FUMATUL ESTE INTERZIS!
în spațiile publice* închise și semiînchise
Articolul 26. ”Protecţia împotriva expunerii la fumul de tutun”* din Legea nr.278 din 14.12.2007 ”Privind controlul
tutunului”:
Se interzice fumatul:
În toate spaţiile publice închise**:
bar, restaurant, cafenea, discotecă,
club, hotel, pensiune, teatru; unitate
comercială; instituție publică sau
întreprindere privată; gară, aeroport;
scară a blocului de locuit, ascensor etc.
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În toate spațiile publice semiînchise:
spațiu sau terasă care are acoperiș și
pereți care îngrădește 50% și mai mult
din aria suprafeței totale a acestuia

Se permite fumatul în spații deschise sau semideschise, cu excepția teritoriilor aferente instituţiilor medico-sanitare,
instituțiilor de învăţământ, teritoriilor din peajma ediﬁciilor unde sunt amplasate autorităţile publice centrale şi
locale, parcurilor de distracţii și terenurilor de joacă pentru copii, stadioanelor, arenelor, pieţelor şi altor spaţii
publice deschise pe durata evenimentelor publice distractive sau de alt gen, stațiilor de transport public și celor din
raza de 10 m de la intrarea în spaţiile publice închise și la locurile de muncă, de la ferestrele care se deschid şi de la
locurile/instalaţiile de captare a aerului pentru spaţiile publice închise şi pentru locurile de muncă.
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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”***:
(15) Admiterea fumatului în spaţiile publice închise şi semiînchise se sancţionează cu amendă de la 7.000 la
8.000 de lei aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 9.000 la 10.000 de lei aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.
(17) Fumatul în spaţiile publice închise şi semiînchise se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 1.400 de lei aplicată persoanei ﬁzice.

* Spaţii publice – toate spaţiile accesibile publicului general și locurile de uz comun, indiferent de tipul de proprietate și modul de acces.
** Spaţii închise – orice spaţii care au tavan sau acoperiş şi care, cu excepţia spaţiilor pentru uşi, ferestre sau pasaje, sînt complet închise, indiferent dacă construcţia în cauză este permanentă sau temporară şi indiferent de tipul de material utilizat pentru construcţie.
*** În temeiul Articolului 406 din Codul Contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24 octombrie 2008, contravențiile prevăzute la art. 911
alin. (15) și (17) se examinează de organele supravegherii de stat a sănătății publice.

Puteți sesiza încălcarea legii la Centrele de Sănătate Publică. Informații suplimentare despre modul de sesizare se pot găsi pe site-ul
www.cnsp.md și/sau obținute la Linia ﬁerbinte 0800 12300 a Centrului Național de Sănătate Publică care este activă 24 ore din 24, 7 zile din 7.
Material elaborat de Centrul Național de Sănătate Publică. Se distribuie gratuit.
Informația este disponibilă și în format electronic pe site-ul www.cnsp.md.

Centrul de Sănătate Publică
al raionului/municipiului
de la ________________________________________________
(Numele, Prenumele)
________________________________________________
(adresa de domiciliu, nr. telefon, e-mail)
________________________________________________

SESIZARE
Prin această reclamație vreau să informez că în spațiul public închis/semiînchis
"____________________________________________________________________________________________________ ",
din localitatea ________________________________________________________________________________________,
amplasat pe adresa __________________________________________________________________________________,
persoana ﬁzică/persoana juridică ____________________________________________________________________,
(numele, prenumele, funcția, datele persoanei care o reprezintă, denumirea se recomandă de preluat din Bonul de
plată, dacă este un local care prestează servicii și de completat după caz)

adresa instituției/întreprinderii ______________________________________________________________________,

(se recomandă de preluat din Bonul de plată și de completat după caz)

_______________________________________________________________________________________________________
(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
1

contravențională a persoanelor menționate mai sus, în conformitate cu articolul 91 și 406 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

