
  Republica Moldova                   Республика Молдова   

   CONSILIUL           СОВЕТ 

  MUNICIPAL BĂLŢI            МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

                   
 

   

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

nr. _____ 

din _______2020 
Proiect 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului publicității 

exterioare în municipiul Bălți în redacție nouă 

 

 În conformitate cu art. 8), alin. (3), art. 101), alin. (2), (3), art. 14), alin. (2), p. c), art. 29), 

alin. (1), p. a) din Legea RM nr.436 din 28.12.2006 ”Privind administraţia publică locală”, art. 3), 

18) din Legea RM nr.100 din 22.12.2017 ”Cu privire la actele normative”, Legea RM nr.160 din 

22.07.2011 ”Privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător”, Legea RM 

nr.1227 din 27.06.1997 ”Cu privire la publicitate”, Legea drumurilor nr.509 din 22.06.1995, Legea 

RM nr.131 din 07.06.2007 "Privind siguranța traficului rutier”, Legea RM nr. 163 din 09.07.2010 

”Privind autorizarea executării lucrărilor de construcție”, Hotărîrea Guvernului RM nr.285 din 

23.05.1996 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor 

aferente”, Hotărîrea Guvernului RM nr. 357 din 13.05.2009 ”Cu privire la aprobarea 

Regulamentului circulației rutiere”, în scopul asigurării disciplinei în domeniul amplasării 

dispozitivelor publicitare și publicității exterioare pe teritoriul municipiului Bălți, revitalizării 

mediului urban, respectării normelor urbanistice, tinînd cont de recomandările și propunerile 

parvenite în cadrul consultărilor publice desfășurate în temeiul deciziei Consiliului municipal Bălți 

nr.2/52 din 25.02.2020 ”Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societate civilă 

în procesul decizional ”Cu privire la aprobarea Regulamentului publicității exterioare în 

municipiul Bălți în redacție nouă” cu modificările ulterioare introduse prin decizia Consiliului 

Municipal Bălți nr.5/26 din 05.06.2020, -  
 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 
 

1. Se aprobă Regulamentul publicității exterioare în municipiul Bălți în redacție nouă conform 

anexei. 

2. Se abrogă decizia Consiliului municipal Bălți nr. 13/16 din 29.11.2012 ”Cu privire la aprobarea 

Planului General al publicității exterioare al municipiului Bălți și a Regulamentului cu privire 

la publicitatea exterioară și informație vizuală în municipiul Bălți în redacția nouă” cu 

modificările și completările ulterioare. 

3. Se împuternicește primarul municipiului Bălți dl Usatîi Renato să efectueze înștiințarea 

persoanelor fizice și juridice privind inițierea procedurii de reziliere a contractelor de arendă a 

terenurilor de proprietate municipală pe care sînt amplasate dispozitivele publicitare ce nu 

corespund prevederilor Regulamentului publicității exterioare în municipiul Bălți în redacție 

nouă aprobat prin punctul 1 al prezentei decizii. 

4. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiilor consultative de 

specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului, 

pentru drept şi disciplină. 
 

Preşedintele şedinţei a VII 

ordinare a Consiliului mun. Bălţi                           

 

Contrasemnează: 

Secretar interimar al Consiliului mun. Bălţi                        Ludmila Dovgani 

 

 



Anexa 

la decizia Consiliului mun. Bălți 

                                         nr.               din  2020 

 

REGULAMENTUL 

publicității exterioare în municipiul Bălți 

I. Dispoziții generale: 

1. Prezentul regulament stabilește regulile de amplasare a dispozitivelor publicitare de 

toate tipuri și a publicității exterioare, indiferent de dreptul de proprietate, în scopul 

asigurării conformării bazei legislative, revitalizării mediului urban și aspectului estetic 

al străzilor și clădirilor în municipiul Bălți.  

2. Dispozitivele publicitare pe teritoriul municipiului Bălți sînt construcții provizorii 

utilizate pentru plasarea publicității exterioare. 

3. Noțiunile generale utilizate în prezentul Regulament coincid cu noțiunile generale 

stabilite prin legislație: 

 publicitate – informaţie publică despre persoane, mărfuri (lucrări, servicii), idei sau iniţiative 

(informaţie publicitară, material publicitar) menită să suscite şi să susţină interesul public faţă 

de acestea, să contribuie la comercializarea lor şi să ridice prestigiul producătorului; 

 dispozitiv publicitar - constrcuție (amenajare), amplasată solitar sau anexat-încorporat, 

destinată plasării publicității exterioare; 

 marcă – orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care servește la individualizarea și deosebirea 

produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice 

sau juridice; 

 publicitatea socială  - informație publică despre interesele societăţii şi ale statului în ce priveşte 

promovarea unui mod de viaţă sănătos, ocrotirea sănătăţii, protecţia mediului înconjurător, 

integritatea resurselor energetice, protecţia socială a populaţiei, cu scop necomercial şi 

obiective filantropice de soluționare a problemelor de importanţă socială; 

 emitent – autoritatea executivă a administraţiei publice locale; 

 solicitant (beneficiar) – persoană fizică sau juridică care intenţionează să desfăşoare activităţi 

ce cad sub incidenţa prezentului regulament; 

 autorizaţie de construire – act, eliberat de către emitent, prin care se autorizează executarea 

lucrărilor de construcţie în temeiul şi cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare 

şi a documentaţiei de proiect elaborate şi verificate; 

 documentaţie de proiect – piese scrise şi desenate care cuprind soluţii tehnice şi economice de 

realizare a obiectivului de investiţii în volumul stabilit de documentele normative; 

 lucrări de desfiinţare (demontare)  – ansamblu de operaţii efectuate cu ajutorul mecanismelor, 

maşinilor, precum şi manopera, în vederea demolării, totale sau parţiale, a unei 

construcţii/amenajări; 

 mobilier urban - elemente mici de infrastructură urbană, amplasate în spații publice în scopul 

de amenajare (bănci, urne, mese, scaune, șezlonguri, elemente de joacă, stander); 



 subiectul activității de publicitate - furnizor, producător, difuzor de publicitate, proprietar de  

dispozitiv publicitar; 

 ghişeu unic – mecanism care permite părţilor implicate în activitatea de afaceri să acorde 

informaţie şi documente printr-un singur punct de recepţionare, ceea ce va permite îndeplinirea 

tuturor cerinţelor legislaţiei privind reglementarea activităţii de întreprinzător și obținerea 

actelor permisive. 

4. Cerințele față de publicitate pe teritoriul municipiului Bălți coincid cu cerințele stabilite 

prin legislație. 

II. Reguli de amplasare a dispozitivelor publicitare: 

5. Amplasarea dispozitivelor publicitare de toate tipuri se realizează în conformitate cu 

legislația RM în vigoare cu aplicarea sistemului de normative în construcții.  

6. Subiectele privind amplasarea dispozitivelor publicitare în zonele cu regim urbanistic 

special (zona centrală, zona de intrare în localități, zona de protecție a drumurilor 

republicane, locurile publice) vor fi incluse în ordinea de zi a ședinței Consiliului 

Urbanistic al municipiului Bălți. Emiterea autorizației de construire a dispozitivului 

publicitar în aceste zone se efectuează în cazul obținerii avizului pozitiv al Consiliului 

Urbanistic. 

7. Atribuirea loturilor de teren de proprietate municipală persoanelor fizice și juridice 

pentru amplasarea dispozitivelor publicitare solitare se realizează în modul stabilit de 

legislație cu respectarea documentației de urbanism și amenajare teritoriului și a 

prezentului Regulament. 

8. Publicitatea exterioară în municipiul Bălți se amplasează în condițiile subpunctelor 

punctului 9 din prezentul Regulament pe următoarele tipuri de dispozitive publicitare:  

a) dispozitive publicitare solitare recepționate în modul stabilit, amplasate și realizate în conformitate cu 

documentația de proiect individuală în temeiul autorizației de construire; 

b) dispozitive publicitare recepționate în modul stabilit amplasate pe pereți, acoperișuri clădirilor, 

construcțiilor și realizate în conformitate cu documentația de proiect individuală în temeiul autorizației 

de construire; 

c) dispozitive publicitare recepționate în modul stabilit amplasate pe bunurile imobile de proprietate 

privată sau în complex unic cu acestea; 

d) dispozitive publicitare de proprietate municipală recepționate în modul stabilit utiliazate pentru 

plasarea publicității sociale, informației cultural-educaționale, avizelor și afișelor de format mic; 

e) plase de camuflare de pe obiectele de construcție și panouri publicitare de pe împrejmuirile temporare 

ale șantierelor de construcție, dacă acestea sînt prevăzute de autorizații de construire și proiectele de 

organizare a lucrărilor de construcție; 

f) prin intermediul elementelor tridimensionale separate, care formează text (slogan/mesaj publicitar), 

tabelelor electromecanice, electronice și altor mijloace tehnice (media-fațadă, ”bandă rulantă”), 

recepționate în modul stabilit amplasate solitar sau pe pereți și acoperișuri clădirilor, realizate în 

conformitate cu documentația de proiect individuală în temeiul autorizației de construire; 

e) elemente de mobilier urban, amplasarea cărora este coordonată cu organul administrației publice 

locale. 



9. Este interzisă amplasarea dispozitivelor publicitare, inclusiv a publicității exterioare: 

a) în limitele zonelor de protecție a monumentelor de arhitectură, istorie și cultură, 

monumentelor de for public, de importanță națională și locală, mormintelor și operelor 

comemorative de război, edificiilor de cult, cu excepția informației cultural-

educaționale: 

 raza zonei de protecție a monumentului de importanță locală - 50,0 m de la perimetrul terenului 

aferent acestuia, dacă proiectul zonei de protecție aprobat în modul stabilit nu prevede altfel; 

 raza zonei de protecție a monumentului de importanță națională - 100,0 m de la perimetrul 

terenului aferent acestuia, dacă proiectul zonei de protecție aprobat în modul stabilit nu prevede 

altfel; 

 raza zonei de protecție a monumentului fără terenul aferent - 20,0 m de la suprafața acestuia, 

dacă proiectul zonei de protecție aprobat în modul stabilit nu prevede altfel; 

b) prin vătămarea sau nimicirea arborilor; 

с) pe teritoriul parcurilor, scuarurilor, spațiilor verzi, instituțiilor de educație timpurie, 

instituțiilor școlare municipale, cu excepția scopurilor de amplasare a publicității 

sociale și informației cultural-educaționale; 

d) în limitele zonelor de protecție a rețelelor inginerești; 

e) de tip nestaționar (stander) amplasat la distanța care depășește 1,0 metru din locul 

de prestare a serviciilor, suprafața publicitară a căruia depășește 0,7 m x 1,0 m; 

f) la o distanţă mai mică de 6 m de la marginea părţii carosabile pe drumuri publice 

republicane dacă contractul cu administratorul drumului nu prevede altfel; 

g) pe sectoarele de drumuri publice cu risc sporit de producere a accidentelor rutiere; 

h) în zona nodurilor rutiere, în benzile de separare, pe poduri, pasaje, estacade, 

viaducte, parapete rutiere; 

i) pe sectoarele aferente drumurilor cu declivităţi longitudinale de peste 6%; 

j) pe sectoarele aferente drumurilor în zona interioară a curbelor în plan; 

k) mai aproape de 50 m de treceri de pietoni, intersecții, opriri de transport public; 

l) pe opririle transportului public dacă documentația de proiect aprobată în modul 

stabilit nu prevede altfel; 

m) în limitele treunghiului de vizibilitate al intersecției; 

n) mai aproape de 100 m de poduri, pasaje, estacade, viaducte;  

o) mai aproape de 300 m de intersecţiile la nivel cu calea ferată; 

p) pe trotuare, piste pentru pietoni și pentru bicicliști, cu excepția dispozitivelor 

publicitare de tip consoală cu o lățime ce nu depășește 0,6 m de la suprafața de bază a 

fațadei clădirii și care sînt amplasate pe o înălțime de cel puțin 3,0 m de la cota 

trotuarului; cu excepția mobilierului urban care nu creează impedimente circulației; 

q) deasupra carosabilului, cu excepția informației cultural-educaționale și elementelor 

de dirijare a traficului rutier; 



r) cu forma, conținutul, culoarea, dimensiunele indicatoarelor rutiere, semnalelor 

semaforului; 

s) cu încălcarea vizibilității indicatoarelor rutiere; 

t) la o distanță mai puțină de 80 de metri de la dispozitivul publicitar solitar existent, 

cu excepția următoarelor tipuri: stander, steag publicitar mobil, mobilier urban, alte 

tipuri de format mic; 

u) pe suprafața vitraliilor sau a altor elemente ale fațadei clădirii care nu sînt opace; 

v) de următoarele tipuri de dispozitive publicitare pe teritoriul municipiului Bălți: 

 billboard - panou publicitar solitar pe stîlp; 

 superboard - panou publicitar solitar pe stîlpuri; 

 portal - panou publicitar solitar amplasar deasupra carosabilului; 

 LED-display  - dispozitiv publicitar solitar pe stîlp; 

 city-light (light-box) - dispozitiv publicitar pe stîlp mic, cu iluminare; 

 street-clock - dispozitiv publicitar solitar pe stîlp cu ceas; 

 panou publicitar pe pilon de electricitate de toate tipuri. 

10. Dispozitivele publicitare amplasate cu încălcarea unuia din subpunctele punctului 9) 

din prezentul Regulament sînt supuse demontării. Persoanele fizice și juridice se 

avertizează prin prescripție (anexă nr.1) privind necesitatea demontării a dispozitivului 

publicitar. Pentru demontarea se atribuie termen de 10 zile lucrătoare din data 

recepționării prescripției.  

11. Decorarea exterioară arhitectural-artistică a clădirii sau construcției în locurile de 

prestare a serviciilor și comerț, cu elemente care nu prezintă emblema firmei și marca 

comerciale ce corespund profilului întreprinderii, este considerată drept publicitate și 

se realizează prin autorizarea din partea administrației publice locale.  

12.  Decorarea interioară architectural-artistică a încăperilor cu elemente de publicitate 

care nu afectează aspectul exterior al imobilului, se realizează fără autorizație din 

partea administrației publice locale. 

III. Reguli de amplasare a publicității exterioare pe dispozitive publicitare existente: 

13. Drept temei pentru amplasarea publicității exterioare pe dispozitiv publicitar existent 

servește autorizația de amplasare a publicității exterioare (anexa nr.2), semnată de 

primar, arhitect-șef al municipiului și șef Serviciului publicitate, coordonată fără 

implicarea beneficiarului cu: 

a) organul teritorial al Inspectoratului General de Poliție; 

b) administratorul drumului public în cazul amplasării publicității exterioare în zona de protecție a 

drumului public republican; 

c) organul de conducere a ÎS Calea Ferată din Moldova în cazul amplasării publicității exterioare în zona 

de expropriere a căii ferate; 

d) alte autorități publice, dacă obligația coordonării sau avizării prealabile este expres prevăzută de lege. 



14. Pentru obținerea autorizației de amplasare a publicității exterioare pe dispozitivul 

publicitar existent beneficiarul depune cererea (anexa nr.3) pe numele primarului în 

oficiul ”Ghișeul Unic” cu anexarea: 

a) copiei buletinului de identitate pentru persoane fizice, copiei extrasului din Registrul 

de stat pentru persoane juridice; 

b) copiei actului de recepție finală a dispozitivului publicitar cu suprafața publicitară 

utilă indicată: 

 Prin derogare de la prevederile subpunctului b), în cazul în care dispozitivul publicitar prezintă 

plasa de camuflare de pe obiectul de construcție sau împrejmuirea șantierului de construcție, se 

anexează copia autorizației de construire pentru obiect și a proiectului de organizare a lucrărilor 

de construcție cu suprafața utilă a dispozitivului publicitar indicată; 

 Prin derogare de la prevederile subpunctului b), în cazul în care dispozitivul publicitar prezintă 

stander, mobilier urban, steag publicitar mobil, umbrelă mobilă, element pneumatic mobil actul 

de recepție finală nu se anexează; 

 În cazul în care proprietarul dispozitivului publicitar este persoană terță, se anexează 

suplimentar copia contractului între beneficiar și proprietar cu termenul de valabilitate indicat. 

c) copiei contractului valabil de arendă a terenului în cazul lipsei drepturilor de 

proprietate asupra terenului pentru amplasarea dispozitivelor publicitare solitare;  

d) proiectului-schiță în volum de: schema de amplasare a dispozitivului publicitar în 

scară citibilă; desfășurata unei porțiuni de front stradal (a clădirii în complex) cu 

indicarea dimensiunilor geometrice a dispozitivului publicitar în scară citibilă; 

imaginea în două exemplare în color (macheta publicității exterioare în scară citibilă): 

 În cazul în care macheta include elemente de text în limba de stat altul decît denumirea, marca 

comercială, marca înregistrată, Serviciul publicitate fără implicarea beneficiarului coordonează 

textul cu IP Agenția Servicii Publice.  

15. Autorizația de amplasare a publicității exterioare se emite în termenul de 10 zile 

lucrătoare din momentul înregistrării cererii, în două exemplare, unul dintre care se 

înmînează beneficiarului, altul se păstrează în arhiva emitentului. 

16. Depistarea de către emitentul actului permisiv a unor date neveridice în informaţia 

declarată de beneficiar sau a lipsei documentelor necesare prevăzute de 

legislație serveşte drept temei pentru sistarea termenului de eliberare a actului permisiv 

sau pentru anularea actului permisiv dacă a fost deja eliberat.  

17. Autorizația de amplasare a publicității exterioare se emite pe un termen indicat în 

contractul respectiv între beneficiar și proprietar sau pe un termen declarat de benficiar 

sub propria răspundere, care nu pot depăși12 luni.  

18. Macheta publicității exterioare în cazul deținerii autorizației de amplasare a publicității 

exterioare valabile se prezintă de către subiectul activității publicitare în adresa 

Serviciului publicitate pînă la momentul montării acesteia în natură. 



19. La solicitarea beneficiarului, în scopul anulării autorizației de amplasarea a publicității 

exterioare emise anterior, beneficiarul depune o cerere (anexa nr.4) pe numele 

primarului în oficiul ”Ghișeul Unic” cu declararea sub proprie răspundere privind 

neamplasare a publicității exterioare și anexarea actului permisiv în original.  

20. Înștiințarea privind anularea actului permisiv este adusă la cunoștința solicitantului în 

scris în termen de 10 zile lucrătoare, asfel încît actul permisiv este considerat anulat 

din data recepționării cererii. 

21. Autorizația de amplasare a publicității exterioare sociale pe dispozitivul publicitar 

existent se emite în condițiile punctului 14 din prezentul Regulament. 

IV. Responsabilitățile conexe a subiecților activității de publicitate: 

22. Proprietarul dispozitivului publicitar asigură montarea plăcuței informative cu 

dimensiunile maxime de 0,3x0,2 m, cu datele întreprinderii care administrează 

dispozitivul publicitar. 

23. În cazul neamplasării a publicității comerciale subiectul activității de publicitate 

asigură amplasarea publicității sociale, macheta recomandată fiind prezentată de 

Serviciul publicitate la solicitare. 

24. Subiectul activității de publicitate asigură aspectul tehnic și estetic al acestuia pe tot 

parcursul perioadei de exploatare. 

25. Proprietarul dispozitivului publicitar asigură aspectul sanitar al terenului în perimetrul 

dispozitivului publicitar solitar pe tot parcursul perioadei de exploatare. 

26. Subiectul activității de publicitate asigură demontarea imaginei publicitare odată cu 

expirarea termenului de valabilitate a autorizației emise de amplasare a publicității 

exterioare pe dispozitivul publicitar existent. 

27. Subiectul activității de publicitate asigură readucerea în stare inițială a terenului sau 

clădirii, cu remedierea elementelor mediului urban, în cazul demontării dispozitivului 

publicitar. 

V. Responsabilitățile emitentului: 

28. Emitentul asigură respectarea termenului de emitere a actelor permisive. 

29. Emitentul argumentează în scris refuzul privind emiterea actului permisiv în termen de 

pînă la 10 zile lucrătoare din data înregistrării cererii. 

30. Funcționarii Serviciului publicitate efectuează monitorizarea amplasării publicității 

exterioare și inventarierea dispozitivelor publicitare pe teritoriul municipiului Bălți.  

31. Funcționarii Serviciului publicitate cu statutul de agent constatator fixează cazuri de 

amplasare neautorizată a publicității exterioare și acționează în temeiul art.364), 

alin.(1) din Codul Contravențional al RM. 



32. Funcționarii Serviciului publicitate fixează cazuri de amplasare neautorizată a 

dispozitivelor publicitare și informează în scris funcționarul Direcție arhitectură și 

urbanism cu statutul de agent constatator. 

33. Funcționarul oficiului ”Ghișeul Unic” ține registrul separat a autorizațiilor de 

amplasare a publicității exterioare emise și asigură publicarea datelor lunar pe pagina 

oficială a administrației publice locale, cu excepția datelor cu caracter personal. 

34. Funcționarul Serviciului publicitate ține registrele separate a autorizațiilor de 

amplasare a publicității exterioare anulate, a prescripțiilor emise, a proceselor-verbale 

de recepție finală a dispozitivelor publicitare. 

35. Funcționarii întreprinderilor municipale asigură monitorizarea obiectelor aflate în 

administrare privind amplasarea elementelor de publicitate exterioară și informează 

Serviciul publicitate despre neconformitățile depistate. 

VI. Reglementări fiscale: 

36. Pentru amplasarea publicităţii și dispozitivele publicitare se încasează taxele în modul 

prevăzut de Codul fiscal al RM conform tarifelor stabilite în temeiul deciziei 

Consiliului Municipal Bălți pentru anul curent. 

37. Alte taxe şi tarife sînt interzise. 

38.  Publicitatea socială amplasată pe dispozitivele publicitare existente este scutită de 

achitarea taxei pentru dispozitiv publicitar în temeiul deciziei Consiliului Municipal 

Bălți pe perioada amplasării publicității sociale după obținerea autorizației de 

amplasare a publicității exterioare în modul stabilit. 

39. Raportul trimestrial privind autorizațiile de amplasare a publicității exterioare emise și 

anulate se depune de către Serviciul publicitate în adresa Direcției generale financiar-

economice și organului teritorial al Serviciul Fiscal de Stat pînă la data de 15 a lunei 

următoare perioadei de gestiune. 

VII. Dispoziții finale: 

40. Controlul asupra executării prezentului Regulament și asigurarea coordonării 

activităților subdiviziunilor Primăriei municipiului Bălți în domeniul publicității se 

pune în sarcina Serviciului publicitate din cardul Direcției arhitectură și urbanism. 

41. Tragerea la răspundere pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament se 

efectuează în modul stabilit de legislație în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 















 


