FUMATUL ESTE INTERZIS!
Articolul 26. ”Protecţia împotriva expunerii la fumul de tutun”* din Legea nr.278 din 14.12.2007 ”Privind controlul
tutunului”:
Se interzice fumatul:
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În toate spaţiile publice** închise***
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În raza de 10 m de la intrarea în spaţiile
publice închise, inclusiv de la ferestrele
care se deschid şi de la locurile/instalaţiile
de captare a aerului pentru spaţiile
publice închise

În toate spațiile publice semiînchise****
În mijloacele de transport public
La locurile de muncă

Sub acoperișul staţiilor de transport
public

Pe teritoriile aferente instituţiilor
medico-sanitare
COPIL !
la BORD

Pe teritoriile aferente instituțiilor de
învăţământ

Pe teritoriile aferente ediﬁciilor în care sunt
amplasate autoritățile publice centrale și
locale

În mijloacele de transport private în care
se aﬂă minori

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

Se permite fumatul în spații deschise sau semideschise, amplasate astfel încât să nu permită pătrunderea fumului
în spații publice închise sau semiînchise și la locurile de muncă*****, cu excepția celor menționate mai sus.

Spaţii deschise

Spaţii semideschise

Orice spaţii neacoperite şi/sau neseparate de pereţi sau în
alt mod vizibil.

Orice spaţii care au tavan sau acoperiş şi/sau pereţi care
îngrădesc mai puţin de 50% din aria suprafeţei totale a
spaţiului, indiferent dacă construcţia în cauză este permanentă sau temporară şi indiferent de tipul de material
utilizat pentru construcţie.
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Material elaborat de Centrul Național de Sănătate Publică. Se distribuie gratuit.
Informația este disponibilă și în format electronic pe site-ul www.cnsp.md.
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Articolul 27. ”Obligaţiile persoanelor responsabile” din Legea nr.278 din 14.12.2007
”Privind controlul tutunului”:
(1) Angajatorii, autorităţile publice centrale şi locale aplică interdicţia fumatului pentru tot spaţiul
administrat, cu aﬁşarea avertismentului: „În această clădire/instituție/unitate fumatul este complet
interzis”.
(2) Proprietarii sau managerii spaţiilor publice, ai locurilor de muncă, ai mijloacelor de transport public,
indiferent de tipul de proprietate și modul de acces, în care fumatul este interzis au obligaţia:
- să aﬁşeze la intrare, în cel mai vizibil loc, în încăperi/spaţii/mijloacele de transport public semnul unic de
interzicere a fumatului conform standardului ISO 7010:2011 – o ţigaretă aprinsă într-un cerc roşu, barată
de o linie roşie transversală –, care poate ﬁ însoţit de avertismentul „Fumatul este interzis. Fumatul în
încăperi/spații/transportul public contravine legii”;
- să avertizeze persoanele care fumează în locuri interzise despre interdicţia fumatului, iar în cazul neconformării acestora interdicţiei, să anunţe poliţia.

Articolul 911. ”Încălcarea legislaţiei privind controlul asupra plasării pe piață și consumul produselor din tutun” din Codul Contravențional al Republicii Moldova nr.218 din
24 octombrie 2008******:
(14) Neaﬁşarea semnului unic de interzicere a fumatului se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 6.000
de lei aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 7.000 la 8.000 de lei aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni
la un an.
(15) Admiterea fumatului în spaţiile publice închise şi semiînchise, la locurile de muncă şi în alte locuri în
care fumatul este interzis de legislaţia în vigoare se sancţionează cu amendă de la 7.000 la 8.000 de lei
aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 9000 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.
(16) Admiterea fumatului în transportul public se sancţionează cu amendă de la 2.600 la 3.000 de lei
aplicată persoanei ﬁzice, cu amendă de la 3.000 la 4.000 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, la locurile de muncă, în spaţiile publice deschise
administrate de instituţiile medico-sanitare, instituțiile de învăţămînt, autorităţile publice centrale şi
locale, inclusiv pe teritoriile aferente acestora, în raza de 10 metri de la intrarea în spaţiile publice închise
şi 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 se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 1.400
de lei aplicată persoanei ﬁzice.
(18) Fumatul în mijloacele de transport public, în mijloacele de transport private în care se aﬂă minori,
sub acoperișul staţiilor de transport public, 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 Legii nr.124 din 29.05.2015, Monitorul Oﬁcial 185-189/17.07.2015, art.374, art.26 intră în vigoare la 31.05.2016.
** 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.
**** Spaţii semiînchise – orice spaţii care au tavan sau acoperiş şi/sau pereţi care îngrădesc nu mai puţin de 50% din aria suprafeţei
totale a spaţiului, indiferent dacă construcţia în cauză este permanentă sau temporară și indiferent de tipul de material utilizat pentru
construcţie.
***** Loc de muncă - orice spaţiu închis sau semiînchis utilizat în timpul serviciului sau muncii, indiferent de faptul este remunerată
activitatea sau nu. Locurile de muncă includ nu numai acele locuri unde se realizează nemijlocit activitatea, ci şi toate locurile adiacente
sau complementare utilizate în mod obişnuit de angajaţi în timpul activităţii, inclusiv coridoarele, lifturile, scările, antreurile, instalaţiile
tehnice, bufetele, toaletele, saloanele, sălile de masă, încăperile exterioare, cum ar ﬁ atelierele şi hangarele, precum şi vehiculele utilizate
în scopuri de serviciu.
****** În temeiul Articolului 406 din Codul Contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24 octombrie 2008, contravențiile
prevăzute la art. 911 alin. (14), (15) și (17) se examinează de organele supravegherii de stat a sănătății publice, iar în temeiul Articolului
400 din contravențiile prevăzute la alin.(16) și (18) se examinează de poliție.
Puteți sesiza încălcarea legii la Centrele de Sănătate Publică și la Poliție - 902. 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.

