
FUMATUL ESTE INTERZIS!
în transport și sub acoperișul staţiilor 

de transport public

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 în mijloacele de transport privat, în care nu se află minori și în afara stațiilor de transport public.

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”*:
(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.

(18) Fumatul în mijloacele de transport public, în mijloacele de transport private în care se află minori, sub 
acoperișul staţiilor de transport public, 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.(16) și (18) se examinează de poliție.

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

În toate mijloacele de transport public: 
rutier (auto) -  autobuz/microbuz, 
autocar, autoturism/taxi, troleibuz; 
feroviar (tren); naval (maritim sau 
fluvial); 

În mijloacele de transport private în 
care se află minori

la BORD!COPIL

Sub acoperișul staţiilor de transport 
public



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 în transportul public/sub acoperișul stației de transport 
public "______________________________________________________________________________________________",
din localitatea ________________________________________________________________________________________,
tipul mijlocului de transport _________________________________________________________________________,
număr de înmatriculare al mijlocului de transport___________________________________________________,
numele, prenumele șoferului ________________________________________________________________________,

(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 
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


