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Anexa 

la Decizia Consiliului Municipal Bălți 

                                                                                      nr.       din    2022 

REGULAMENTUL 

publicității exterioare în municipiul Bălți 

 

1.Dispoziții generale 

 

1.1   Prezentul Regulament stabilește aplicarea cadrului legal la nivel local și reprezintă un 

sistem unitar de norme tehnice și juridice care reglementează modul de autorizare și 

amplasare a dispozitivelor publicitare de toate tipuri și a publicității exterioare, în 

municipiul Bălți. 

1.2 Prevederile prezentului Regulament se aplică persoanelor fizice și juridice care  

desfășoară activităţi în domeniul publicităţii, indiferent de dreptul de proprietate, în 

scopul asigurării conformării bazei legislative, revitalizării mediului urban și 

aspectului estetic al străzilor și clădirilor în municipiul Bălți. 

1.3   Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare, în limita competenței sale, 

exercită controlul asupra respectării legislației în domeniul autorizării și amplasării 

publicității exterioare în municipiul  Bălți. 

1.4   Noțiunile generale utilizate în prezentul Regulament coincid cu noțiunile generale 

stabilite prin legislație: 

        autorizație pentru dispozitiv publicitar – act permisiv, emis de autoritatea abilitată, 

prin care titularul este învestit cu o serie de drepturi și obligații privind desfășurarea 

lucrărilor de terasament, de construcție și/sau de exploatare a dispozitivului publicitar și a 

unor acțiuni aferente, indispensabile acestor activități; 

        consumator de publicitate – persoana al cărei interes este suscitat în raport cu 

obiectul publicității; 

        dispozitiv publicitar fix – parte a mobilierului urban, reprezentând o construcție 

fixă, edificată în spații publice, care servește drept suport pentru imaginea publicitară în 

publicitatea exterioară; 

        dispozitiv publicitar mobil – elemente de decor mobil, ușor demontabile, amplasate 

în spații publice, destinate publicității interioare sau publicității exterioare, după caz; 

        firmă – inscripție amplasată pe imobilul în care își desfășoară activitatea un 

comerciant sau într-un loc adiacent, special amenajat, având ca obiect denumirea, marca 

comercială, logotipul/emblema, programul de activitate și/sau genurile de activitate ale 

comerciantului respectiv și, după caz, elemente de design și aranjament 

artistic/arhitectural; 

       furnizor de publicitate – persoana care determină obiectul publicității; 
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        imagine publicitară în publicitatea exterioară – publicitate cu caracter fluctuant, 

tipărită/afișată pe dispozitivul publicitar, reprodusă pe un ecran electronic și/sau 

proiectată pe diferite suprafețe prin sisteme optice; 

        indicator publicitar direcțional – înscrisul, forma sau imaginea ce indică o direcție 

sau proximitatea unui obiectiv ori a unui imobil în care se desfășoară o anumită 

activitate; 

        mesaj de interes public – publicitatea ce are ca obiect promovarea unor valori, idei 

și/sau scopuri de interes public ori comunitar, difuzată în vederea creșterii gradului de 

conștientizare, schimbării atitudinii și a comportamentului social, prevenirii și 

contracarării viciilor sociale; 

        obiect al publicității – persoane fizice și/sau persoane juridice, bunuri materiale 

și/sau bunuri imateriale, servicii (lucrări), valori și/sau scopuri de interes public ori 

comunitar, idei, inițiative, campanii, evenimente și/sau mijloacele de individualizare a 

acestora;  

          pașaport al dispozitivului publicitar – act ce conține schema de amplasare și alte 

informații privind dispozitivul publicitar și care constituie temei pentru eliberarea 

autorizației pentru dispozitiv publicitar; 

         publicitate – informație difuzată în orice mod și utilizând orice mijloace, adresată 

unui număr nedeterminat de persoane, în vederea generării și/sau susținerii interesului 

public față de un obiect al publicității; 

        publicitate comercială – publicitatea care are ca obiect unul sau mai mulți 

comercianți și/sau mijloacele de individualizare ale acestuia/acestora, unul sau mai multe 

produse și/sau mijloacele de individualizare ale acestuia/acestora, de asemenea 

evenimente/acțiuni (lansări de produse și altele asemenea); 

        publicitate exterioară (outdoor) – publicitatea difuzată pe dispozitive publicitare 

amplasate în spațiile publice din exteriorul imobilelor și care este vizibilă în exteriorul 

imobilelor. Aceasta include și publicitatea difuzată prin intermediul dispozitivelor 

publicitare amplasate pe/în mijloace de transport; 

         publicitate exterioară temporară – publicitatea difuzată pe dispozitive publicitare 

mobile, pe o perioadă de cel mult 30 de zile, cu ocazia unor evenimente, manifestații 

culturale, sportive etc. și/sau pentru acțiuni de promovare de produse sau activități, care 

pot fi montate/demontate în cel mult 24 de ore în/din toate locațiile aprobate prin 

autorizația pentru dispozitiv publicitar; 

          publicitate interioară – publicitatea difuzată pe dispozitive publicitare mobile în 

spațiile publice din interiorul imobilelor și care nu este vizibilă în exteriorul imobilelor; 

          publicitate pe vehicule – publicitatea difuzată prin aplicarea de afișe pe/în vehicule 

sau prin vopsirea vehiculelor în scop publicitar; 

           suprafață de afișaj – suprafața dispozitivului publicitar, mobil sau fix, destinată 

pentru afișarea imaginilor publicitare. 
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mobilier urban - totalitatea elementelor funcțional-decorative, ușor demontabile, 

plasate în aer liber. Categoria mobilier urban include: jardiniere, bănci, cișmele 

decorative, dispozitive publicitare, orologii, pavaje decorative, tomberoane, indicatoare, 

tabele cu pergolele,  pavilioanele  stațiilor  de  transport  public,  chioșcuri  de  ziare  și  

alte  chioșcuri  cu activități comerciale cu amplasament, wc-uri stradale, coloane port-

afiș. 

           emitent – autoritatea executivă a administrației publice locale; 

                solicitant (beneficiar) – persoană fizică sau juridică care intenționează să desfășoare 

activități ce cad sub incidența prezentului regulament; 

                lucrări de desființare (demontare) – ansamblu de operații efectuate cu ajutorul 

mecanismelor, mașinilor, precum și manopera, în vederea demolării, totale sau parțiale, a 
unei construcții/amenajări; 

 

2. Forma realizării publicității exterioare 

2.1 Publicitatea exterioară este amplasată pe postere, bannere plase de construcţii, 

panouri, standuri, clădiri si construcţii (separat de cele stătătoare, de perete sau de cele 

instalate pe acoperiș), precum și cu utilizarea publicităţii tridimensionale și 

iluminatoare, panourilor electromecanice și electronice si echipate cu alte mijloace 

tehnice. 

  Se diferenţiază următoarele tipuri de construcţii și dispozitive prin intermediul cărora  

se efectuează publicitatea exterioară: 

a) billboard - dispozitiv publicitar fix cu una sau mai multe fețe pe stîlp ; 

b) superboard- panou publicitar solitar pe stîlpuri; 

c) brandmauer - panou de perete, întins pe un cadru metalic; 

d) trivision-billboard - panou cu prisme triunghiulare; 

e) scroller - panou cu suprafețe de afișaj interschimbabil; 

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

g) casetă - boxă iluminată din interior sau boxă digitală, cu una sau mai multe fețe, 

montată pe piloni sau pe pereții clădirilor or construcțiilor; 

h) ecran digital – LED display; 

i) signuri  și  inscripționări  –  semne  personalizate  plate  sau  volumetrice,  cu  

caractere tridimensionale, statice sau dinamice, iluminate din interior, exterior sau 

confecționate din LED-uri; 

j) banere  -  suprafețe  cu  una  sau  două  fețe,  inscripționate  cu  autocolante  sau  

tipărite  în policromie, montate între stîlpii de susținere; 

k) coloană port-afiș – mobilier urban poli-funcțional, executat de obicei  în formă de 

cilindru sau într-o varietate de forme volumetrice destinat pentru expunere de 

publicitate interschimbabilă; 

l) portal - dispozitiv publicitar construit deasupra drumurilor publice sprijinit pe  

ambele  părți  ale  carosabilului  (sau  în  trei  puncte  -  în  cazul   existenței  

fâșiilor despărțitoare de benzi de circulație). 

m) alte mijloace utilizate în calitate de suporturi publicitare- copertine, 

pavilioanele  stațiilor de transport public, chioșcuri, bănci,  umbrele, orologii (cu 
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întreținerea obligatorie), WC-uri publice, construcții temporare, schele, mijloace 

de publicitate mobilă-ambulante remorcate sau autopropulsate, dispozitive 

publicitare nestandarde  (baloane  gonflabile,  aerostate,  obiecte  publicitare  de  

artă,  instalații  de proiecție a imaginilor publicitare pe pavaj, pe suprafața pereților, 

în aer) etc. 

n) panou adiacent - dispozitiv publicitar fix cu una sau mai multe fețe partea dorsală 

a cărui nu este vizibilă. Panoul se amplasează de obicei cu spatele la gard, clădire, 

zonă verde, construcții.  

o) ștender - panou informațional sau publicitar de formatul mic, mobil, fără fundație, 

care se amplasează pe perioada lucrărilor adiacente locurilor de prestări servicii 

ale agentului economic. 

p) mesh digital - suport publicitar de mari dimensiuni expus pe suprafaţa 

exterioară a unui imobil și care folosește modul electronic de afișare a 

reclamei; 

q) mesh - suport pentru mesajul publicitar confecţionat din material sintetic 

perforat, cum ar fi plasa fină, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe clădiri sau 

prin fixare/agăţare de cel puţin un suport independent; 

r) proiect publicitar special - construcţie provizorie atipică, creată special în 

scopul promovării unui produs, a unui serviciu sau eveniment și care nu are în 

alcătuirea sa elemente de fundaţie și/sau structuri publicitare clasice; 

s) rooftop - mijloc de publicitate amplasat pe acoperișul, respectiv terasa unei 

clădiri; 

t) steag publicitar - piesă de stofă, pânză sau material plastic atașată la un suport 

lance, catarg sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje 

publicitare; 

 

                                                 

3. Concepția de autorizare ș i  amplasare a publicitățții exterioare 

 

3.1  Concepția (principiul conceptual) de autorizare și amplasare a publicității exterioare 

constă în armonizarea factorilor economici și celor arhitectonici în scopul asigurării   

utilității comunicarii vizuale  în  ariile spațiilor publice urbane. 

3.2 Misiunea concepției este: 

a)    dezvoltarea tehnologică, arhitectonică și estetică a spațiului public informațional; 
b) favorizarea plasărilor de dispozitive de comunicare vizuală modernă în intenția 

sporirii gradului de informare al cetățenilor; 
c) diversificarea  arhitectonică  continuă a  spațiilor  publice prin amenajări cu  mobilier  

urban modern cu elemente de comunicare vizuală; 

d) asigurarea unui flux sigur de venit în bugetul municipal provenit din favorizarea 

activității de publicitate stradală. 

3.3 Logistica realizării misiunii: 
e) responsabilitatea  reciprocă  a  autorităților  administrației  publice  locale  și a 

intreprinzătorilor pentru procesul de eliberare a autorizațiilor și amplasare de 

dispozitive publicitare; 
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f) corectitudinea în tratarea solicitanților (evitarea tratării lor diferențiate) și respectarea 

normelor, cerințelor și termenelor de eliberare a autorizațiilor; 

g) respectarea exigențelor prezentului Regulament de către toate părțile antrenate în 

procesul de autorizare, amplasare și exploatare a dispozitivelor publicitare; 

h) stimularea implimentarii materialelor si tehnologiilor moderne in dispozitivele 

publicitare; 

i) contracararea eficientă a amplasamentelor neautorizate și a mesajelor informaționale 
ilegale prin monitorizarea eficientă a rețelelor de dispozitive publicitare; 

j) neadmiterea monopolizării sectorului publicității exterioare. 

3.4.  Principiul conceptual de acceptare spre autorizare a unui amplasament de dispozitiv 

publicitar este potrivirea aspectului arhitectonic al acestui dispozitiv și a dimensiunilor 

lui mediului urban în care  urmează  a  fi  plasat  cu  condiția  respectării  exigențelor  

Legii  privind  publicitatea  și  a prezentului Regulament. 

3.5   Principiul de autorizare definește două componente ale publicităţii exterioare: 

a) dispozitive publicitare; 

b) imagini publicitare. 

 

 

4. Imagini publicitare 

 

4.1 Imaginile publicitare constituie varietatea de modalităţi  de  reproducere  a  mesajului  

publicitar pe diferite suporturi: 

a) imagini tipărite în policromie; 

b) imagini electronice reproduse pe ecrane digitale; 

c) imagini executate prin aplicare de pelicule autocolante; 

d) signs - imagini și inscripţionări volumetrice confecţionate sau aplicate     

din diverse materiale (metal, lemn, plastic, piatră, sticlă, becuri electrice, 

leduri, tuburi cu gaze spectrale etc); 

e) drapele; 

4.2 Conținutul imaginilor publicitare difuzate pe dispozitivele publicitare nu se 

avizează/autorizează de către organul teritorial de arhitectură și/sau autoritățile 

administraţiei publice locale. Imixtiunea autorităților administraţiei publice locale în 

conţinutul sau designul publicităţii exterioare este interzisă.. 

4.3  Publicitatea stradală se difuzează în limba de Stat a Republicii Moldova. Mesajele în 

alte limbi se admit ca o dublare (executată în dimensiuni mai mici) a mesajului scris 

în limba de stat, cu excepţia mărcilor comerciale. 

4.4  Responsabilitatea  asupra  publicităţii  exterioare afișate revine: furnizorului,     

producătorului și difuzorului de publicitate în conformitate cu legislația în vigoare. 

4.5  Mesajele de interes public se difuzează în conformitate cu legislația în vigoare. 

4.6     În publicitatea exterioară, se interzice difuzarea unor imagini publicitare care: 

 a) prin formă, conținut, dimensiuni și culori în combinații specifice, reproduc 

imagini ale indicatoarelor rutiere sau imagini ce pot fi confundate cu acestea; 

b)  produc semnale luminiscente intermitente, asemănătoare cu cele ale 

semafoarelor sau ale girofarurilor unităţilor de transport ale serviciilor de 

urgenţă. 

 

4.7   În perioada de exploatare a dispozitivului publicitar fix, titularul autorizației pentru 
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dispozitiv publicitar nu are dreptul să mențină dispozitivul publicitar fără imagini 

afişate. În pauzele dintre campaniile de publicitate, pe suprafața de afişaj pot fi 

amplasate imagini albe/decorative sau mesaje de interes public. 

 

                          

5. Acte necesare pentru amplasarea dispozitivelor  

publicitare în municipiului Bălți 

5.1  Amplasarea dispozitivelor publicitare se efectuează în baza autorizației pentru 

amplasare și exploatarea dispozitivelor publicitare pe : 

a) terenurile/ imobilele persoanelor fizice și ale persoanelor juridice din proprietate 

privată; 

b)  terenurile / imobilele din proprietate municipală. 

5.2  Autorizația se eliberează de Primăria municipiului Bălți și este elaborată de  

către Serviciul Publicitate a Direcției Generală Arhitectură, Urbanism și Relații 

Funciare a municipiului Bălți. 

5.3  Pentru amplasarea și exploatarea fiecărui dispozitiv publicitar fix, solicitantul 

depune o cerere (anexa nr.1) însoțită de pașaportul dispozitivului publicitar fix, în 

oficiul ”Ghișeul Unic”. 

5.4  Pașaportul dispozitivului publicitar fix este întocmit de către solicitant și trebuie să     

conțină datele conform modelului recomandat (anexa nr.2): 

a) în cazul în care solicitantul este persoană fizică – copia de pe buletinul de identitate 

și extrasul din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, iar în cazul în care 

solicitantul este persoană juridică – extrasul din Registrul de stat al persoanelor 

juridice; 
b) informații privind locul preconizat pentru amplasarea dispozitivului publicitar fix 

(în cazul procedurii licitației contractul de arendă), însoțite pe suport topografic 
actualizat(amplasare a dispozitivului desfășurata unei porțiuni de front 

stradal/clădirii în scară 1:500), cu indicarea exactă a locului preconizat pentru 
amplasare, și de fotografia acestuia; 

c) informații privind dispozitivul publicitar fix, inclusiv dimensiunile, numărul de 
feţe, suprafaţa imaginii publicitare și categoria dispozitivului publicitar; 

d) în cazul dispozitivelor publicitare fixe ce urmează a fi amplasate pe pereţii sau pe 
acoperişul unor imobile, inclusiv pe pavilioanele staţiilor de transport public sau pe 

chioşcurile aflate în proprietate privată, se prezintă acordul scris al proprietarului 
respectivului bun imobil; 

e) avizarea de către Arhitect-șef în toate cazurile fără  excepţie. 
 

6. Ordinea de autorizare amplasarii dispozitivelor 

publicitare în municipiului Bălți 

 

6.1 Înregistrarea autorizațiilor pentru amplasarea dispozitivelor publicitare (indiferent       

de categorie) se efectuează în următoarea ordine: 

a)  Solicitantul, prin intermediul oficiului ”Ghișeul unic”, depune documentele indicate 
în p. 5.4 (în două exemplare).  

b) un angajat oficiului ”Ghișeul  unic”,  primește și înregistrează o cerere de solicitare a 

autorizației pentru dispozitiv publicitar, însoțită de pașaportul dispozitivului 
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publicitar, chiar dacă pașaportul nu conține toate documentele și informațiile 

prevăzute la p. (5.4); 

c) eliberează imediat și necondiționat solicitantului certificatul constatator în modul 

în care a fost depusă cererea; 
d) un angajat al Serviciului Publicitate, în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

emiterii certificatului constatator, eliberează o autorizație pentru dispozitiv 
publicitar sau un răspuns motivat. 

6.2   Autorizația pentru dispozitiv publicitar se eliberează gratuit, pentru o perioadă de    
       5 ani. 

6.3 Autorizația de amplasare a dispozitivului publicitar (anexa nr.3) la fel ca și pașaportul 
se perfectează în două exemplare originale dintre care un exemplar rămîne în arhiva 

oficiului ”Ghișeul  unic” iar celălalt se dă solicitantului. 

6.4  Autorizațiile se eliberează din considerentul- un  obiect  -  o  autorizație.  Nu   se   

admite eliberarea unei autorizații pentru două sau mai multe obiecte. 

 

7. Amplasarea și exploatarea dispozitivului publicitar fix 

 

7.1 Dispozitivul publicitar fix se proiectează și se construiește în conformitate cu  

prevederile  Legii privind publicitatea și cerințele prevăzute în pașaport și autorizație. 

 7.2.   Dispozitivele  publicitare  se  amplasează  pe  proprietatea  municipală / privată după   

obținerea Autorizației de amplasare și exploatare  a dispozitivelor publicitare. 

7.3 Titularul autorizației este obligat să amplaseze dispozitivul publicitar fix într-un 

termen de 6 luni din ziua eliberării autorizației. 

7.4 Fundamentele dispozitivelor publicitare se executa sub cota suprafeței 

solului/trotuarului. 

7.5  Dispozitivele publicitare nu trebuie să creeze obstacole în calea pietonilor, 

transportului și serviciilor orașănești de salubrizare mecanizată. 

7.6 Dispozitivele publicitare se amplasează în felul în care proiecția la sol a acestuia să  

fie în totalitate cuprinsă în interiorul proprietății prevăzute în autorizație. 

7.7 Montarea  și  exploatarea  dispozitivelor  publicitare  se  efectuează  cu  condiția  

respectării normelor tehnicii de securitate, păstrarea patrimoniului public (clădiri, 

drumuri, spații verzi etc.) și a patrimoniului ce aparține terțelor  persoane.  În 

circumstanțele cauzării unor eventuale prejudicii patrimoniului public sau 

patrimoniului terțelor persoane, responsabilitatea o poartă agentul economic care a 

comis respectivul prejudiciu. 

7.8  Fiecare  dispozitiv  publicitar fix (cu  excepția  celor  plasate  pe  clădiri)  trebuie să 

conțină datele de identificare în publicitate ale titularului autorizației pentru dispozitiv 

publicitar. 

7.9  Pe trotuare, în zonele de flux pietonal, toate dispozitivele se instalează cu condiția 

asigurării unui spațiu de trecere de cel puțin 2.5 metri lățime pentru asigurarea fluxului 

pietonal. (ca și in cazul amenajării teraselor). 

7.10 Dispozitivele publicitare fixe noi nu trebuie să reducă vizibilitatea dispozitivelor 
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amplasate anterior. 

7.11 Pe o stradă sau pe una din părţi ale străzii se permite amplasarea doar a 

dispozitivelor publicitari similari după mărime. Distanța dintre același tip de 

construcţii, amplasate perpendicular trotuarelor și carosabilului, nu trebuie să fie mai 

mică de: 

                      a) 30 m - pentru dispozitive publicitare cu lățime de 1.0 - 1.5 m 

                   b) 50 m - pentru dispozitive publicitare cu lățime 1.5 - 3.0 m 

                   c) 80 m - pentru dispozitive publicitare cu lățime 3.0 - 6.0 m  

7.12. Distanța minimă dintre carosabil și pilonul dispozitivului publicitar fix este de 0,8 m. 

În  cazul  existenței  unui  obstacol  natural  (copac)  sau  artificial  (pilon  de  

ilumunare) dispozitivul se aliniază în drept cu acestea, cu respectarea uniformității, în 

format și stil. 

7.13. Muchia laturii inferioare a dispozitivelor publicitare suspendate deasupra 

carosabilului se amplasează la înălţimea minimă de 4,25 m de la cota carosabilului. 

7.14. Dacă este posibil din punct de vedere tehnic, dispozitivele publicitare fixe, pot fi 

racordate la reţeaua de iluminare și pot fi iluminate pe timp de noapte, cu excepția 

cazurilor în care nu există posibilități tehnice de racordare la reţeaua de iluminare. 

7.15. Iluminarea imaginii publicitare de pe dispozitivele publicitare fixe se efectuează cu 

utilaj industrial de iluminat ce corespunde exigenţelor de securitate în domeniul 

electrotehnic şi antiincendiar. Lumina proiectoarelor nu-i va orbi pe participanţii la 

trafic şi nu va fi orientată în geamurile blocurilor locative. 

7.16.  Sistemele de iluminare ale dispozitivelor de publicitate vor fi amplasate în condiții 

care să asigure protecţia pietonilor. 

7.17. Dispozitivele publicitare digitale electronice cu leduri urmează să reducă 

luminozitatea pe timp de noapte pentru evitarea disconfortului cauzat participanților 

la trafic. 

 

 

8. Anularea autorizației pentru dispozitiv publicitar 

în cazul dispozitivelor publicitare fixe 

 

8.1 Temei pentru anularea autorizației pentru dispozitiv publicitar, eliberată pentru    

 amplasarea și exploatarea unui dispozitiv publicitar fix, servesc: 

  a) cererea titularului autorizației pentru dispozitiv publicitar privind anularea 

acesteia; 

a) În cazul încetării activității titularului;  

b) În cazul, când titularul, în termen de 6 luni din data emiterii autorizaţiei, nu a 

instalat   dispozitivul publicitar în locul indicat în Autorizație.  

c) efectuarea unor lucrări considerate de utilitate publică în conformitate cu art. 5 

din Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488/1999; 

d) necorespunderea dispozitivului publicitar fix uneia dintre următoarele cerințe 

incluse în autorizația pentru dispozitiv publicitar: categorie, locație, dimensiuni, 

suprafață de afișaj, număr de fețe. 

8.2  În cazurile prevăzute la pct. (8.1) lit. a)–d), decizia de anulare a autorizației pentru 

dispozitiv publicitar este adoptată de către autoritatea emitentă a autorizației, fără 

adresare în instanţa de judecată. Decizia autorității emitente privind anularea 
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autorizației pentru dispozitiv publicitar poate fi atacată în instanța de judecată. 

8.3 În cazul prevăzut la pct. (8.1) lit. e), autorizația pentru dispozitiv publicitar este anulată 

prin hotărâre a instanței de judecată. Hotărârea instanței de judecată privind anularea 

autorizației se adoptă la cererea autorității emitente a autorizației, după suspendarea 

valabilității acesteia în conformitate cu art. 10 din Legea nr. 160/2011 privind 

reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. 

8.4 Autorizația pentru dispozitiv publicitar eliberată anterior intrării în vigoare prezentei 

legi și a Regulamentului cu privire la publicitatea exterioară, este valabilă până la 

expirarea termenului ei de valabilitate. 

 

 

9. Interdicții privind amplasarea dispozitivelor publicitare fixe 

 

9.1Este interzisă amplasarea dispozitivelor publicitare fixe: 

a) oricărui dispozitiv publicitar fără acte permisive eliberate de administrația publică 

locală, conform prevederilor prezentului Regulament; 

b) pe clădiri și structuri fără acordul proprietarului acestora; 

c) 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, respectînd: 

 raza zonei de protecție a monumentului de importanță locală și 

națională - 100,0 m de la perimetrul terenului aferent acestuia; 

 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; 

      d)  în incinta și pe elementele de împrejmuire ale cimitirelor și ale lăcașurilor de cult; 

      e)  pe imobilele muzeelor; 

      f)  pe arbori și/ sau prin vătămarea/distrugerea de arbori sau/și îngrădirea acestora cu    

dispozitive publicitare; 

g)  pe în interiorul rondurilor cu circulație în sens giratoriu; 

i) pe pilonii de susținere a elementelor de semnalizare rutieră sau de circulație, cu 

excepția publicității temporare; 

j)  al căror aspect poate fi confundat cu indicatoarele rutiere și cu alte mijloace de 

semnalizare rutieră; 

k) pe instalațiile de semaforizare sau astfel încît să fie redusă vizibilitatea semafoarelor; 

l)  amplasarea dispozitivelor publicitare fixe pe suport electronic ce folosesc un fundal 

alb la afișarea imaginilor pe timp de noapte, sau culorile semaforului amplasate în 

apropierea acestora; 

m) pe rețele subterane de apă, gaze, telefonie și canalizare; 

n) mai aproape de 50 m de trecerile de pietoni în zonele desemnate de rețeaua rutieră; 

o) pe partea carosabilă a drumurilor publice, indiferent de categoria acestora. 

 

 

 

 

 

10.Autorizația pentru dispozitiv publicitar în cazul  



10  

dispozitivelor publicitare mobile în publicitatea exterioară 

 și dispozitivele publicitare netradiționale 

 

10.1 În publicitatea exterioară, dispozitivele publicitare mobile sunt amplasate și exploatate 

în temeiul autorizației pentru dispozitiv publicitar care este eliberată de către 

autoritatea administrației publice locale, în temeiul paşaportului dispozitivului 

publicitar mobil. 

10.2 Steagurile publicitare se amplasează doar pe teritoriul expoziţiilor, al târgurilor, al 

magazinelor şi supermagazinelor, al parcurilor și întreprinderilor industriale, al 

zonelor de desfăşurare a acţiunilor în masă şi a celor sportive. Steagurile publicitare se 

amplasează la înălţimea minimă de 2,5 m de la cota terenului. 

 

10.3 Pe trotuare/spațiile pietonale cu lățimea de cel puțin 3,00 m, dispozitivele publicitare 

mobile cu dimensiunea de 0,7*1,0 m (până la 1,5 m2) pot fi amplasate numai în timpul 

zilei în apropierea/în fața magazinelor, restaurantelor și alte puncte comerciale, puncte 

de prestări servicii. Autorizația de amplasare a acestora se efectuează în conformitate 

cu capitolele 5,6,7 din prezentul Regulament. 

10.4 Este permisă amplasarea dispozitivelor publicitare(steag publicitar) pe stâlpii de 

iluminat, pe stâlpii special construiți pentru a susține cablurile de alimentare cu 

energie electrică pentru transportul public și pe alți stâlpi care permit plasarea 
suporturilor publicitare, cu o mărime maximă 0,5*0,9 m2   la înălțimea de 4,25 m de 

la suprafața carosabilului  cu excepție: 

a. raza zonei de protecție a monumentului de importanță locală și națională; 

b. raza zonei locative; 

        Autorizația de amplasare a acestora se efectuează în conformitate cu capitolele 5,6,7 

din prezentul Regulament. 

 10.5 Dispozitivele publicitare netradiționale (baloane gonflabile, aerostate, bannere 

remorcate de avioane, instalaţii de proiecţie a imaginilor publicitare etc.) sunt 

exploatate în temeiul unei autorizații eliberate de către autoritatea abilitată. 

 

10.6  Se interzice amplasarea și exploatarea mijloacelor de difuzare a publicității sonore,      

sunt admise doar în zonele desfășurării manifestațiilor de masă, a  târgurilor, 

expozițiilor, concertelor, sărbătorilor,   activităților culturale și sportive produse în aer 

liber și doar pe durata derulării lor. În toate celelalte cazuri muzica inclusă în exteriorul 

unităților comerciale, restaurantelor,  barurilor,  la  terase  etc., la fel și publicitatea 

sonoră este interzisă la orice oră de zi sau de noapte. Această interdicție nu se aplică 

informațiilor și mesajelor de interes public, difuzate în stații gări.  

10.7. Pe teritoriul municipiului Bălți este interzisă poluarea vizuală a spațiilor publice prin 

lipirea de  anunțuri,   postere  și  informații  particulare  sau  corporative pe pereți,  uși,  

piloni, pe pavilioanele stațiilor de transport public, garduri, porți, vitrine, mobilier urban 

etc. 
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11. Firma și publicitatea în localurile de comerţ şi de prestări de servicii 

 

11.1 Nu constituie publicitate exterioară și nu necesită autorizație pentru dispozitiv   

        publicitar: 

          a) firma cu o suprafață maximă de 1 m2; 

          b) vitrinele localurilor de comerț și de prestări de servicii, amenajate cu mărfuri  

              comercializate și iluminate pe timp de noapte. 

11.2 Afișarea pe fațadele unităților de comerț și de prestare de servicii a firmelor se   

       efectuează in conformitate cu legislația în vigoare. 

11.3 Firmele amplasate trebuie să fie sigure, proiectate, fabricate și instalate în conformitate 

cu cerințele reglementărilor tehnice, normelor și regulilor în construcție, precum și să 

nu încalce aspectul arhitectural-artistic extern al orașului și să asigure conformitatea 

caracteristicilor estetice ale firmei cu aspectului exterior al obiectului pe care sunt 

amplasate. 

11.4 Se interzice aplicarea oricăror imagini și inscripționări executate din (sau tipărite pe) 

pelicule autocolante prin aplicarea  lor  pe vitrine, geamuri, uși și pereți cu excepția  

informației  asupra programului  de  lucru al unității comerciale.  

Excepție numai pentru publicitatea exterioară temporară (promoții publicitare) nu mai 

mult de 30 zile cu inscripționări din pelicule autocolante ( în formă rotundă sau 

pătrată)  cu acoperirea a cel mult 10 % din suprafața vitraliilor sau a altor elemente ale 

fațadei clădirii care nu sînt opace. 

 

11.5 Promovarea realizată prin intermediul decorului expus în interiorul vitrinelor nu e 

considerată publicitate se realizează în mod individual fără autorizații și avize. 

 

11.6 Expunerea ecranelor digitale în vitrinele  unităților   comerciale,  de  producție  sau  de 

prestări de  servicii,  orientate  din  interior  spre  exterior,   indiferent   de   gradul  de   

transparență   a dispozitivului, e considerată publicitate exterioară și se autorizează 

conform prevederilor prezentului Regulament. 

 

11.7 Pe pereții exteriori ai magazinelor, farmaciilor, altor subdiviziuni comerciale, de 

producție sau de serviciu, este interzisă amplasarea aleatorie de bannere, mesh și alte 

suprafețe publicitare pe rame metalice adiacente pereților. Toate informațiile 

suplimentare pentru consumatori pot fi plasate numai în locuri special definite în 

designul fațadei pentru amplasarea sa.  

11.8  Pe  fațadele  clădirilor  comerciale și multifuncționale, în  care  activează  mai multe 

unități  comerciale,  restaurante,  farmacii,  unități medicale sau sportive, firmele ale 

agenților economici pot fi plasate într-un singur ansamblu de mărci comerciale, de 

aceeași dimensiune și stil.  Ansamblu de mărci comerciale poate fi plasat pe fațada 

clădirii sau pe un stâlp separat în zona de lângă clădire, centrul comercial. Firma cu 

denumirea respectivului Centru Comercial poate să difere de la alte firme cu 

dimensiunea și locului plasării. 

 

11.9 Toate genurile de decor și publicitate plasate pe pereții  exteriori  ai  unităților 

comerciale,  de producție sau de prestări de servicii anterior intrării în vigoare a 

prezentului Regulament și care  nu  dețin  documentele  corespunzătoare  sau  nu  

corespund  cerințelor  stipulate,  vor  fi aduse în  conformitate  cu  cerințele  

Regulamentului în termen de 6 luni. În caz contrar ele urmează  a fi demontate cu 
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condiţia restabilirii obligatorii a faţadelor din contul titularului dispozitivului 

publicitar.  

11.10 Informațiile publicitare suplimentare privind bunuri și servicii, care nu au legătură 

cu activitatea principală a stațiilor PECO (benzinăriilor) sunt echivalate cu publicitatea 

exterioară. 

 

 

12Monitorizarea respectării legislației privind publicitatea exterioară 

12.1  Specialiștii Serviciului publicitate sunt obligați să inspecteze periodic dispozitivele 

publicitare amplasate pentru respectarea datelor indicate în pașaport. 

12.2 În cazul în care e depistată o necorespundere cu datele obiectivi specificati în 

pașaport, specialiștii Serviciului publicitate întocmesc un Act de Control (anexa nr. 

4) indicând încălcările Regulamentului și recomandările de rigoare. Actul de control 

se transmite titularului autorizatiei pentru eliminarea neconformitatilor in termen de 5 

zile lucratoare. 

12.3 Proprietarul este obligat să reabiliteze construcția dispozitivului publicitar în termen 

de 5 zile lucrătoare, și să mențină aspectul lui în stare îngrigită. 

12.4 În  cazul  în  care  titularul  autorizaţiei  nu  se  conformează  cerințelor  prezentului  

Regulament asupra respectării datelor indicate în pașaport și a aspectului exterior 

autorizat, specialiștii Serviciului publicitate inițieză  procedura  de  retragere  a  

autorizației  pentru respectivul  dispozitivul publicitar cu aplicarea sancțiunilor 

prevăzute de legislație. 

12.5 După retragere de autorizație proprietarul dispozitivului e obligat să-l    demonteze. 

În cazul în care proprietarul nu demontează dispozitivul, decizia de demolare se adoptă 

pe cale judiciară fiind aplicate  și alte  sancțiuni prevăzute de legislație. 

12.6 Autoritatea  publică locală delega de către întreprinderea municipală "GLC Bălţi"  

efectuarea lucrărilor de demontare  a construcțiilor publicitare în urma unei hotărîri 

definitive și irevocabile a  instanței judiciare. 

12.7 În urma demontării forțate întreprindere respectivă e obligată să returneze construcţia 

demontată proprietarului conform actului de primire-predare semnat de  

reprezentantul autorității publice locale și a proprietarului dispozitivului. Cheltuielile 

pentru demontare sunt achitate de către proprietarul dispozitivului publicitar conform 

procedurii indicate  în hotărârea de judecată . 

 

13 Reglementări fiscale 

 

13.1 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. 

13.2 Alte taxe și tarife sînt interzise. 

13.3 Raportul trimestrial privind autorizațiile de amplasare a dispoztivelor publicitare emise 

și retrase 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. 
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13.4 Anual, până în data de 31 martie, raportul privind numărul de dispozitive publicitare 

fixe și suprafața totală de afișaj pe care le deține orice persoană în municipui Bălți este 

prezentată Consiliului Concurenței. 

 

14.Utilizarea terenurilor proprietate a municipiului Bălți 

pentru activităţi de publicitate 

 

 14.1  Dreptul de amplasare a dispozitivelor publicitare pe terenurile proprietatea publică 

se va atribui prin licitaţie publică, organizată în conformitate cu prevederile legale. 

14.2 Dreptul de amplasare a publicitățiii se oferă pentru o perioadă de 5 ani din data 

semnării contractului de locaţiune a terenului fără drept de prelungire.  

14.3 Terenurile pentru amplasarea dispozitivelor publicitare fixe se vor examina în cadrul 

Comisiei Funciare. 

  15.Dispoziții finale 

15.1 Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării Legii nr.62 cu privire 

la publicitate și se publică conform prevederilor   legislaţiei în vigoare. 

15.2.Toate litigiile, privind respectarea prevederilor prezentului Regulament se 

soluţionează conform legislaţiei în vigoare. 
 


