
SEMNALIZARE PE PLAJĂ

Plajă supravegheată
des�nată înotului.

Accesul ambarcaţiunilor
interzis!

Plajă supravegheată
des�nată înotului.

Înotul nu este recomandat
decât înotătorilor experimentaţi.

Zonă rezervată
ambarcaţiunilor.

Înotul este interzis!

Plajă supravegheată
des�nată înotului.

Intratul în apă interzis!

PROTEJEAZĂ-ŢI VIAŢA!
 De cele mai multe ori, cei care se îneacă ignoră sfaturile salvamarilor și chiar normele legisla�ve în rigoare. Pe plajă este 
arborat un steag roșu când vremea este rea, iar scăldatul este interzis. Mulţi turiș� ignoră însă aver�smentul și se avântă în mare, 
punându-și as�el în pericol propria viaţă dar și pe cea a salvamarilor.



- 5.1. Însemnătatea steagurilor u�lizate de salmavar - extras din Norme metodologice aprobate prin HG nr. 1136/2007 privind organizarea serviciilor publice de 
salvare acva�că-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajă.
- 5.2. Contravenţii și sancţiuni: În conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 1136/2007,  persoanele care u�lizează plajele, ștrandurile, parcurile acva�ce și porturile 
de agrement nau�c în scopuri de agrement au următoarele obligaţii: a) să respecte semnalizările panourilor de aver�zare și de informare pentru vizitatori; b) să nu 
depășească în înot limita marcată de geamanduri; c) să nu între în înot în zonele periculoase marcate și înconjurate cu balize; d) să păstreze curăţenia la locul de 
ședere de pe plaje, ștranduri, parcuri acva�ce și porturile de agrement nau�c, precum și a apei; e) să nu între în apă atunci când este interzisă îmbăierea; f) să anunţe 
postul de prim ajutor în caz de accident sau în cazul pericolului de înec al unei persoane. Potrivit art. 23 (1) din același act norma�v, nerespectarea prevederilor de mai 
sus cons�tuie contravenţie și se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei. Constatarea contravenţiilor și aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane 
împuternicite de către autorităţile administraţiei publice locale și de către persoane împuternicite din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Dispoziţiile referitoare la 
contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, 
după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii aplicate, conform prevederilor legale în vigoare.


