
FUMATUL ESTE INTERZIS!
în parcurile de distracţii şi pe terenurile de joacă 

pentru copii, pe stadioane, arene, în pieţe şi alte spaţii 
publice deschise 

Articolul 26. ”Protecţia împotriva expunerii la fumul de tutun” din Legea nr.278 din 14.12.2007 ”Privind controlul 
tutunului”: 

Se interzice fumatul:

Se permite fumatul pe stadioane, arene, în pieţe şi alte spaţii publice deschise în afara orelor de desfășurare a 
evenimentelor publice distractive sau de alt gen. 

Organizatorii evenimentelor publice disctractive sau de alt gen sunt obligați să aplice interdicția fumatului pe întreg 
perimetrul spațiului public deschis pe toată perioada în care se desfășoară evenimentul, plasând  avetrismentele de 
interzicere a fumatului la loc vizibil pentru a asigura identificarea cu ușurință a acestora de către orice persoană. 

Material elaborat de Centrul Național de Sănătate Publică. Se distribuie gratuit.
Informația este disponibilă și în format electronic pe site-ul www.cnsp.md. 

SANCȚIUNI: Codul Contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24 octombrie 2008, 
Articolul 911 „Încălcarea legislaţiei privind controlul asupra plasării pe piață și consumul 
produselor din tutun”*:

(18) Fumatul în parcurile de distracții şi pe terenurile de joacă pentru copii, pe stadioane, arene, în pieţe şi alte 
spaţii publice deschise pe durata evenimentelor publice distractive sau de alt gen se sancţionează cu amendă 
de la 1.000 la 1.400 de lei aplicată persoanei fizice.

* În temeiul Articolului 400 din Codul Contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24 octombrie 2008, contravențiile prevăzute la art. 911 
alin.  (18) se examinează de poliție.

Puteți sesiza încălcarea legii la numărul de telefon 902 al Poliției.

În parcurile de distracţii şi pe terenurile 
de joacă pentru copii

Pe stadioane, arene, în pieţe şi alte 
spaţii publice deschise pe durata 
evenimentelor publice distractive sau 
de alt gen



Inspectoratul de Poliție
al raionului/municipiului

de la ________________________________________________
(Numele, Prenumele)

________________________________________________
(adresa de domiciliu, nr. telefon, e-mail)

________________________________________________

SESIZARE

Prin această reclamație vreau să informez că pe duprata desfășurării evenimentelor publice pe 
stadionul/arena/piața și/sau în parcul de distracții pentru copii/terenul de joacă pentru copii 
"_____________________________________________________________________________________________________",
din localitatea ________________________________________________________________________________________,
amplasat pe adresa __________________________________________________________________________________,
persoana fizică/persoana juridică ____________________________________________________________________,

(numele, prenumele, funcția, datele persoanei care o reprezintă, de completat după caz)

adresa instituției/întreprinderii ______________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________________________      

(descrierea faptelor reclamate, alte detalii etc.)

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
Faptele descrise, în opinia mea, reprezintă încălcări ale articolului 26 din Legea nr.278 din 14 
decembrie 2007 privind controlul tutunului. 

În legătură cu acest fapt, rog să întreprindeți acțiunile necesare privind atragerea la răspundere 
contravențională a persoanelor menționate mai sus, în conformitate cu articolul 911 și 400 din 
Codul Contravențional al Republicii Moldova, nr.218 din 24 octombrie 2008, pentru încălcarea 
legislației privind controlul asupra plasării pe piață și consumul produselor din tutun.

Solicit să fiu informat despre măsurile întreprinse, în conformitate cu Legea nr.190 din 09 iulie 1994 
cu privire la petiționare.

     ________________________                                                      ________________________
         (ziua/luna/anul)                                                                                                 (semnătura)

* Documentele probatorii (fotografii, înscrisuri, bon de plată etc.) se anexează.

Sesizarea este disponibilă și în format electronic pe site-ul www.cnsp.md


