GHID PENTRU
APLICAREA LEGII FUMATULUI
ÎN SPAŢIILE PUBLICE
Art. 1.
(1) Se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de
muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. Se interzice complet
fumatul în unităţile sanitare, de învatamant, precum şi cele destinate protecţiei şi asisţentei
copilului, de stat şi private.
(2) Spaţiul public închis reprezintă orice spaţiu accesibil publicului sau destinat
utilizarii colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un
acoperis, plafon sau tavan şi este delimitat de cel putin doi pereţi, indiferent de natura acestora
sau de caracterul temporar sau permanent.
(3) Locul de muncă reprezintă locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în
clădirile întreprinderii şi/sau unităţii, inclusiv orice alt loc din aria intreprinderii şi/sau unităţii
la care lucrătorul are acces în cadrul desfăşurării activităţii.
Art. 2.
Nu se va mai fuma in:
a. Spaţiile închise din toate locurile de muncă;
b. Halele industriale, spaţiile de depozitare, birourile şi camerele, salile de
şedinţă, sălile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile, balcoanele
închise;
c. Instituţiile publice centrale şi locale.
Art. 3.
Locurile de muncă unde se mai poate fuma sunt:
a. Spaţiile publice în aer liber sau spaţiile de la locul de muncă făra acoperiş
sau cu acoperis şi cu mai puţin de doi pereţi: curte, balcoane deschise,
chioşcuri deschise etc;
b. Peroane, refugii, staţii ale mijloacelor de transport în comun dacă sunt
deschise sau au acoperiş şi doar un perete;
c. Parcuri, în afara locurilor de joacă pentru copii;
d. Locuinţa, inclusiv orice spatiu închis în care nu se desfăşoară activitate
economică;
e. Alte spaţii unde se desfăşoară evenimente personale, dar nu sunt locuri de
muncă (nu se desfăşoară activitate economică).

Art. 4.
(1) Administratorii de spaţii publice închise şi de locuri de muncă au obligaţia de a
elabora şi de a pune în aplicare regulamente interne prin care se interzice fumatul în spaţiile
închise din respectivele spaţii. Totodată trebuie să marcheze spaţiile menţionate cu
indicatoare cu mesajul „Fumatul interzis” şi cu simbolul internaţional, respectiv ţigara barată
de o linie transversală.
(2) Regulamentele interne trebuie să contină prevederi prin care se interzice fumatul în
spaţiile închise de la locul de muncă şi sancţiuni pentru încălcarea interdicţiei de a fuma.
Stabilirea sancţiunilor este atributul angajatorului care trebuie să se asigure ca sancţiunile
sunt proporţionale în raport cu fapta savarsită.
Art. 5.
(1) Un angajat poate fi sancţionat pentru că fumeaza într-un spatiu închis de la locul de
muncă de către:
a. angajator - prin regulamentul intern în care sunt prevăzute sancţiuni interne (în
conformitate cu Codul muncii) pentru nerespectarea interdicţiei de a fuma la locul de muncă;
b. reprezentant al Politiei Locale sau MAI - atunci când acesta constată, în cazul unei
acţiuni de control, că angajatul fumeaza într-o zonă în care fumatul este interzis.
(2) Sancţiunile ce pot fi stabilite de angajator sunt sancţiunile disciplinare prevăzute de
Codul muncii:
a. Avertisment scris;
b. Retrogadarea din functie (cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în
care s-a dispus retrogadarea) pentru o durată de cel mult 60 zile;
c. Reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d. Reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere
pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%
e. Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
(3) Cu excepţia averstismentului scris, toate celelalte măsuri disciplinare necesită
efectuarea unei cercetări disciplinare înainte de a fi aplicate.
Art. 6.
(1) Legea prevede sanctiuni pentru:
a. Persoane fizice care fumează în spaţiile în care fumatul este interzis: amendă
contravenţională de la 100 la 500 lei;
b. Persoanele juridice: amendă contravenţională de 5000 lei (prima amendă),
amendă contravenţională de 10.000 lei şi suspendarea activităţii pana la
remedierea situaţiei (a doua abatere); amendă contravenţională de 15.000 lei şi
închiderea unităţii la următoarea abatere.
(2) Sanctiunile vor fi aplicate:
a. de reprezentanţii Poliţiei Locale sau ai MAI (Poliţia Română, Jandarmeria,
IGSU, Poliţia de Frontieră);
b. de către inspectorii de muncă din cadrul ITM.
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