
                                                               

NOTA INFORMATIVĂ 

privind măsurile întreprinse de către Poliţie, la compartimentul implementării 

Legii nr. 713 din 06.12.2001 cu privire la controlul şi prevenirea consumului 

abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, şi 

Legii nr. 1100 din 30.06.2000 cu privire la circulaţia alcoolului etilic şi a 

producţiei alcoolice pe parcursul a 9 luni ale anului 2018   

 

În vederea prevenirii consumului abuziv de alcool, reducerii riscurilor de 

victimizare şi prejudiciere a persoanelor ca urmare comiterii faptelor antisociale 

comise de către persoane aflate în stare de ebrietate, parcursul a 9 luni ale anului 2018, 

de către angajaţii Poliţiei, au fost relevate 379 cazuri în condiţiile art. 13 al Legii 713 

din 06.12.2001, dintre care, în adresa comisiilor sociale de pe lângă consiliile locale 

ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II, au fost expediate 273 

demersuri privind iniţierea procedurilor de aplicare a supravegherii medicale prin 

intermediul Dispensarelor narcologice. 

Respectiv, 29 cazuri au fost examinate de comisia narcologică, în baza 

demersurilor comisiei specializate, dintre care, în baza deciziei Instanței de judecată, 8 

persoane au fost trimise la tratament forțat de alcoolism.       

 Totodată, în perioada de referință, în scopul executării prevederilor Legii nr. 

1100 din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a 

producţiei din alcool şi realizării prevederilor Programului naţional privind controlul 

alcoolului pe anii 2012-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 

06.12.2012, de către agenţii constatatori ai Poliţiei, au fost întocmite 6339 procese-

verbale cu privire la contravenţie, fiind aplicate amenzi în sumă totală de  2,367,920 

lei, printre care:     

    -  art. 88 alin. (1) din Codul contravenţional (Aducerea minorului la stare 

de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe), 23 procese-verbale cu privire la 

contravenţie; 

    - art. 88 alin. (2) din Codul contravenţional (Aducerea minorului la stare de 

ebrietate săvârşită de părinţi sau de persoanele care îi înlocuiesc, sau de persoanele 

faţă de care minorul se află în raport de subordin), 2 procese-verbale cu privire la 

contravenţie,  fiind expediate în adresa Instanţei de judecată, potrivit competenței; 

   - art. 91 alin. (2) din Codul contravenţional (Comercializarea către minori a 

băuturilor alcoolice), 26 procese-verbale cu privire la contravenţie; 

  - art. 284 alin. (4) din Codul contravenţional (Fabricarea, păstrarea, 

transportul sau comercializarea producţiei alcoolice falsificate ori contrafăcute, dacă 

aceste fapte nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii), 78 procese-verbale 

cu privire la contravenţie; 

 - art. 286 alin. (1) din Codul contravenţional (Încălcarea regulilor de 

comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice), 67 procese-verbale cu privire la 

contravenţie;  

           - art. 286 alin. (2) din Codul contravenţional (Comercializarea băuturilor 

alcoolice fără o marcare clară, care să permită identificarea întreprinderii 

producătoare, sau a celor recepţionate de la producătorul ori furnizorul care nu 

dispune de licenţă pentru producerea, păstrarea şi comercializarea băuturilor 

alcoolice), 8 procese-verbale cu privire la contravenţie; 



  - art. 286 alin. (3) din Codul contravenţional (Comercializarea băuturilor 

alcoolice în modul şi în locurile interzise de Legea cu privire la fabricarea şi 

circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice), 96 procese-verbale cu privire la 

contravenţie; 

  - art. 355 alin. (1) din Codul contravenţional (Consumul de băuturi 

alcoolice  în locuri publice şi apariţia în astfel de locuri în stare de ebrietate produsă 

de alcool), 3851 procese-verbale cu privire la contravenţie; 

  - art. 355 alin. (2) din Codul contravenţional (Apariţia în locuri publice în 

stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanţe, în cazul în care persoana 

şi-a pierdut capacitatea de a se mişca de sine stătător), 2183 procese-verbale cu 

privire la contravenţie.   

 Concomitent, pentru încălcarea prevederilor art. 364 alin. (51) din Codul 

contravenţional (Privind difuzarea publicităţii exterioare care nu întruneşte 

condiţiile prevăzute de lege), de către agenţii constatatori ai Poliţiei, au fost încheiate   

5 procese-verbale cu privire la contravenţie, fiind aplicate amenzi în sumă de 3200 lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 De asemenea, în adresa autorităţilor administraţiei publice locale, de către 

angajaţii Poliţiei, au fost înaintate 11 demersuri privind retragerea autorizaţiilor de 

funcţionare a unităţilor de comerţ, iar 19 demersuri privind revizuirea regimului de 

activitate a unităţilor de comerţ.   

 Este de mențonat că, pe parcursul perioadei vizate, de către angajații Poliției din 

cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției, au fost 

organizate și desfășurate pe domeniul reducerii riscurilor, prevenirii viciilor sociale și 

promovării modului sănătos, 1918 activități de informare în vederea prevenirii 

consecinţelor consumului de alcool şi excluderii folosirii băuturilor alcoolice, 

eradicării consumului de droguri şi de alte substanţe psihotrope, susţinerii şi stimulării 

modului de viață sănătos, a căror beneficiari au fost 21846 cetățeni, fiindu-le 

distribuite 15722 pliante și flyere cu informații utile și recomandări. 

 Totodată, au fost realizate 285 materiale pentru sursele mass-media, inclusiv 23 

în presa scrisă, 3 reportaje radio, 11 pentru emisiuni televizate şi 248 publicaţii în 

rețele de socializare.  

 

 

 


