
FUMATUL ESTE INTERZIS!
la locurile de muncă*

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 doar la locurile de muncă cu spații deschise sau semideschise, precum și în spațiile deschise sau 
semideschise amplasate astfel încât să nu permită pătrunderea fumului în spațiile închise sau semiînchise de la 
locurile de muncă.

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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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 la locurile de muncă în care fumatul este interzis 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 la locurile de muncă se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 1.400 de lei aplicată persoanei 
fizice.
* 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.

** 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.

**** 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.

În orice spaţiu închis** utilizat în timpul 
serviciului sau muncii

În toate locurile adiacente sau comple-
mentare, utilizate în mod obişnuit de 
către angajaţi în timpul activităţii: 
coridoare, lifturi, scări, antreuri, 
instalaţii tehnice, bufete, cantine, 
toalete, saloane, încăperi exterioare, 
cum ar fi atelierele şi hangarele

În orice spațiu semiînchis*** utilizat în 
timpul serviciului sau muncii În vehicule utilizate în scopuri de 

serviciu



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 de la locul de muncă 
din instituția/întreprinderea "_______________________________________________________________________",
din localitatea ________________________________________________________________________________________,
amplasată 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 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


