoanele fizice a interdicţiei de ieşire din clădirile, localităţile sau zonele
geografice în care a fost instituită carantina potrivit art. 5 alin. (3) lit. c)
art. 5 alin. (3) Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc sunt:
interzicerea ieşirii din zonele stabilite şi, după caz, în intervalele orare stabilite sau

Sancționată de

art. 66 lit. b
1.000 – 5.000 lei

art. 66 lit. d
3.000 – 15.000 lei

art. 66 lit. a
500 – 2.500 lei

art. 66 lit. c
2.000 – 10.000 lei

art. 66 lit. a
500 – 2.500 lei

art. 66 lit. a
500 – 2.500 lei

art. 66 lit. b
1.000 – 5.000 lei

Nr.
crt.

Actul normativ

Fapta prevăzută de

12.

Legea 55/2020

art. 65 lit. r

13.

Legea 55/2020

art. 65 lit. ș

Sancționată de
instituirea carantinei asupra unor clădiri, localităţi sau zone geografice
nerespectarea de către conducătorii instituţiilor sau operatorilor economici a măsurilor stabilite potrivit
art. 5 alin. (3) lit. f), referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestor instituţii sau operatori
economici
art. 5 alin. (3) Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc sunt:
limitarea sau suspendarea pe durată determinată a activităţii unor instituţii sau
operatori economici
împiedicarea de către orice persoană fizică a efectuării lucrărilor pentru demolarea parţială sau totală a
unor construcţii, instalaţii sau amenajări, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru
inundarea controlată a unor terenuri, culturi, plantaţii sau păduri, stabilite potrivit art. 5 alin. (4) lit. h)

art. 66 lit. c
2.000 – 10.000 lei

art. 66 lit. a
500 – 2.500 lei

